
ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

1 นาย สรรเพชร คงศรีศักด์ิ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 นาย อดิศร พลสนอง 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

3 นาย อัญ ภวังคนันท์ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

4 นาย สยมพร โงนรี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ

5 นาย ณกร จารึกสถิตย์วงศ์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6 นาย ธนกฤต สุทธิประภา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์

7 นาย ภานุเดช โสกัณทัต 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ -

8 นาย วรพทัธ์ พฒัน์สุพชิาติ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ -

9 นาย ณดล โพธิ์ปิติ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

10 นางสาว กนกกร ลีฬหาวุฒิ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561

ขอ้มูล ณ วันที ่9 มิถุนำยน 2562
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11 นางสาว กรรณิการ์ อินทรเจือจันทร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบริหาร

12 นางสาว กิติลักษณ์ วิวัฒน์เมธาวุฒิ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

13 นางสาว จิราภา พนัธ์ชะอุม่ 1 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน

14 นางสาว ชนัญชิตา ศรีเวศร์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

15 นางสาว ญาณิศา เดชบ ารุง 1 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยทันตเเพทย์ศาสตร์ สาขาทันตเเพทย์ศาสตร์ ( Bilingual )

16 นางสาว ทิพยฉัตร ไชยยงยศ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

17 นางสาว ธัญลักษณ์ ทรงสอาด 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพือ่อาชีพ

18 นางสาว นิชาภัทร พกุพล 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมทางอาหาร

19 นางสาว กรรวี กิตติชัยด ารง 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

20 นางสาว พมิพศิา กิติวินิต 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
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21 นางสาว พมิลภัส ด่านเก่า 1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ -

22 นางสาว แพรวา ลีละขจรเกียรติ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ -

23 นางสาว สุวภัทร ชานุ 1 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาลัยอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ หลักสูตรวศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณิชย์

24 นางสาว ญาณธิมาศ วิโรจน์ชูฉัตร 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิแบบบูรณาการ (5ปี)

25 นางสาว ชนากานต์ แสนใจ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบ าบัด สาขากายภาพบ าบัด

26 นางสาว ณัฐชยา ฐินะกุล 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

27 นางสาว ธรรญวรรณ จันทร์ป้อง 1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

28 นางสาว นันทนา ศรีวิภัฒน์ 1 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวโทรคมนาคม

29 นางสาว ประณตนาถ วิบูลย์แสง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

30 นางสาว ปารมี รัตนกฤษณานนท์ 1 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
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31 นางสาว พชัรพร ชาศรี 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

32 นางสาว วัลลภา ศรีวะรมย์ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์อาร์ต 

33 นางสาว อนุชิดา ค าตาศรีแสงจันทร์ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบัญชี -

34 นางสาว เกศราพร แสงทอง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

35 นางสาว ลลนา ศรีกรไผท 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

36 นางสาว มุกขรินทร์ สุตคาน 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

37 นางสาว กัลยกร แสนโพธิ์ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์

38 นางสาว ปนัดดา วิจิตรโกเมน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

39 นางสาว เบญจมาศ เรืองรัมย์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  (ภาคพเิศษ)

40 นางสาว ปพชิญา พจนปรีชา 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
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41 นางสาว ศุภิสรา แก้วลังกา 1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบ าบัด สาขากายภาพบ าบัด

42 นาย ภานุพงศ์ โพธิ์ศรี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

43 นาย อัษฎาวุธ ใจภักดี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพวิเตอร์

44 นาย ธนากรณ์ ส้มทอง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

45 นาย ภัทรพงศ์ รัตนธาดานันท์ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพือ่สังคม หลักสูตรบริหารธรุกิจ วชิาเอกธรุกิจระหวา่งประเทศ (บธ.บ.)

46 นาย ชณภัส ข าเนตร 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวัสดุศาสตร์

47 นาย ศตวรรษ บ่อยกระโทก 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์

48 นาย กิตินัทธ์ สินธุโคตร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน  า

49 นางสาว กานต์พชิชา เดชเกาะเก่า 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

50 นางสาว ญาณิภา นอสูงเนิน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
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51 นางสาว กุลนิษฐ์ บัวแก้ว 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ ภาคพเิศษ

52 นางสาว ยลดา สาระวัน 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร

53 นางสาว ศิรประภา บุญจีม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

54 นางสาว สุชานันท์ พศวัตไพโรจน์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

55 นางสาว ธัญญชณก พรธนาศิริวรกุล 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมการส่ือสารสังคม สาขานวัตกรรมการส่ือสาร

56 นางสาว นิธินันท์ ลิ มสุขนิรันดร์ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมการส่ือสารสังคม สาขานวัตกรรมการส่ือสาร

57 นางสาว วิสสุตา บุลสถาพร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

58 นางสาว ปวริศา พฒิุพงศ์โภไคย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ -

59 นางสาว วนิชชา พรมแสง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

60 นางสาว ศุภิสราพร มงคลน า 2 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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61 นางสาว กมลชนก เหลืองสุภาพ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

62 นางสาว ลลิตา ใสแสง 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟา้จฬุาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ

63 นางสาว สวรรยา โสวะภาสน์ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ

64 นางสาว อมรพรรณ ศิลปนรเศรษฐ์ 2 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

65 นางสาว จิรวดี เอกญาณกุล 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา

66 นางสาว วลัยภรณ์ มิตรานันตพร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

67 นางสาว ณิชารีย์ ธรรมเสวีฤกษ์ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าจุฬาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและสุขภาพ

68 นางสาว พรชิตา คุพวงศ์ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์

69 นางสาว พรนภา อูท่อง 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ สาขาวิชาภาพยนตร์

70 นางสาว ญาดาวดี หนูรักษ์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วชิาพฒันาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
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71 นางสาว อารียา แก้วปรีดี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

72 นางสาว ฐิติรัตน์ ไชยศิริ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาชาวิชาภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ

73 นางสาว ธัญญาทิพย์ สอนวงศา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์

74 นางสาว สกาวรัตน์ ควรสมาคม 2 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

75 นางสาว กานต์พชิชา บุญสังข์ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

76 นางสาว รมณียา นนทะ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ -

77 นาย ญาณาธร พึง่เศรษฐ์ดี 3 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

78 นาย วงศธร บุญทระกุล 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์

79 นาย วิชิต ศรีละพรม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

80 นาย ณัฐวุฒิ อุดมพนัธ์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
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81 นาย ชาญณรงค์ คชสินธ์ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพละศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา

82 นาย ธนกร สุจิรภิญโญกุล 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์

83 นางสาว ธันย์ชนก ปัญญศิริ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภยัด้านการบนิ

84 นางสาว จินต์จุฑา จิรยศบุญยศักด์ิ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ -

85 นางสาว จีระนันท์ จันทะสุวันนะ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพือ่การพฒันายัง่ยืน

86 นางสาว ณัชชา กิจอุดมรัตน์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง -

87 นางสาว ณัฐณิชา พึง่ผล 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  วชิาเอกการออกแบบเวบ็และส่ือโต้ตอบ

88 นางสาว นภัสสร ผอมแก้ว 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ

89 นางสาว ศลิษา เนียรมงคล 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวชิาการจัดการจัดการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

90 นางสาว ชลธิชา ถนัดทาง 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร
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91 นางสาว กุลนิษฐ์ วงศ์พนัธุ์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์เเหง่เเผ่นดินเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื -

92 นางสาว พมิฉัตร กุลวดีวงศ์ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ -

93 นางสาว ลัคณา ถาบุญเรือง 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

94 นางสาว สโรชา อามาตรทัศน์ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

95 นางสาว ศศิธร ชนะสงคราม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

96 นางสาว สมภัสสร แสนสุด 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ

97 นางสาว สิริวิมล จริตรัมย์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

98 นางสาว บุษกร ศิริวิเทศ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต

99 นางสาว พรทิพย์ ศรชัย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

100 นางสาว รุจิรดา เทพชัยศรี 3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
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101 นางสาว นริศรา อึ งสุวานิช 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศาสตร์แหง่แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน -

102 นางสาว บัณฑิตา เล็กประยูร 3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

103 นางสาว สายรุ้ง แซ่เฮ้ง 3 มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

104 นางสาว อรวี เปรินทร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

105 นางสาว ชวมนต์ พลรักษา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

106 นางสาว ปาริชาติ ตระกูลพานิชย์กิจ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

107 นางสาว ปิยวรรณ ยังอุน่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

108 นางสาว อรจิรา จันทมูล 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพละศึกษา สาขาสาธารณสุขชุมชน

109 นางสาว มาทิตา ไตรยวงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ

110 นางสาว สุภาวรรณ สมธนกิจ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
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111 นางสาว กัญชพร กล่ าเอม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

112 นางสาว ปพชิญา เลิศจันทร์ขจร 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์

113 นางสาว สุกัญญา แสงเสวก 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)

114 นางสาว จุฑาทิพย์ ชูเสน 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)

115 นางสาว พชิฌา สุวรรณประเสริฐ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

116 นางสาว สิริมาศ โสวรรณะ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

117 นางสาว ภิญญาพชัญ์ สุตันติราษฎร์ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

118 นางสาว อาสยา ทองมี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

119 นาย สัญพชัญ์ ถิระสิทธิพฒัน์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

120 นาย ภราดร เหลืองสุขโสภณ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการเเละการท่องเทีย่ว สาขาการตลาด 



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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121 นาย ณัฐวุฒิ ผสารพจน์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศเพือ่ธุกิจ

122 นาย หาญนรินทร์ ศิริเจริญฤทธิ์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

123 นาย ชลสิทธิ์ บุญยัง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ(การเงินการธนาคาร)

124 นาย ณัฐวัฒน์ เหลืองประดับชัย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

125 นาย คณัตถ์ธน โชติรัตน์ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

126 นาย พงศกร นวลยี่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์

127 นาย อภิวิชญ์ ถึงรัตน์ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

128 นาย ธนวัฒน์ ลิ มประเสริฐ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ -

129 นาย จิรวัฒน์ นุ่นด้วง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

130 นาย ยศกรฐ์ ไชยแก้ว 4 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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131 นาย วุฒิพงศ์ วงศ์มาเกษ 4 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารและจัดการ

132 นางสาว ธันยรัตน์ ภาควิชา 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร

133 นางสาว เบญญาพร ร่วมทอง 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต

134 นางสาว ปณัฐดา นุชก าเนิด 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ไม่มี

135 นางสาว ปวริศา สุภะวิทยา 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

136 นางสาว พชิชาภา วิเชียรนพคุณ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

137 นางสาว พมิพไิลย์ แดงเจริญ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

138 นางสาว ปนัดดา ก าแพงแก้ว 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ไป

139 นางสาว ภูริฉัตร รัตนวณิชเจริญ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต

140 นางสาว ศศิประภา สระทองหลาง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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141 นางสาว สุวัจจี รัชตะกมลชาติ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

142 นางสาว ณัฐพร ดีโสภณ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

143 นางสาว นิภาวรรณ หาญณรงค์ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

144 นางสาว พชิามญชุ์ ดีอ่อน 4 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

145 นางสาว วราลักษณ์ ขุนทอง 4 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาตร์ สาขาบัญชีบริหาร

146 นางสาว วรรณวดี ตุ้มทอง 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุกิจ สาขาวิชาการบัญชี

147 นางสาว ขนิษฐา สิงห์ศรีโว 4 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

148 นางสาว ภัคจิรา พลชัย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

149 นางสาว มินตรา กัณหาชาติ 4 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

150 นางสาว อรปรียา ปานสมุทร 4 ประกอบอาชีพกองบญัชาการกองทัพบก สังกัด กรมยุทธการทหารบก พนักงานข้าราชการบรรจุ ต าแหน่ง พนักงานบริการ



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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151 นางสาว ปิยวรรณ เดชจิตต์ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

152 นางสาว ปรีชญา สาแช 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

153 นางสาว ภัทรภร มุ่งหาทรัพย์ 4 University of Hyogo Economics Economics and management

154 นางสาว กชรัตน์ สรนันท์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศเพือ่ธุรกิจ

155 นางสาว อาย ธรรมสังวาลย์ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

156 นาย ไอสิวัส เรืองเพช็ร์ 5 สถาบันการบินพลเรือน เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการบิน

157 นาย ใจเมือง ปล่ังดี 5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

158 นาย วิชญนนท์ พนูเพิม่ความดี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์

159 นาย สิรภัทร ทองกลัด 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

160 นาย กฤษณ์ชัย บุญส่ง 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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161 นาย พงศธร คณาชอบ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอ ออกเเบบเเฟชัน่ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

162 นางสาว กิง่สุดา สมอินอ้อย 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

163 นางสาว สิตาพชัญ์ เมฆาเรืองพนัธุ์ 5 Yancheng Teachers University สาขาวรรณคดีจีน ไม่มี

164 นางสาว ชวันรัตน์ ปัญจสิริโรจน์ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ -

165 นางสาว ชวิศา ยิ มประดิษฐ์ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ยนื สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม

166 นางสาว วันเพญ็ อร่ามศรี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยัน่ยืน สาขาวิชาการจัดการและการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน

167 นางสาว ชญานิศ ธนโกเศศ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

168 นางสาว ธนาสิริ ด้วงทิพย์ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ ครุศาสตร์  สาขามัธยมศึกษา(สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เอกภาษาต่างประเทศ

169 นางสาว ธญัญาลักษณ์ ทาระแพน 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ยนื สาขาการจดัการภาคบริการและการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

170 นางสาว อภิญญา ผ่องใส 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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171 นางสาว อารยา เอมพนัธ์ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

172 นางสาว นาเดีย โปสะยะบุตร 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา

173 นางสาว ปริศนา แว่นไธสง 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้น านันทนาการ (ศศ.บ)

174 นางสาว วราภรณ์ ประดิษฐ์ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

175 นางสาว ญาณิศา สังข์ทอง 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

176 นางสาว ธญัญาลักษณ์ สายสุวรรณ์ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนทิรรศการและงานอีเวน้ท์

177 นางสาว พลอยตะวัน เกาะพราห์ม 5 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเทีย่ว

178 นางสาว รัตนา หวังโสภารักษ์ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

179 นางสาว สุวิดา ชุติเชาวน์ 5 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

180 นางสาว ณัฐธนาภา เทพพงษ์เพชร 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561

ขอ้มูล ณ วันที ่9 มิถุนำยน 2562

181 นางสาว รัตนาภรณ์ ล าภู 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

182 นางสาว วราภรณ์ คล่องแคล่ว 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดงานนทิรรศการและงานอีเวน้ท์

183 นางสาว ชุตินันท์ ละอองเอก 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิน่)

184 นางสาว เบญญาภา ค าภา 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา

185 นางสาว ภัทรลภา แซ่ลัก 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ส านักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

186 นางสาว จิตตินี ฉัตรวัฒนาสกุล 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

187 นางสาว ชลิตา เชื อทอง 5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการการท่องเทีย่ว สาขาการจัดการการท่องเทีย่ว

188 นางสาว นริศรา ไชยชิต 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -

189 นางสาว พมิพญ์าดา ทองตะโหนด 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

190 นางสาว กัญญ์วรา นิลพฒัน์ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ -



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561
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191 นางสาว ลักษณ์สุดา จันทร์ประเสริฐ 5 Yancheng Teachers University คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาจีน

192 นางสาว วณิชยา ทิมา 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขานิเทศศาสตร์

193 นางสาว ศศิมน บุญสิทธิ์ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

194 นางสาว กฤษศิริ สิงห์พล 5 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

195 นาย รุจิกร ห่อไธสง 6 วทิยาลัยอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาเเฟชัน่ ส่ิงทอ เเละเคร่ืองตกเเต่ง

196 นาย ณภัทร พงศ์สิริธนภัทร 6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจทิัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาส่ือดิจิทัล

197 นาย สุเมธ ศิลมั่น 6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

198 นาย อลงกรณ์ ศาลากิจ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

199 นาย ธนพงษ์ เลิศสกุลไพศาล 6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารและการจัดการ

200 นาย วัชรยุทธ เกียรติจรุงพนัธ์ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และส่ือดิจทิลั



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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201 นาย ธนัท ปิยะกิตติพร 6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

202 นางสาว กฤติยาณี คงสวัสด์ิ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน

203 นางสาว ธนธรณ์ ทรัพย์อ านวยชัย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

204 นางสาว จุฑามาศ อ่อนพทุธา 6 มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

205 นางสาว นฤพร วงศ์วุฒิอักษร 6 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

206 นางสาว เปมนีย์ อ่วมฉิม 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบภายใน

207 นางสาว ศิฬพชิญ์ กัณหาบุตร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบส่ือสาร

208 นางสาว อนุตตรีย์ แป๊ะสมัน 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเคร่ืองประดับ

209 นางสาว ภัทราพร สัมพนัธะ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์

210 นางสาว วราภรณ์ อยูเ่ปลา 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบัญชี -



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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211 นางสาว ธัญญภัทร มานะสาระกุล 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

212 นางสาว กัลยาณี ด้วงใส 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบภายใน

213 นางสาว ปภาวดี ไร่ผล 6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

214 นางสาว พมิพม์าดา สมานเชื อ 6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม

215 นางสาว พมิพร์ภัทร ศรีสรินทร์ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

216 นางสาว จุฑาพร สมีพนัธ์ 6 มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย

217 นางสาว ธนาภรณ์ คู่สาย 6 ประกอบอาชีพ

218 นางสาว ภิญญดา ปัสสาโชติกา 6 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจิทัลอาร์ต -

219 นาย อรรณพ แตงมา 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาภาษาฝร่ังเศส

220 นาย ศตวรรษ ชาตะวงค์ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวรรณคดี
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221 นาย อลงกรณ์ พรมลี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

222 นาย ชาติวัฒน์ ระโส  7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

223 นาย ชินพฒัน์ ลิ มกุล 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

224 นางสาว สุชานาถ มาลทอง 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพนัธ์

225 นางสาว ชลดา อนุวัฒนวงศ์ 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพือ่อาชีพ

226 นางสาว พชิชารีย์ บรรจงช่วย 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

227 นางสาว รุ่งนภา บุญเส็ง 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล

228 นางสาว ณัฐกมล บรรทัดจันทร์ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารสากล

229 นางสาว มณิสร สายเครือสด 7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

230 นางสาว พนัพสัสา ยิง่ประเสริฐ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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231 นางสาว เจสสิก้า เซดูติ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ -

232 นาย วรภพ ทวีต๊ังตระกูล 8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

233 นาย ศิรวีร์ เลิศรัตติพงศ์ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ สาขาการจัดการการทอ่งเที่ยวแบบบรูณาการ

234 นาย อรุณ เหล่าสิล 8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์

235 นาย ณัชพล ดรุณดุรงดี 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ -

236 นาย เสริมสิทธิ์ อนุวารีพงษ์ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ

237 นาย ศุภกร หัตถกิจวิไล 8 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม

238 นาย ธนาชล ชัยมงคล 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาญีปุ่น่เพือ่การส่ือสารธุรกิจ

239 นาย ธนกร หงษ์กุลบุตร 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาเขต ประสารมิตร สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

240 นาย พงศธร ภาคมฤค 8 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561

ขอ้มูล ณ วันที ่9 มิถุนำยน 2562

241 นาย อธิป สรรพวุธ 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

242 นาย จักรภัทร สุขมาก 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและธุกิจทีพ่กั

243 นางสาว ปฐมพร พฒันะจุฑา 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน -

244 นางสาว สิรีธร โล่กุลทรัพย์ 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ -

245 นางสาว อารียา วัฒธา 8 วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ คณะการตลาด สาขาวิชาจัดการการตลาด

246 นางสาว กชกร กุลทอง 8 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่น่(BJ)

247 นางสาว ภารดี ศักด์ิศิริสัมพนัธ์ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการการโรงเเรมและท่องเทีย่ว

248 นางสาว เปมิกา มาลาสุวรรณ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาชุมชน

249 นางสาว ศศิธร ไกรราช 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

250 นางสาว ชนิกานต์ สุขสันติมาศ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ -



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561
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251 นางสาว เมธาวี อิทธิมานะกุล 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

252 นางสาว พรพรรณ เสียงแจ้ว 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

253 นางสาว ศศิประภา พรหมประดิษฐ์ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

254 นางสาว อุสนา ศรนารายณ์ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญีปุ่น่

255 นางสาว กุลภรณ์ สารกาล 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

256 นางสาว ปุณยวีร์ พรสิริธนพงษ์ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงการโรงแรม

257 นางสาว คุณัญญา สะโม 8 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วทิยาเขตเทเวศร์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน -

258 นางสาว จารุวรรณ จ าปาศรี 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

259 นางสาว ชลธิชา ล  าเลิศ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

260 นางสาว พทัธมน แท่งทองค า 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561
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261 นางสาว กชามาส แซ่ตั ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร)

262 นางสาว กมลภัส รักพรหม 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ยนื สาขาการจดัการภาคบริการและการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

263 นางสาว จิติมาภรณ์ ปักเคทาติ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

264 นางสาว ทิพวัลย์ นาใจทน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม

265 นางสาว ธัญวาพร ทองเทวินทร์ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่ว

266 นางสาว ปนัสยา ทับดิษฐ์ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพฒันศาสตร์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ สาขาวิชาการพฒันาเชิงสร้างสรรค์

267 นางสาว ปรารถนา ตาสุวรรณ 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ไม่มี

268 นางสาว สาริศา กองศรี 8 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา

269 นางสาว กนกวรรณ ก๊กมา 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุกิจเพือ่สังคม สาขาวชิา การทอ่งเที่ยวการโรงแรม (เอกคู่)

270 นางสาว สุรดา เหมชาติ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การโฆษณาและส่ือสารการตลาด



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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271 นาย มหพล วงษ์บุตร 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

272 นาย อนาวิล เบญจกุล 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

273 นาย พงศกร ฟงัเย็น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

274 นาย พอเพยีง วิโสรัมย์ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการตลาด/บริหารธุรกจิบัณฑิต

275 นาย กรทอง อัครวสุ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน -

276 นาย ชลธิติ ศรีกัลยานุกูล 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

277 นาย ณัฐวัฒน์ สุวพนัธุ์ภักดี 9 มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งเสฉวน วิทยาลัยเศรษฐศาตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม

278 นาย ธารา เจริญเขต 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

279 นางสาว ณรินทร์ภัทร ชัยวรางค์พงษ์ 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร รัฐศาสตร์ บัณฑิต  วิชาเอกความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

280 นางสาว ชลิตา ประภาหาญ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการการโรงแรมและการท่องเที่ยว



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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281 นางสาว ณัฐพร ศรีพรหมชัย 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

282 นางสาว สุธิดา ศิริดล 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก

283 นางสาว มยุริญ พมิประสาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะการจัดการ สาขาการท่องเทีย่วและการโรงแรม

284 นางสาว ปานชีวา ยาวา 9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม สาขาการจัดการโรงแรม

285 นางสาว ลักษมี แดงประดับ 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาการส่ือสารธุรกิจ

286 นางสาว สายรุ้ง จรรยาดี 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการท่องเทีย่ว

287 นางสาว จิดาภา แสงชาติ 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

288 นางสาว ศุภิสรา ภูจ่ ารูญ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษภวูนารถ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

289 นางสาว ปิยนันท์ ชินราช 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

290 นางสาว ภัทราพร ภูยานยงค์ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคอน



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561
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291 นางสาว ศศิภัค วงษ์เหมือน 9 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาเเละปรัชญา

292 นางสาว ชลธิชา วนิชรานันท์ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

293 นางสาว ชลธิชา แดงประดับ 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

294 นางสาว อารีรัตน์ แสนปาง 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน สาขาธุรกิจการบิน

295 นางสาว ศดานันท์ ผลด า 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม(ภาคพเิศษ)

296 นางสาว ดวงฤทัย เจตนา 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว

297 นางสาว ตะวัน สรอรรถกิจ 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน

298 นาย ปฏิภาน ใจหนักแน่น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

299 นาย อาร์ต แก้วน  าเย็น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

300 นาย เอกศรัณย์ สาตร์จีนพงษ์ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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301 นางสาว ศิรินทร์ญา แสงชาติ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

302 นางสาว นพมาส กันยา 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

303 นางสาว สุจิรา ผลอ่อน 10 มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

304 นางสาว วรนุช เพยีรเก็บ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ

305 นางสาว ปภัสรา เอกสันติ 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการบิน สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน

306 นางสาว ภาณิกา คงโนนกอก 10 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

307 นางสาว หนึ่งฤทัย ไชยตา 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะส่ือสารเทคโนโลยี สาขาการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์

308 นางสาว ณัฐฑิฌา จันทร์ศร 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.)

309 นางสาว ศศิกาญจน์ เลิศสาระ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

310 นางสาว ชนกสุดา สังขกุญชร 10 มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
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311 นางสาว ณิชากร ตัณฑสวัสด์ิ 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

312 นางสาว ปิยะพร แสงสุข 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ไม่มี

313 นางสาว กมลชนก ถาวร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษย ศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาจีนเพือ่ อาชีพ 2+2

314 นางสาว จิดาภา แซ่ซิ ม 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)์

315 นางสาว ทิฐินันท์ นาใจทน 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

316 นางสาว ชนัญชิดา สุภีเมฆ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

317 นางสาว เบ็ญจรัตน์ ใบภักดี 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหวา่งประเทศมุ่งเน้นจีน

318 นางสาว พสัวี ดรุณสาสน์ 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเทีย่ว สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

319 นางสาว รุ่งนภา พุม่พวง 10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

320 นางสาว ณัฐณิชาช์ ศรีพฒันาภรณ์ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบแฟชัน่



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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321 นางสาว พชัริดา ชีวอารี 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่ว

322 นางสาว จิรัชฌา แซ่จิว 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

323 นางสาว ปิยะวดี อัศวภูมิ 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

324 นางสาว ปนัสยา ยุทธกิจ 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเทีย่วและบริหาร สาขาการจัดการโรงแรม

325 นาย พรีพงษ์ เชื อทอง 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

326 นาย สันติ สีดาแก้ว 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาโลจิสติกส์

327 นาย นฤเบศร์ ศรีนุรัตน์ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครุศาสตร์ สาขาวชิาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา

328 นาย วิศรุต คิมหะจันทร์ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนคร เหนือ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

329 นาย ชุติเทพ พลอยงาม 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

330 นาย ธนพจน์ ไชยประยา 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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331 นาย ณัฏฐภูมิ ช่วงสันเทียะ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

332 นาย พรหเมศวร์ สุขพนัธุ์ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพือ่อาชีพ

333 นาย กิตติธัช สิงห์ทอง 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์

334 นาย สิทธาวัชร์ จีราภัคค์สุวิน 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพละศึกษา  สาขาผู้น านันทนาการ

335 นาย ภูวิสรณ์ เนตรสว่าง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

336 นางสาว ธีร์สุดา จันทร์เทพา 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเคร่ือง แต่งกาย 

337 นางสาว รวิสรา พจิารณา 11 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน สาขาธุรกิจการบิน

338 นางสาว วรัญญา ส ารีใย 11 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางค์ศาสตร์ สาขาดนตรีเเละธุรกิจบันเทิง

339 นาย พร้อม มีชัย 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพลศึกษา

340 นาย พลธกานต์ จันทร์พวง 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ
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341 นาย ก้องภพ ฉายา 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

342 นาย สุรเสกข์ ปะฉิมะ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

343 นาย ณัฐพล ทองไชย 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์

344 นาย ธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย

345 นาย บุณยกร กองหิรัญ 12 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

346 นาย ศตชัย ชุมนุมพร 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ

347 นาย กรณ์ ไชยสุวรรณ 12 มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ สถาบนั เทคโนโลยี นานาชาติสิริ นธร คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 

348 นางสาว ฐชามล มัติโก 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

349 นางสาว ภาพศิลป์ ย้วนบุญหลิม 12 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวนามัยและความปลอดภัย

350 นางสาว สุชาวดี ถุงจันทร์ 12 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล หอ้ง สถำบนั คณะ สำขำวิชำ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภฯ์
รำยงำนตดิตำมผลนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปกีำรศึกษำ 2561

ขอ้มูล ณ วันที ่9 มิถุนำยน 2562

351 นางสาว อมลวรรณ มีแย้ม 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์

352 นางสาว สุชานันท์ ค าจันทราช 12 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาตร์

353 นางสาว สิริพฒัน์ แก้วพนิิจ 12 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

354 นางสาว กฤตยกร แก้วเรณู 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

355 นางสาว วีรวรรณวงศ์ รัฐพงศกร 12 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภณัฑ์นมและเคร่ืองด่ืม  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

356 นางสาว ชนิสรา เวียงชัย 12 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด











รอบที ่1 แฟม้สะสมผลงาน



นักเรียนเรียนร่วม : บกพร่องทางการได้ยนิ(หตึูง)



















หลักสูตร
ภาษาไทย















หลักสูตรนานาชาติ



นักเรียนเรียนร่วม : บกพร่องทางการมองเห็น(บอดสนิท)





นักเรียนเรียนร่วม : บกพร่องทางการมองเหน็(บอดสนิท)





รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน









นักเรียนเรียนร่วม : บกพร่องทางการมองเหน็(บอดสนิท)












