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เลขที ่ ข้อมูล 

04131

 

นางสาวณญาดา    แท่งทองค า                

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

04591

 

นายธนทัต   พนสัเจริญ                             

คณะวศิกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

04601

 

นายนาวาศิลป ์  สายเงิน                           

คณะเทคโนโลยีการจัดการ   

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร (SIIT) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

04607

 

นางสาวณัชชา สุขวิทยาวงษ ์                    

คณะเศรษฐศาสตร์    สาขาเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

04608

 

นางสาวอรนลิน    บุญจินต ์                      

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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04618

 

นายภูริช   กจิสกลุ                                  

วิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

04625

 

นายฉันท์ชนก   ศรีสวา่ง                           

คณะประมง สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

04627

 

นางสาวธนัญญา   เเดงโร ่                       

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

04669

 

นางสาวรุง่ธีรา   วงศ์วลิาศ                         

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

 มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช 

04671

 

นายภัทระ  เลศิสริิสุข                             

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
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04699

 

นายธัญกร   ตันติพุทธ                         

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

05253

 

นางสาวอรนลิน ลิ่มเชย                          

คณะดิจิทัลมีเดียเเละศิลปะภาพยนตร์  

สาขาวิชาภาพยนตร์   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

05732

 

นางสาวสิรีธร   ผาสุข 

Bachelor of Science (B.Sc.) Major in Biological Science  

Mahidol University International College. 

05793

 

นายศุภกานต์    พัฒนานุชาต ิ               

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร (SIIT) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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05794

 

นายธนทัต อนุสนธอินิทรา                  

   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

สาขาออกแบบภายใน   

 เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

05795

 

นางสาวนฤกานต์ จุลรักษา                  

 คณะนิตศิาสตร์   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

05798

 

นางสาวรมิดา ตอ่ตรงนิสาร                     

คณะเภสัชศาสตร์  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

05799

 

นายกีรต ิ  สุทนจุินดา                                

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาชีววทิยา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

05802

 

นางสาวณัฐณิชา โรจน์วริุฬห์                     

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวศิวกรรม   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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05803

 

นายพีรพัชร ์  อนิทวพินัธุ ์                        

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัด ุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

05805

 

นางสาวศุภกานต์  ลิม้ประเสริฐ 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

05814

 

นายณัฐกฤช นิพนุติยันต ์                           

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติภาคภาษาอังกฤษ 

 Thammasat English Program of Engineering ( TEPE TU ) 

05816

 

นางสาวกัณณษ์ร การพินจิ                       

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหดิล 

05822

 

นางสาวพชิญาดา   ชยัสิทธ์ิสงวน               

 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

 สาขาการออกแบบภายใน  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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05823

 

นายธนัตถ ์  แซฉ่ั่ว                                     

  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาสถติ ิ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

05824

 

นายจริัฏฐ์    กงัวานกิจยืนยง                         

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาสถติิ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

05828

 

นางสาวจิดาภา จงงามวิไล                         

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

05840

 

นางสาวสุภัทรา สุวรรณจติร                          

คณะทันตแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลยัรังสิต 

05841

 

นางสาวปณจิตา  ชยันตธรีะศิลป ์                   

คณะทันตแพทยศาสตร์  

 มหาวทิยาลัยมหิดล 
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05855

 

นายธนพนธ์ภัทร ์   อัครรัฐสกุล                   

  คณะสารสนเทศศาสตร์  

 สาขาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย แอนเิมชันและเกม   

มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 

05863

 

นายศริพิชญ ์ บญุยสัมพันธุ ์                       

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

05940

 

นายภัทรพล  ชัยมัธยมผล                        

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

05975

 

นางสาวภัทรสุดา  ปานโฉม                      

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

05986

 

นายณัช ศรีรมย์                                 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี



ขอ้มูลการศึกษาต่อของนักเรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

8 

 

 

06098

 

นางสาวกรวรรณ   ทยาคุณอังกูร                   

คณะเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  วิทยาเขตล าปาง 

06161

 

นายพิพัฒน์พงษ์  สัสดีค าวงั                       

คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวชิาพลศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

07947

 

นางสาวพิมพภ์ัทรา โชตธิีรภริมย์                  

Swinburne University of Technology 

Australia 

08528

 

นายพงศกรณ์ พนัธฟุัก                             

คณะนิตศิาสตร์   

มหาวิทยาลยัรังสิต 

08566

 

นายศรุต เมธาวกิุล                                

 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
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08834

 

นายเขมชาติ ประจันดุม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณชิย์) 

สถาบันการบิน มหาวิทยาลยัรังสิต 

08921

 

นายพีรภมูิ ตนุภทัรสรณ์                       

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

08939

 

นายศุภณัฐ เมืองไทย                              

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

08992

 

นาย อรรถนติิ  อนุศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

09002

 

นายธรณภ์วิษย ์ศริิพูล                             

คณะบริหารธรุกจิเเละอุตสาหกรรม  

สาขาธุรกจิอุตสาหกรรมการค้า   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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09003

 

นายวีรวงศ์  วงศก์ตัญญ ู                         

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

09008

 

นางสาวภาภัณฑ ์ วิจติรศลิป ์                     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณติศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

09049

 

นางสาวเจ้าขา วลิาสทรัพย์                       

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศกึษาความยั่งยืน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

09110

 

นางสาวชนันทร ศรมีาลานนท ์                  

วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญช ี 

 สาขาการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงินทุน

มหาวิทยาลยัพี่โรงเรียนน้อง   

มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิต 

 


