
เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ณภัทร ยิ่งเกียรติทวีสุข วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
2 นาย ณัฐกิตต์ิ สงคราม นวัตกรรมส่ือสารสังคม ศรีนครินทรวิโรฒ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
3 นาย เจนธนรักษ์ อาภาจรัส วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมชีวการแพทย์
4 นาย ตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง Electrical Engineering
5 นาย ปกรณ์ สังวาลเดช ทันตแพทยศาสตร์ นเรศวร ทันตแพทยศาสตร์
6 นาย ศิวะ มันตาดิลก เภสัชศาสตร์ ศิลปากร เภสัชศาสตร์
7 นาย อัษฎาวุธ อารี
8 นาย เจษฎากร เผ่าปฏิมากร วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง Robotics and AI Engineering
9 นาย ณภัทร มูลพินิจ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10 นาย ปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุล บริหารธุรกิจเพือ่สังคม ศรีนครินทรวิโรฒ การบัญชี
11 นาย ศุภณัฐ โรจนชัย แพทยศาสตร์ เชียงใหม่ แพทยศาสตร์
12 นาย อนุรักษ์ ระวังพาล อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิศาสตร์
13 นาย ศรัณยู เจริญศรี แพทยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ แพทยศาสตร์
14 นาย พิสิฐ ต้ังพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศกรรมเคร่ืองกล
15 นางสาว ณัฐวดี จันทรประทักษ์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตร์
16 นางสาว นภัสสร สะเลมัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
17 นางสาว ภัครมาศ เดชพันธ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
18 นางสาว อัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ ศิลปศาสตร์ อัสสัมชัญ อังกฤษเพือ่ธุรกิจ
19 นางสาว จินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางอาหาร
20 นางสาว ชญาภรณ์ ผลเจริญสุข นิเทศศาสตร์ กรุงเทพ วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์และการผลิตส่ือสตรีมมิง

21 นางสาว อริสา นุชประมูล เภสัชศาสตร์ ศิลปากร เภสัชศาสตร์
22 นางสาว กชกร แย้มโสม วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
23 นางสาว จินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางอาหาร

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/1 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล

พักการศึกษาต่อ 1 ปี



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว ณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธา ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
25 นางสาว รัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคิน อุตสาหกรรมการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง อุตสาหกรรมอาหาร
26 นางสาว กนกรดา เหลืองภุมรัตน์ อักษรศาสตร์ ศิลปากร อักษรศาสตร์
27 นางสาว ณัฐชลิดา นาคงาม ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาษาไทย
28 นางสาว พงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุล วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
29 นางสาว หิรัญญากรณ์ หิรัญ อักษรศาสตร์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาและวัฒนธรรม
30 นางสาว อารดา จีระผดุงเกียรติ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ การบัญชี
31 นางสาว สาริศา พุทธิวนิช วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
32 นางสาว ศรัณย์พร สมคุณากรกุล วิทยาการการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การบัญชีบริหาร
33 นางสาว ภัทราพร พลพวกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกแบบอุตสาหกรรม
34 นางสาว ธิญาดา เตชภิญโญ
35 นางสาว สโรชินี เหล่าเจริญ อุตสาหกรรมเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง อุตสาหกรรมอาหาร
36 นางสาว กานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รังสีเทคนิค

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/1 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562

พักการศึกษาต่อ 1 ปี

ชื่อ-สกุล



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย พีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจ ธุรกิจการบิน รังสิต -
2 นาย อเนชา จิตต์เกษม วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
3 นาย ณัฐพล หอสกุลชัย วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จุลชีววิทยา
4 นาย พสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ -
5 นาย วโรดม เทพมังกร วิศวกรรมศาสตร์ มหิดล วิศวกรรมเคมี
6 นาย ปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เคร่ืองกล
7 นาย ชนพัฒน์ เขียวแก้ว สหเวชศาสตร์ พะเยา เทคนิคการแพทย์
8 นาย สรวิชญ์ ไชยพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
9 นาย พงศ์ศุกรีย์ ปัน้ศิริ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) วิศวกรรมเคร่ืองกลเเละระบบการผลิต

10 นาย กฤตย ช ญ ์ ศิริโยธา ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ แม่ฟ้าหลวง กายภาพบ าบัด
11 นาย ธนสิษฐ์ โภคพูล วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นาย พงศธร  ดอนเหลือม วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
13 นาย อานนท์ ศรีเผือก วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
14 นาย จิรายุ สุขโข วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาศาสตร์สถิติ
15 นาย ณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
16 นางสาว ธัชชา เชียร์สมสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
17 นางสาว ศุภิสรา วรพฤกษ์จารุ มนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาเพือ่การส่ือสาร(นานาชาติ)
18 นางสาว จิณห์นิภา สกุลเมือง ศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ภาษาญีปุ่น่
19 นางสาว ชนาพร เล็กบรรจง แพทยศาสตร์(รามาธิบดี) มหิดล พยาบาลศาสตร์
20 นางสาว ทิพย์จุฑา สืบศิริ กายภาพบ าบัด มหิดล กายภาพบ าบัด
21 นางสาว กุมตะวัน สมจิตต์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิเทศศาสตร์
22 นางสาว จังคนิภา ป้องขวาเลา วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ บัญชีบริหาร
23 นางสาว ปนิษฐา สุทธิโส พยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์

ชื่อ-สกุล

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว ฐิดาพร สามี แพทยศาสตร์(รามาธิบดี) มหิดล พยาบาลศาสตร์
25 นางสาว ปพิชญา สุขประสงค์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ิงแวดล้อม
26 นางสาว อภิญญา อยู่เล็ก วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ บูรพา ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ
27 นางสาว ปิยะธิดา คนมั่น มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภาษาตะวันออก (ภาษาจีนธุรกิจ)
28 นางสาว กนกอร นาเจริญ
29 นางสาว เตชินี ศรีน้อย เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรศรีนครินทรวิโรฒ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
30 นางสาว พัชชา วนะภูติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
31 นางสาว ชัญญา ผิวเหลือง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ิงแวดล้อม
32 นางสาว วรัณยา บัวชื่น แพทยศาสตร์ (รามาธิบดี) มหิดล พยาบาลศาสตร์
33 นางสาว กัญญาภัค เหลืองเอี่ยม เทคนิคการแพทย์ มหิดล เทคนิคการแพทย์
34 นางสาว กัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุล มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
35 นางสาว จุฑามาศ ทาสอน วิทยาการจัดการ ศิลปากร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
36 นางสาว ธมลวรรณ ทวีทรัพย์ บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
37 นางสาว นภสวรรณ ชูบางบ่อ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมอุตสาหการ
38 นางสาว พัชรวรินทร์ แผงนอก วิศวกรรมศาสตร์(นานาชาติ) นานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
39 นางสาว ริษฎี เขื่อนสุวรรณ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีวเคมี
40 นางสาว สิรินดา มะมา
41 นางสาว อภิญญา ผุสิงห์ เภสัชศาสตร์ ศิลปากร เภสัชศาสตร์
42 นางสาว อรนลิน อารีย์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิค)
43 นางสาว กานต์พิชชา สิทธิปกร แพทยศาสตร์ (รามาธิบดี) มหิดล พยาบาลศาสตร์

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

พักการศึกษา 1 ปี

พักการศึกษา 1 ปี



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2 นาย สรกิจ ศรีแก้ว วิศวกรรศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมว้สดุ
3 นาย ปภพ ศรีสนอง เทคนิคการเเพทย์ เชียงใหม่ กายภาพบ าบัด
4 นาย มีลาภ สรรพสมบัติ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5 นาย ภูมิชาย อิศรภักดี  วิศวกรรมศาสตร์  พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
6 นาย สิทธิโชค วรคันทักษ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ
7 นาย ธนพล ศักด์ิสวัสดิกุล วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร การจัดการและโลจิสติกส์
8 นาย ธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัย วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมหุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ิ
9 นาย สุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาการคอมพิวเตอร์

10 นาย ฌล วรดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง -
11 นาย นาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัย วิศวกรรมศาสตร์  พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นาย ภูมินทร์ ตอวิเชียร ดุริยางคศิลป์ มหิดล ดนตรีสมัยนิยม
13 นาย วิชชากร ห้วยนุ้ย วิศวกรรมศาสร์ พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา(นานาชาติ)
14 นาย กิตติพงษ์ แก้วจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหิดล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 นาย ชยธร ฉายรักษา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์
16 นาย กรินทร์ สงวนวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์  ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ
17 นางสาว กมลภรณ์ วงศ์พระลับ นิติศาสตร์ รามค าแหง -
18 นางสาว ฐิดายุ พึง่ธรรม
19 นางสาว ตวิษา ไอยะรา วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการอาหาร
20 นางสาว นวพร มั่นเปล่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรพา ภาษาอังกฤษภาคพิเศษ
21 นางสาว นันท์นภัส อ่อนสนิท วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
22 นางสาว สุธิดา บุษาเนตย์ วิศวกรรมศาสตร์(นานาชาติ) นานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
23 นางสาว ศุภิสรา พลฤทธิ์ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญ บัญชี
24 นางสาว อภิชญา พิมพา  Business&Government Brigham Young University-Hawaii International Development
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25 นางสาว ญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ วิทยาการจัดการ สงขลานครินทร์ บัญชี
26 นางสาว นภัสวรรณ ค าภูมี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา สาธารณสุขศาสตร์
27 นางสาว ปทันทิญา สิทธิเสนา เทคนิคการแพทย์ สงขลานครินทร์ -
28 นางสาว เพ็ญนภา พรมโคตร โลจิสติกส์ บูรพา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
29 นางสาว ภานุมาศ ประนิธิ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจ
30 นางสาว รุจิรา สุวรรณค า วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมี
31 นางสาว เบญจรัตน์ อุนะรัตน์ เทคโนโลยี ขอนแก่น เทคโนโลยีการอาหาร
32 นางสาว ภัณฑิรา พักแพรก วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการอาหาร
33 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิต
34 นางสาว ทักษภร กุลมนต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ สถิติ
35 นางสาว อภิสรา เจริญวัฒนสิริกุล สาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
36 นางสาว ชลิตา เบญจมานุกูล แพทยศาสตร์ (รามาธิบดี) มหิดล พยาบาลศาสตร์
37 นางสาว ธิษณา ปัสสาค า นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ -
38 นางสาว พิชญา วิบูลย์เชื้อ วิศวกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมชีวการแพทย์
39 นางสาว ศิรฎา ถาวรวีรสกุล พยาบาลศาสตร์
40 นางสาว อภิสรา บุญเต็ม วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
41 นางสาว อังสนา เมฆลอย วิทยาศาสตร์ มหิดล คณิตศาสตร์อุตสาหการ
42 นางสาว ณัฐพร ยนต์ศิริ จิตวิทยา รามค าแหง -

พักการศึกษาต่อ 1 ปี
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ชื่อ-สกุล



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ธเนศ ไชยณรงค์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
2 นาย พสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาปัตยกรรม
3 นาย กิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ บัญชี
4 นาย ชินาธิป มีสวนนิบ วิศวกรรมศาสตร์  พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 นาย สุเมธ สวนส าราญ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6 นาย ภัคพล นิรันดร วิศวกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 นาย ภราเดช เดชไพบูลย์ยศ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
8 นาย เมธาวุฒิ เจริญสุข
9 นาย พลภัทร สุเหร็น ศิลปศาสตร์ รังสิต ภาษาอังกฤษ

10 นาย อิทธิพัฒน์ ชูรา บริหารและการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) บัญชีบริหาร
11 นาย ภัทรดนัย โอมาก บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ การตลาด
12 นาย ระพีพัฒน์ จันทร์คูเมือง วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต 
13 นาย กิตติธัช เลิศวานิชย์กุล บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจบัณฑิต
14 นาย กิตติภพ กิจด าเนิน วิศวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
15 นาย ณัชกฤช ชาไทย วิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ วิศวกรรมการผลิต
16 นางสาว ปภาวี ศรีสนอง เภสัชศาสตร์ เชียงใหม่ เภสัชศาสตร์
17 นางสาว อรนลิน สุขสบาย บริหารธุรกิจเพือ่สังคม ศรีนครินทรวิโรฒ ธุรกิจระหว่างประเทศ
18 นางสาว ธัญยธรณ์ วรมงคล สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กายภาพบ าบัด
19 นางสาว อารีรัตน์ แซ่โค้ว พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ บัญชี
20 นางสาว ขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ สถิติ
21 นางสาว คัมภิรดา ค าจ้อย วิทยาศาสตร์ มหิดล -
22 นางสาว มธุรส วิทยาขจรศาสตร์ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ การตลาด
23 นางสาว รักษิณา น่วมเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนแก่น ภาษาอังกฤษ
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24 นางสาว ณัฐณิช์ชา ส าเภารอด แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
25 นางสาว ธนัชพร พูนสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จุลชีววิทยา
26 นางสาว สุรภา ศรีสุข เภสัชศาสตร์ มหิดล เภสัชศาสตร์
27 นางสาว ปัณฑิตา สกุลด ารงค์พานิช เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
28 นางสาว ศุภสุตา พรหมเปลว เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
29 นางสาว ภัสรนนท์ หงษ์ศรี วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
30 นางสาว ณัฐธิดา เพชรยาบาล อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
31 นางสาว พรรณภัทร ก าแพง บริหารธุรกิจ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32 นางสาว เมทีนี โพนแป๊ะ บริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
33 นางสาว รัตนากร โชขุนทด วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) การจัดการท่องเทีย่วและการโรงแรม
34 นางสาว พรสรวง ศรีเลิศ
35 นางสาว พัณณิตา ค ายนต์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศรีนครินทรวิโรฒ แฟชั่น และส่ิงทอ
36 นางสาว ภัทรดา สงค าเหลา วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
37 นางสาว ศศิธร บัวเมืองเก่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ธรรมศาสตร์ นวัตกรรมทางอาหาร
38 นางสาว อังจิมา น้อยจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
39 นางสาว จิรา พวงวาสนา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกแบบอุตสาหกรรม
40 นางสาว ณัฐธิดา เชยนาม วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
41 นางสาว นริศรา เปรม เสถียร มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอนแก่น ภาษาอังกฤษ
42 นางสาว พิมฤทัย ทาริวิก อักษรศาสตร์ ศิลปากร -
43 นางสาว ศิริวรรณ เอกสุนันท์ วิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ส่ิงเเวดล้อม
44 นางสาว หทยา นิยมศิลป์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการอาหาร
45 นางสาว อรอนงค์ ไพศาลธรรม วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
46 นางสาว อภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ พักการศึกษาต่อ1ปี

พักการศึกษาต่อ1ปี
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย กวีวัชร์ กิตติสินานนท์ นิติศาสตร์ บูรพา -
2 นาย วรัญญู ปานจิ่ง วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์
3 นาย ชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัติโนมัติ
4 นาย พงศกร ศรียรรยงค์ วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง Robotics and AI Engineering
5 นาย ปฐมพร พรภิญโญ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
6 นาย ยศพล สืบฤกษ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า วิทยาการเดินเรือ
7 นาย สรวิชญ์ สุทธิประภา วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ดนตรีและส่ือประสม
8 นาย ชานนท์ ชาญสุทธิกนก เศรษฐศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
9 นาย นันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง Mechanical Enginieering

10 นาย วริศ ธรรมศักด์ิ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกแบบภายใน
11 นาย จีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นาย ไวทย์ ทองทุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอการค้าไทย วิศวกรรมการเงิน
13 นาย ณภัทร สกุลปักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคร่ืองกล
14 นาย ปกรณ์ พลอยทับทิม ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ นาฏศิลป์ศึกษา
15 นาย สุภัทร คงอุไร บริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
16 นาย ศุภณัฐ โคตรธาริน สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17 นางสาว มธุรดา รัตนานก วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น เคมี
18 นางสาว นรรธภรณ์ เกษนอก วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
19 นางสาว วรินทร อนันตวรานนท์ อุตสาหกรรมเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
20 นางสาว พณิชยา หาญวรากิตต์ิ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
21 นางสาว ณัฐวรรณ แดงเร่ืองรัมย์ การบริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
22 นางสาว ธีรารัตน์ โกมลอิทธิโรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ออกแบบสนเทศสามมิติ
23 นางสาว ภัทรพร พานิชวัฒนา การบริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์
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24 นางสาว ณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุล วิศวกรรมศาสตร์ อัสสัมชัญ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
25 นางสาว ณิชาภัทร หมั่นมาก วิทยาศาสตร์ บูรพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
26 นางสาว ธาวัลย์ นาคงาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
27 นางสาว วนัชชนก มูลเสนา วิศวกรรมศาสตร์ บูรพา -
28 นางสาว ศรุตา อยู่ส าราญ สาธารณสุขศาสตร์ บูรพา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
29 นางสาว จุฑามาศ ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เคมีส่ิงแวดล้อม
30 นางสาว นพัตธร สมอุ่มจารย์ ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประถมศึกษา 
31 นางสาว นภัทร์ วิญญกูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมอาคาร
32 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูเอียด เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ -
33 นางสาว จินตภัค บุญอนงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
34 นางสาว ธนพร พรมศรี สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสุรนารี -
35 นางสาว พันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ พยาบาลศาสตร์ นวมินทราธิราช พยาบาลเกื้อการุณย์
36 นางสาว นภัคศร สิงห์ค า วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) ดูสาขา
37 นางสาว นัฐวรรณ ชาญอินทร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ดูสาขา
38 นางสาว นัทธมน วงค์ค าหาร ภูมิสารสนเทศศาสตร์ บูรพา วิทยาการจัดการ 
39 นางสาว มัชฌิมาพร ต้ือค า อุตสาหกรรมเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง การจัดการโลจิสติกส์
40 นางสาว ปริตตา จิรวรวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิลปอุตสาหกรรม
41 นางสาว วรัทยา แสงเรือง อักษรศาสตร์ ศิลปากร -
42 นางสาว นัทธมน นวลดี ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม ดิจิทัลอาร์ต
43 นางสาว ภัทรภร ปัทมวัลย์ วิทยาศาสตร์ บูรพา ชีวเคมี
44 นางสาว สุพัตรา นาใจเย็น อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
45 นางสาว อรปรียา ศิริวงษ์ การบริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ประกาศิต มิ่งมงคล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ บูรพา -
2 นาย คุณานนท์ ชุมคง ประมง เกษตรศาสตร์ ประมง
3 นาย ปฏิภัทร ข าเนตร นิติศาสตร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -
4 นาย ภัทรนันท์ แก้วปล่ัง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ -
5 นาย พศิน ประดิษฐดี มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบผลิตภัณฑ์
6 นาย ณัฐนุชา คนหลัก วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
7 นาย โสภณวิชญ์ เกิดพูล เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
8 นาย บดินทร์ ภูมิสถาน มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วรรณคดีภาษาไทย
9 นาย สุรวุฒิ นิลเพ็ชร วิทยาลัยผู้ประกอบการ หอการค้าไทย -

10 นาย เจษฎากร สิงห์ษา วิศวกรรมศาสตร์ บูรพา วิศวกรรมเคร่ืองกล
11 นาย ปัณณธร สอนอินทร์ วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ฟิสิกส์
12 นาย รัชชานนท์ พึง่เเสงจันทร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 นาย ภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม
14 นาย ศิวัช ร่มพา ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและส่ิงทอ)
15 นาย อรรถวุฒิ  ดวงตา สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า พระนคร เหนือ สถาปัตยกรรม
16 นาย ปุญญพัฒ ขันติยู ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร วิทยาศาสตร์การกีฬา
17 นาย อภิสิทธิ์ หล้าดี วิศวกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18 นาย ปัณณธร พัฒนาตระกูล วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
19 นางสาว กมลชนก ค าเอี่ยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรพา เศรษฐศาสตร์
20 นางสาว ธัญธร รัตติจิรวัฒน์ กายภาพบ าบัด ศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเสริมสุขภาพ
21 นางสาว ปัญญดา นานกระโทก เภสัชศาสตร์ รังสิต บริบาลทางเภสัชกรรม
22 นางสาว ยลดา อินทร์หมุด วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
23 นางสาว ศรุตารี กุลธ ารง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมี

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว ณัฐชยา รักพงศ์นาถ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาฏยศิลป์ตะวันตก
25 นางสาว ตวงทอง เย็นอารมย์ กายภาพบ าบัด หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กายภาพบ าบัด
26 นางสาว นันท์นภัส ธีรธาตรี เศรษฐศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
27 นางสาว ไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุล บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัญชี
28 นางสาว กัญญาภัค สีเขียว ศิลปศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี การจัดการการโรงแรม
29 นางสาว อัมพิกา สันทาลุนัย วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การตลาด
30 นางสาว เบญญดา เจริญไชยกิจ ศิลปศาสตร์ รังสิต ภาษาญีปุ่น่
31 นางสาว ภัทรา คงกระพันธุ์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีวภาพรังสี
32 นางสาว วิมาลา ธรรมโส สาธารณสุขศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ทันตสาธารณสุข
33 นางสาว สมัชญา หมายชื่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ครุศาสตร์วิศวกรรม
34 นางสาว ต้นน้ า จิรผาตินาถ นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์
35 นางสาว พันธิตรา สิงห์ชัย พาณิชยนาวี (นานาชาติ) เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) วิชาการขนส่งทางทะเล
36 นางสาว วราภรณ์ พุทธ์แก้ว
37 นางสาว สตาริศา โยทองยศ วิทยาศาสตร์ ศิลปากร เคมี
38 นางสาว สาริศา ศรีตะวัน วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม ศรีนครินทรวิโรฒ คอมพิวเตอร์ส่ือสาร
39 นางสาว นฤชา แก้วตาทิพย์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา (สัตววิทยา)
40 นางสาว สุประภา จันทโชติ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) วิศวกรรมอุตสาหการ
41 นางสาว สุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญ
42 นางสาว พิชญเกล้า เอี่ยมสากล บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ระยอง) โลจิสติกส์
43 นางสาว วริศรา บัวสิม สหเวชศาสตร์  บูรพา กายภาพบ าบัด
44 นางสาว ทิพยาภรณ์ ศรีตา บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์
45 นางสาว ปาจารีย์ อึงสกาว
46 นางสาว พรรัตน์ เสาสูง สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศิลป์

พักการศึกษาต่อ 1 ปี

พักการศึกษาต่อ 1 ปี

พักการศึกษาต่อ 1 ปี
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ ดุริยางคศิลป์ มหิดล ดนตรีสมัยนิยม
2 นาย ปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวเคร่ืองกล
3 นาย นิธิวัฒน์ ดีเส็ง เทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ประมง
4 นาย พีระพล ธีรไกรศรี การเป็นเจ้าของธุรกิจ กรุงเทพ การเป็นเจ้าของธุรกิจ
5 นาย กรรชัย เกษก าจร บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ บริหารธุรกิจญีปุ่น่
6 นาย ณภัทร กุลไพจิตร เทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร 
7 นาย ปิยะชาติ วัชรวัฒนากุล เทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร
8 นาย วชิรญาณ์ การเพียร วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 นาย อรรถพล ค าเครือ เทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง

10 นาย อาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ
11 นาย รัชชภูมิ ไชยมิ่ง วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
12 นาย คมสัน มากดี บริหารธุรกิจเพือ่สังคม ศรีนครินทรวิโรฒ การตลาด
13 นาย อนาวิล หยงสตาร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล  
14 นาย ประเสริฐกมล พูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง
15 นาย นิธิกร  แซ่เอี๊ยบ วิศวกรรมศาสตร์ นเรศวร  วิศวกรรมเคร่ืองกล
16 นาย ชิษณุพงศ์ สมบุญ
17 นาย ธนบดี จันทรวรินทร์ บริหารธุรกิจ กรุงเทพ การวางเเผนการเงินเเละการลงทุน
18 นาย เกษมสันต์ เจริญยิ่ง มนุษยศาสตร์ นเรศวร ภาษาญีปุ่น่
19 นาย พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหิดล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
20 นางสาว เณรัญญา เย็นระยับ บริหารธุรกิจเพือ่สังคม ศรีนครินทรวิโรฒ การบัญชี
21 นางสาว นภสร ปาสาณพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี คอมพิวเตอร์
22 นางสาว ประสิตา หมื่นวิเศษ แพทยศาสตร์ (รามาธิบดี) มหิดล พยาบาลศาสตร์
23 นางสาว ธิตาภรณ์ แหนค า วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เคมีอุตสาหกรรม
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว เพ็ญพิชชา บัวคง วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) คอมพิวเตอร์
25 นางสาว วรัชยา วงษ์เพชร์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศรีนครินทรวิโรฒ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
26 นางสาว พัชรลดา หร่ังเล็ก กายภาพบ าบัด ศรีนครินทรวิโรฒ กายภาพบ าบัด
27 นางสาว อุษณี โภชนพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมวัสดุนาโน
28 นางสาว ชลธิชา แซ่โง้ว วิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศิลปากร ธุรกิจวิศวกรรม
29 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรภักดี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุศาสตร์
30 นางสาว ธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดี
31 นางสาว ปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร
32 นางสาว กรุณา เกล่ือนวัน พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง
33 นางสาว ธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุล ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นฤมิตศิลป์
34 นางสาว พัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
35 นางสาว นันท์นภัส จันทร์บุญ
36 นางสาว อรพินท์ เขตสินบุญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาปัตยกรรมภายใน
37 นางสาว ธมนวรรณ กล่ินเกษร วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
38 นางสาว กมลวรรณ กล่ินจันทร์ บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
39 นางสาว นภัสกร ธนะผล
40 นางสาว ปาลินี หัวใจมั่น นิเทศศาสตร์ รังสิต ส่ือสารการแสดง
41 นางสาว ปุณยวีร์ ตรีวัฒนา เศรษฐศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง -
42 นางสาว อรวดี ทองส่งเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหิดล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
43 นางสาว อุษณา ฟักแสง บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ระยอง) การบัญชี
44 นางสาว อโณทัย มณีโชติ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ วิศวกรรมเคร่ืองกล
45 นางสาว ภานุมาศ ยลวิลาศ นิติศาสตร์ กรุงเทพ นิติศาสตร์
46 นางสาว สุภาวิณี สิงหะหล้า พยาบาลศาสตร์ เกษมบัณฑิต -

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย กิตตินันท์ ค าภูษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นาย เดชากร ทีน้ าค า วิทยาการจัดการ ศิลปากร อีเว้นท์
3 นาย เมธาวี จิตต์ภิรมย์ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
4 นาย ศิวดล ศรีอุบล นิเทศศาสตร์ ศรีปทุม ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล
5 นาย ภารัช โบแน็ต
6 นาย ณัฐพงษ์ ประทิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นาย ศรธรรศ ไตรจักรภพ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ บริหารธุรกิจญีปุ่น่
8 นาย ธนธรณ์ คมน์พิสิฐ ศิลปศาสตร์(นานาชาติ) รามค าแหง ภาษาอังกฤษ
9 นาย จิรพัฒน์ กรุตรนิยม ดุริยางค์ศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดุริยางค์ศาสตร์

10 นาย ณัฐพล ข าพลับ การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
11 นาย ธนกฤต ผู้บ าเพ็ญ ศิลปกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
12 นาย พีระภัทร เด็ดทองหลาง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกก าลังกาย
13 นาย น่านฟ้า จันทร์เชื้อ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) การเมืองและการระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
14 นาย นาวี ทับจันทร์ ดุริยางคศิลป์ มหิดล ธุรกิจ-ดนตรี
15 นางสาว สรวีย์ ธิติสันติคุณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษมบัณฑิต ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
16 นางสาว อรจิรา เครืองาม มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ
17 นางสาว ณิชนันท์ ธรรมชาติ ดิจิทัลอาร์ต รังสิต คอมพิวเตอร์อาร์ต
18 นางสาว   ลลดา สุขเกษมถิรเดช ศิลปศาสตร์ ราชมงคลกรุงเทพ ภาษาญีปุ่น่
19 นางสาว ชยาภา แสงเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษมบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์
20 นางสาว ณภัทร์ วิษุวัต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศิลปากร นิเทศศาสตร์
21 นางสาว ปาลิดา ชีชะนะ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
22 นางสาว อัฐภิญญา ดวงแก้ว ศิลปศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง ภาษาอังกฤษ
23 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคิน การท่องเทีย่วและการโรงแรม สวนดุสิต การท่องเทีย่ว
24 นางสาว พรรณิพร จิราวิชานิธิ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ บริหารธุรกิจญีปุ่น่

ชื่อ-สกุล
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25 นางสาว สุพัชรินทร์ สิงห์บรบือ อักษรศาสตร์ ศิลปากร เอเซียศึกษา (ภาษาญีปุ่น่ )
26 นางสาว ณิชกานต์ สังข์มังกร ศิลปกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ออกแบบส่ิงทอ
27 นางสาว เปรมิกา กล่ินเกษร ศิลปศาสตร์ อัสสัมชัญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
28 นางสาว พรทิพย์ แดงน้อย ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง ภาษาญีปุ่น่
29 นางสาว ณภัทร อ่อนศิระ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ บริหารธุรกิจญีปุ่น่
30 นางสาว หทัยธร แรงทอง มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิเทศศาสตร์
31 นางสาว นภัสมล ภูตระกูล ศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ภาษาญีปุ่น่
32 นางสาว กันติชา เพียรล้ าเลิศ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์
33 นางสาว ปณัฐดา ปราโมทย์มุกดา ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ กรุงเทพ ส่ือดิจิทัล
34 นางสาว พรรวษา โพธิสิงห์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ ราชมงคลกรุงเทพ ออกแบบส่ิงทอและแฟชั่น
35 นางสาว สุชัญญา ปรางทอง ดุริยางคศิลป์ มหิดล ธุรกิจดนตรี
36 นางสาว อนุธิดา อนุกมลเศรษฐ์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ดนตรีตะวันตก
37 นางสาว อารียา จูมลี มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ดนตรีตะวันตก
38 นางสาว ชวพร สุภาพบุรุษ ศิลปกรรมศาสตร์ รามค าแหง นาฏกรรมไทย
39 นางสาว สุภิสรา วงศ์วิทวัส ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ กรุงเทพ -
40 นางสาว ภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการ ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ การแสดง
41 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ชาญชาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
42 นางสาว รัญชิดา รัศมี สังคมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ การเมืองการปกครอง
43 นางสาว สุภณิดา ขุนภักนา ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ไทย
44 นางสาว พิมลา เทีย่งราตรี ดุริยางคศิลป์ มหิดล ธุรกิจดนตรี

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ภูสิทธิ ลายลักษณ์ ศิลปศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง ภาษาอังกฤษ
2 นาย วรชัย หวัง School of  Economics University of International Business Economics International Economics and Trade
3 นาย ทิพากร เทียมกลาง การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ หอการค้าไทย การจัดการการโรงแรม
4 นาย สืบสกุล ศุนาลัย ภาษาและวัฒนธรรมจีน แม่ฟ้าหลวง ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5 นาย อนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกต บริหารธุรกิจ รังสิต การจัดการ
6 นาย พุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ศิลปศาสตร์ อัสสัมชัญ business administration
7 นาย ฐากร โอภาธนฐากร วารสารศาสตร์ (นานาชาติ) ธรรมศาสตร์ Journalism and Mass communication
8 นางสาว พรธีรา จรรยาศิริ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9 นางสาว อภิชญา หงษ์วิไล มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จีนธุรกิจ

10 นางสาว นวันธร ตินกานต์วรวัฒน์ อักษรศาสตร์ ศิลปากร -
11 นางสาว สุพิชญา พลอยเลิศ มนุษยศาสตร์ ขอนแก่น ภาษาตะวันออก (ภาษาจีน)
12 นางสาว ปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา บริหารธุรกิจเพือ่สังคม ศรีนครินทรวิโรฒ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
13 นางสาว พลอยนรินทร์ โพธินะ ศิลปศาสตร์ อัสสัมชัญ อังกฤษธุรกิจ
14 นางสาว วิภาภรณ์ โนนตานอก วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ธรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
15 นางสาว วนัสพร สนิทน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศิลปากร นิเทศศาสตร์
16 นางสาว วรกมล กิจพิชิต บริหารธุรกิจ รังสิต การจัดการ
17 นางสาว ณภัทร ผิวทอง บริหารธุรกิจ ยูนนาน เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
18 นางสาว ณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การปกครองและการจัดการ
19 นางสาว พัณณ์ชิตา สุจิมา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์(ก าแพงแสน) การท่องเทีย่วและการโรงแรม
20 นางสาว สุพิชญา เชื้อสกุล มนุษยศาสตร์ Tianjin university ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ
21 นางสาว สุวนันท์ นามวงค์ แพทย์แผนตะวันออก รังสิต แพทย์แผนไทย
22 นางสาว ชลณิชา กุลตประเสริฐ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ธรรมศาสตร์ -
23 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วพวง มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หอการค้าไทย ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว กัลยรัตน์ บรรจง เลิศ เศรษฐศาสตร์  ยูนนาน การค้าระหว่างประเทศ
25 นางสาว ธัญญา เลิศธิตินันท์กุล อักษรศาสตร์ ศิลปากร -
26 นางสาว ปุณยนุช คะเมรุพันธ์ บริหารธุรกิจ ยูนนาน เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
27 นางสาว รติชาห์ จิตพิทักษ์ บริหารธุรกิจ ยูนนาน เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
28 นางสาว พัชรมัย คชพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ศึกษาความยั่งยืน ศรีนครินทรวิโรฒ การจัดการภาคบริการและการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน
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ชื่อ-สกุล



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ชนาภัทร ด ารงค์สุขนิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์(นานาชาติ) พระจอมเกล้าลาดกระบัง หุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์
2 นาย จิตตกานต์ ปัญญสิน บริหารธุรกิจ ราชมงคลกรุงเทพ การเงิน
3 นาย นรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
4 นาย ศิวกร ศรีธัญรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปากร ออกแบบแอนิเมชั่น
5 นาย พีรพงศ์ สุทธิไมตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศิลป์
6 นาย อัครวิช ทัตตมนัส โลจิสติกส์ บูรพา การจัดการโลจิสติกส์
7 นาย รัชชานนท์ กองสุข จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิตวิทยา
8 นาย ธนวิทย์ สุขเจริญ ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) พลศึกษาและสุขศึกษา
9 นาย ฐิติ ธีระพงษ์ วัฒนา  ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดนตรีศึกษา

10 นาย วีรภัทร จันทร์พุม่ โลจิสติกส์ บูรพา การจัดการโลจิสติกส์
11 นาย ศศิวัฒน์ สมบัติรุจิรา บริหารธุรกิจ Mahidol University International College  บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
12 นาย รัฐพล พามโพธิ์ โลจิสติกส์ ราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการโลจิสติกส์
13 นาย วิษณุพงษ์ โพธิศ์รี มนุษย์ศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาเพือ่การส่ือสาร(นานาชาติ)
14 นางสาว ยศสวลี หลงรักษ์
15 นางสาว กฤติกา ยาดอว์ ศิลปศาสตร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาษาอังกฤษ-จีน
16 นางสาว ธัญวรรณ พงษาปาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่งานสถาปัตยกรรม
17 นางสาว นิชาภา เชาว์กีรติกุล การบริหารและจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจและการจัดการ
18 นางสาว ลัดดาวัลย์ คงค า บริหารเเละการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
19 นางสาว หทัยชนก จารย์สูงเนิน บริหารธุรกิจเพือ่สังคม ศรีนครินทรวิโรฒ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
20 นางสาว ปวีณา สอนเจริญ นิเทศศาสตร์ ราชภัฏธนบุรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์
21 นางสาว รักษิกร สรวงศิริ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บูรพา รัฐศาสตร์บัณฑิต
22 นางสาว สุภาภรณ์ ทีน้ าค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการวัฒนธรรม
23 นางสาว ณชนก ไพศาลสิริวงศ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ นาฏศิลป์สากล

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว ณิชา บัวทนงค์ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญีปุ่น่
25 นางสาว ศิริวรรณ ผ่านเมือง มนุษยศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษ
26 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิลปอุตสาหกรรม
27 นางสาว ลักษณพร ศรีสุวรรณ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์
28 นางสาว ณัฐนันท์ พูลทอง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร อาหารเเละโภชนาการ
29 นางสาว พรชนก วรโรจนศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศิลป์
30 นางสาว ภควดี ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ
31 นางสาว กัลย์สุดา พุทธรักษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ศิลปศึกษา
32 นางสาว ขจีพรรณ บัวนาค นิเทศศาสตร์ รังสิต ภาพยนตร์
33 นางสาว ปุณญดา นุชเนื่อง บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
34 นางสาว เปมิกา ธาระเพ็ชร การบริหารและจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
35 นางสาว สุดารัตน์ ทองหล่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนสุนันทา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่งานสถาปัตยกรรม
36 นางสาว นริศรา หอมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรพา ภาษาเกาหลี
37 นางสาว ภัทรดา อยู่เจริญ บริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
38 นางสาว เรตินา พัดทอง วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
39 นางสาว ปุณณิกา ส่งแสง อักษรศาสตร์ ศิลปากร -
40 นางสาว พิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฎสวนสุนันทา ภาษาจีน
41 นางสาว ลักษิกา กล่ินทอง บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ บริหารธุรกิจญีปุ่น่
42 นางสาว วณิชยา สมรักษ์ นิติศาสตร์ กรุงเทพ นิติศาสตร์
43 นางสาว สุภิสรา บุญบรรดาล วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การเงินและการลงทุน 
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ชื่อ-สกุล



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ นิติศาสตร์ บูรพา -
2 นาย เอเซีย สิโนทก วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การจัดการโลจิสติกส์
3 นาย ชินดนัย สายสิงห์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคร่ืองกล
4 นาย ณัฐชานนท์ นนทูล วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
5 นาย นิธิโชติ เทศรอด วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การจัดการ
6 นาย คณิศร ไกรกรุง การบริหารและจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
7 นาย กรชนก บุญกาญจน์ นิติศาสตร์ รามค าแหง นิติศาสตร์
8 นาย ฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษา นิเทศศาสตร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -
9 นาย รัชตดิศย์ จิรังดา จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

10 นาย วทัญญู ทองหล่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี สถาปัตยกรรมหลัก
11 นาย กานต์ดนัย หล่ังรวมมิตร ศิลปศาสตร์ สวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
12 นาย พชรพล รักญาติ เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน การจัดการการบิน
13 นาย ประวิทย์ เทียนเล็ก วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีมหานคร เคร่ืองกล
14 นางสาว บุศญา ภูแผ่นนา วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ -
15 นางสาว ชนาภา ชะนะนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกฤษ
16 นางสาว ลลิตา ปึง้ผลพูล มนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ การส่ือสารเพือ่อาชีพ
17 นางสาว ชญานิศ โพธิเ์กิด บริหารธุรกิจ ราชมงคลกรุงเทพ การเงิน
18 นางสาว ทักษพร มาบางครุ บริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์
19 นางสาว พนินันท์ นพศรี บริหารธุรกิจ ราชมงคลกรุงเทพ การเงิน
20 นางสาว ชลดา ยิ่งเรงเริง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังคมศึกษา
21 นางสาว ชลธิชา นิลพันธ์ ศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ภาษาอังกฤษ
22 นางสาว ช้องนาง ทองมาก มนุษศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาเพือ่อาชีพ (นานาชาติ)
23 นางสาว วรัชยา ปรากฏดี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นางสาว ศศิกานต์ สุประไพกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปากร -
25 นางสาว ปาริฉัตร โทนขุนทด ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาฏศิลป์ไทย
26 นางสาว ลลดา ปานจันทร์ดี ดิจิทัลมิเดียและภาพยนตร์ กรุงเทพ ภาพยนตร์
27 นางสาว พอใจ จันทร์ละออ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ปฐมวัย
28 นางสาว พิรดาพร สิงห์เหลือง International Hospitality and Tourism ManagementBurapha University international college Tourism Management
29 นางสาว ขวัญจิรา บุญเลิศ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
30 นางสาว ลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ บริหารธุรกิจ หอการค้าไทย บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
31 นางสาว สุภัชชา มะวงค์ บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร(พณิชยการพระนคร)บริหารธุรกิจ
32 นางสาว กัญญาพัชร นิลบุตร บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
33 นางสาว ศิรประภา นาคเกิด วิทยาลัยศาสนศึกษา มหิดล ศาสนศึกษา
34 นางสาว เกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลา ศึกษาสตร์ ศิลปากร จิตวิทยา
35 นางสาว คีตภัทร ศรีเกตุ ศิลปกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ดนตรีศึกษา
36 นางสาว ญารินดา หวังเจริญ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ การจัดการท่องเทีย่วและโรงแรม
37 นางสาว นคนันทินี ฮ่มป่า ศิลปกรรมศาสตร์ บูรพา นิเทศศิลป(์โทรทัศน์และดิจิทัล)
38 นางสาว ศิริลักษณ์ สิทธิเวช การบริหารเเละจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
39 นางสาว เอื้อกานต์ แซ่อึ้ง วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) บัญชีบริหาร 
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ชื่อ-สกุล



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ณัฐพล สุจริต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ -
2 นาย นนทพงศ์ ถือพุทธ วิทยาการจัดการและบริหาร เกษตรศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 นาย พัสกร ดอนระหาญ ศิลปศาสตร์ ราชมงคลกรุงเทพ ภาษาญีปุ่น่
4 นาย ณัฐกานต์ แก้วศิริ โลจิสติกส์ บูรพา การค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์
5 นาย พงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึง การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
6 นาย อานนท์ ทองเรือง การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
7 นาย ณัฐพันธุ์ ศรีค า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฏธนบุรี -
8 นาย ธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพล สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง การถ่ายภาพ
9 นาย ปารเมศวรน์ จินารักษ์ วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ โลจิสติกส์

10 นาย ชิษณุพงศ์ วันคนองกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เกษมบัณฑิต -
11 นาย วิทยา จ ามา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ศรีนครินทรวิโรฒ -
12 นาย สมยศ สร้อยระย้า วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การจัดการ
13 นาย ณัฐวุฒิ พร้ิงพร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ -
14 นาย ภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
15 นาย ศุภกร คณาจันทร์ บริหารธุรกิจ เกษมบัณฑิต การตลาด
16 นาย แสนบุญ ศิริยศ บริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
17 นาย นัฐพล ทองแป้น การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ -
18 นาย จิราวุฒิ พันธสุข การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะประกอบอาหาร
19 นาย ฐานทัพ สุตลาวดี ศึกษาศาสตร์ การกีฬาแห่งชาติ(กรุงเทพ) พลศึกษา
20 นาย ภูริต อิ่มใจ วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) โลจิสติกส์
21 นาย ภูรินท์ ธรรมสาส์น ศึกษาสตร์ การกีฬาเเห่งชาติ(กรุงเทพ) พลศึกษา
22 นางสาว สุภาภรณ์ ทีน้ าค า มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
23 นาย ฐิติวัฒน์ เส็นขาว มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม การบริหารและพัฒนาชุมชน

ชื่อ-สกุล
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นาย พัชรพล เนตร์ทิพย์ บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โลจิสติกส์
25 นาย ยุทธนา เลาหวิวัฒนชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษมบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา
26 นาย พงศพัศ ประโคม วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การตลาด
27 นางสาว พรนภา บัวขัวญ การจัดการครัวและศิลปะประกอบอาหาร ดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะประกอบอาหาร
28 นางสาว ศิรษา จิระคูยุทธชัย อักษรศาสตร์ ศิลปากร เอเชียศึกษา(ภาษาญีปุ่น่)
29 นางสาว อริยา สมบัติหอม นิติศาสตร์ รามค าแหง นิติศาสตร์
30 นางสาว กนกวรรณ เจริญพรตระกูล สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ศิลปากร สัตวศาสตร์
31 นางสาว พิมพกานต์ แก้วพิลึก วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) ธุรกิจระหว่างประเทศ
32 นางสาว ประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ วิทยาการจัดการ ราชภัฏสวนสุนันทา การประกอบการธุรกิจ
33 นางสาว วีรดากร มั่งมีมาก บริหารธุรกิจ บูรพา การจัดการระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
34 นางสาว คชภรณ์ สว่างทองหลาง บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
35 นางสาว สุณัฏฐา ผินแห ศิลปศาสตร์ ราชมงคลกรุงเทพ การโรงแรม
36 นางสาว ชนาพร แก้วก่ า บริหารธุรกิจบัณฑิต เกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
37 นางสาว วิไลทิพย์ สุขเจริญศรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรพา ประวัติศาสตร์
38 นางสาว ชญานิศ มั่นสลุง สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า
39 นาย สิริอัจฉริยา ชลธี วิทยาการจัดการ เกษตรศาตร์ การจัดการโลจิสติกส์
40 นางสาว ลภัสรดา ทองน า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการ
41 นางสาว ญาณิศา บุญมาตย์ วิทยาลัยนานาชาติเพือ่การจัดการ หอการค้าไทย บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
42 นางสาว เอกปวีร์ รัตนกร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) การจัดการท่องเทีย่วและการโรงแรม
43 นางสาว พรชนก แก้วเข้ม บริหารเเละจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
44 นางสาว นันท์นภัส พรรณานิคม มนุษยศาสตร์ ราชภัฎจันทรเกษม ภาษาญีปุ่น่ธุรกิจ
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เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ภูวดล ฟูท า โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ สวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
2 นาย ดรัสวิน เกษด ารงพันธ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง การออกแบบสารสนเทศ3มิติ
3 นาย ธนพล จุทา ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ กรุงเทพ ภาพยนตร์
4 นาย นิติวัฒน์ โพธิคั์ย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม มหาสารคาม เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
5 นาย ภัทรุตม์ สายเกต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม ดนตรีสากล
6 นาย อนันตวิทย์ ค าศรีเพ็ชรนภา วิทยาการสารสนเทศ บูรพา วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 นาย นครินทร์ สุขสวัสด์ิ เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่นวัตกรรมทางธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่นวัตกรรมทางธุรกิจ
8 นาย พัสกร สุ่มมาตย์ บริหารธุรกิจ ราชมงคลกรุงเทพ ประเมินราคาทรัพย์สิน
9 นาย ปราบดา บัวทอง ศิลปศาสตร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาษาอังกฤษ

10 นาย พงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรพา นิเทศศาสตร์
11 นาย พงษ์พิสุทธิ์ อามิตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีอุตสาหการ
12 นาย ภูรินทร์ แสงเดือน มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ประยุกต์ศิลปศึกษา
13 นาย นราฤทธิ์ ว่องไว วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งชาติ(กรุงเทพ) การจัดการและการสอนกีฬา
14 นาย พิทวัส เชิดชัยภูมิ บริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
15 นาย ศิริพงศ์ แก่นจันทร์ การจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การจัดการโลจิสติกส์
16 นาย สุคนธิ์ คันศร เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) -
17 นาย อิทธิพล แก้วตระกูลโชติ วิศวกรรมศาสตร์ เกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
18 นาย ธนากร ญาณพจน์ วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การจัดการ
19 นาย แสนยากร ล้ิมธีระยศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์การกีฬา
20 นาย อิทธินันท์ อุ่นสมัย นิติศาสตร์ เกษมบัณฑิต -
21 นาย กิตติ ปิน่วิเศษ การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
22 นาย ณัฐวินท์ พินชุนศรี เทคโนโลยีอาหาร สวนดุสิต -
23 นาย สรัณย์ แซ่โค้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ครุศาสตร์การออกแบบ

ชื่อ-สกุล

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/13
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นาย พชธกร รักญาติ บริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง บริหารธุรกิจ
25 นาย ไรวินทร์ ชูติสินธุ ครุศาสตร์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังคมศึกษา
26 นาย กรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์
27 นาย ปัณณทัต วงศ์มาลาวณิช วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
28 นางสาว เกตน์สิรี ศรีอ าพันธ์ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า
29 นางสาว น.ส.นิรชา สว่างเนตร์ ศิลปศาสตร์ อัสสัมชัญ อังกฤษธุรกิจ
30 นางสาว เปมิกา ฉัตรโพธิท์อง วิทยาการจัดการ ราชภัฏธนบุรี -
31 นางสาว กฤติกา ทรัพย์นาค โลจิสติกส์ ศรีปทุม โลจิสติกส์และซัพพลายเซน
32 นางสาว กัณญาภัช อารีวงษ์ วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การตลาด
33 นางสาว ชญานุช ศรีผ่องบ ารุง วิทยาลัยนานาชาติ ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม
34 นางสาว พรชนก ไชยโย วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การตลาด
35 นางสาว กานต์ชนก นามวงศ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ครุศาสตร์การออกแบบ
36 นางสาว จาณิสตา ยอง บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญ บัญชี
37 นางสาว จิดาภา พูลเกษม บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
38 นางสาว ปิยะฉัตร โฉมบุตร เทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร
39 นางสาว มัลลิกา กากแก้ว วิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) การตลาด
40 นางสาว พิชามญชุ์ นุเสน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ราชภัฏสวนสุนันทา รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
41 นางสาว ไอลดา แสงย้อย วิทยาลัยนานาชาติจีน กรุงเทพ ธุรกิจระหว่างประเทศ
42 นางสาว นริศรา เภาพาน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) -
43 นางสาว นัยน์ภัค พรรณานิคม ศึกษาศาสตร์ ราชภัฎจันทรเกษม เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา

ชื่อ-สกุล

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/13
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พักการศึกษาต่อ 1 ปี



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
1 นาย ธีรวัฒน์ บัญชาเมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรุงเทพธนบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 นาย ทิวา ผิวใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรุงเทพธนบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
3 นาย พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การจัดการกีฬา
4 นาย นราธิป พิมพ์โสม ศึกษาศาสตร์ นอร์ทกรุงเทพ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
5 นาย ศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร วิทยาศาสตร์กีฬา
6 นาย สิทธิพร สิงโหพล ศึกษาศาสตร์ นอร์ทกรุงเทพ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
7 นาย สุรโรจน์ กอมณี สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การจัดการกีฬา
8 นาย จตุพร นพคุณ รัฐศาสตร์ พิชญบัณฑิต -
9 นาย จารุวัฒน์ ไผ่ป้อง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหิดล ศิลปศาสตร(กีฬาฟุตบอล)

10 นาย ชัยวัฒน์ แซ่ใช่ สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การจัดการกีฬา
11 นาย ชัยวัฒน์ หนักแน่น วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษมบัณฑิต -
12 นาย เบญจา ขันทอง ศึกษาศาสตร์ นอร์ทกรุงเทพ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
13 นาย ภูมิศักด์ิ นนเลาพล ครุศาสตร์ ราชภัฏสกลนคร พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
14 นาย เมืองไทย ภูก่ัน
15 นาย ศิริกานต์ หิตะโกวิท สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การฝึกสอนกีฬา
16 นาย ปรเมศวร์ ตุหรัน วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษมบัณฑิต -
17 นาย อิทธิพล ศรีเศษนาม
18 นาย ณชรินทร์ อมรชัยวรสกุล วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษมบัณฑิต -
19 นาย เปรมศักด์ิ ล านวน
20 นาย ศิวา จันโทสี สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การจัดการกีฬา
21 นาย กฤษฎา เตียงน้อย วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษมบัณฑิต -
22 นาย ธนกฤต ศรสูงเนิน โลจิสติกส์ ราชพฤกษ์ การจัดการการขนส่ง
23 นาย ณัฐวุฒิ ตันยุชน วิทยาศาสตร์การกีฬา เกษมบัณฑิต -

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนายสิบทหารราบ ค่ายธนะรัชต

พักการศึกษาต่อ 1 ปี

พักการศึกษาต่อ 1 ปี

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562
การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/14



เลขที่ คณะ มหาวิทยาลัย สาขาวิชา
24 นาย ครรชิต เกิดเงิน
25 นาย ธนา จุ้ยบุญมี การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ -
26 นาย ฉัตรรวี แก้วเนียม รัฐศาสตร์ นอร์ทกรุงเทพ รัฐประศาสนศาสตร์
27 นาย อภิสิทธิ์ แย้มฎีกา ศึกษาศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม พลศึกษา

การตดิตามผลการศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/14
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล
พักการศึกษาต่อ 1 ปี


