
ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 

 
02965 

นายสหรัถ ฉัตรวัฒนากุล   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  

 สาขาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ทางการบนิ 

สถาบันการบินพลเรือน 
 

 
02975 

นายภาสวิทย์ ยะกุล 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
02976 

นายชยากร สุขวิทยาวงษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
02982 

นางสาวลักษิกา สถาปัตยานนท์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

02985 

นางสาวศุจีกานต์ นวลชื่น  

คณะสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

   



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 

 
02993 

นางสาว อภิสรา วงศ์ทัศนีโย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม                    

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

03659 

นางสาวลักษิกา ประทีปจินดา 

Bachelor of Engineering (B.Eng.)  Civil Engineering (CE) 

Sirindhorn International Institute of Technology(SIIT) 

Thammasat University   (half scholarship) 

03714 

นางสาวภัคมน    เกษี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

03844 

นางสาว ศิริพร ดวงปัญญาสว่าง     

 คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

04028 

นางสาวปุณยากร เสาร์ชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมดนตรแีละสื่อประสม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 
 

 
04073 

นายเอเชีย เบญญาดิลก 

Engineering and Computing 

University  of  The west of England 

 
04081 

นางสาวณัฐนพิน ยุรยาตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

04460 

นาย พงศ์อมร ลือสกุล 

Bachelor of Engineering (B.Eng)  

Mechanical Engineering  

                Sirindhorn international institute of 

Technology , Thammasat University 
 

 
04467 

นายปฏิภาณ กฤตพทิยบูรณ์         

    Business Administration (B.A.)  

   Mahidol University International College 

 

 
04468 

นางสาวศุภกานต์ พทิักษ์โกศล 

คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 
  

 

 
04477 

นางสาวสุดรัก คชาชีวะ 

คณะดิจิทัลมเีดียและศิลปะภาพยนตร์  

สาขาสื่อดิจิทัล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 
04481 

นายธนนท์  นายวชิรไชยการ 

คณะสถิตธิุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

 
04487 

นางสาวรัญชิดา สังคหะพงศ์    

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
04500 

นายสิรภพ จันทรวงศา      

คณะสัตวแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 

 
04501 

นายภูรี  ต่อตรงนิสาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 
04502 

นายศักดิธัช จันทพิรักษ์      

คณะเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 
04503 

นายภูมิรพี  ศิริพละ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมวัสดุนาโน 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  

  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
04505 

นายโชติพัฒน์  ราชุรัตน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 

 
04509 

นายนันทสิทธ ิ สุขพาณิช 

Faculty of Engineering 

International school of engineering (ISE) 

Chulalongkorn University 
 

 

 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 

 
04562 

นางสาวปิยธดิา เจริญวัฒนา 

คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบ าบัด   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
04564 

นายชาญวฒ ิไตรนคิม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
04631 

นายธีรเมศวร์ ศรีเจรญิจติร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
04856 

นายนรัชฌา เสถยีรปกิรณกร 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

 

 

 

05318 

นางสาวเมลาน ี จติสุภารัตน์   

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติและธุรกิจประกันภัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 

 
05567 

นายพรีวิชญ์ สุรพฤกษ์                       

คณะวิทยาศาสตร์   

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
05635 

นายภูมิ   โชติทิฆัมพร 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 

05992 

นายพศวีร์  ฉุยฉาย      

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
05997 

นายวิศรุตม์  จันทรศิรจิัน   

 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
06011 

นางสาวดุลยรัตน์ ว่องสุวรรณสาร               

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง    

 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ   

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 
 

 
06015 

นายภูมิรพ ี ตันติวิจิตร 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

06056 

นางสาวปณิดา ธรีะพิพัฒนพงศ์   

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
06505 

นายดนนท์ เศรษฐจันทร 

Business administration (B.A.)  

Mahidol University International College 

06996 

นางสาวกัลยรัตน์วดี เกิดสุวรรณ     

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
07001 

นางสาว ลานนา คิวสุวรรณ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 

 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 

 
 

07434 

นางสาวธนัชพร   ภู่สุนทรภักดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
07487 

นางสาวววิาวรรณ ลือศักดิ์กชกร 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

 

 
07504 

นายวิศรุต  บางเลา 

คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 
07548 

นางสาววิฐิตา  กรตระกูลกาญจน์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6/2 2560 

 

เลขที ่ ข้อมูล 
 

 
07562 

นายชานนท์   สมทรัพย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
07565 

นางสาวณัฏฐกานต์  เหลอืงกติติก้อง 

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
07578 

นางสาวปุญญ์ธดิา  ชุ่มศิริ 

คณะเทคนิคการแพทย์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

  

 

 

 


