
ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

1 นายธวัชชัย  ใจกันทา ม.6/1 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาอุตสาหการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 นายกฤษกานต์  กลอนกลาง ม.6/1 1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. คณะวิทยาศาสตร์  สาขาการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นางสาวกฤติมาญ์  ติ๊บบุญเรือง ม.6/1 1. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา  
3. คณะครุศาสตร์  สาขาชีววิทยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
4. คณะสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
8. คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

4 นายจิระพงษ์  อุตตะมาลัง ม.6/1 1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  มหาวิทยาลัย
พะเยา 
3. สอบผ่านข้อเขียน โครงการแพทย์เพ่ือชาวชนบท (ODOD) 

5 นางสาวณิชานาฎ อัคจร ม.6/1 1. คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

6 นางสาวอนุสรา  เครือคํา ม.6/1 1. คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. คณะครุศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา   

7 นางสาวอัสมา  อุส่าห์การ ม.6/1 1. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  เทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 นางสาวอัจฉรา  อุทธโยธา ม.6/1 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ(ตรัง)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบัญชี  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

9 นางสาวกมลพรรณ สายวงค์ใจ ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10 นางสาวธิวราพร  เปลี่ยนศร ี ม.6/1 1.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 นางสาวภัณฑิรา  ม่ังมา ม.6/1 1. คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 
2. ครุศาสตร์  สาขาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

12 นางสาวนัฐการณ์  สีจ๊ะ 
 

ม.6/1 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์           
   มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัย
พะเยา 

13 นายปิยวัฒน์  คําเมือง ม.6/1 1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า                          
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2. คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
4. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์                    
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

14 นายกิตติศักดิ์  ดวงแก้ว ม.6/1 1. คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
ชุมชน)  มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

15 นางสาวพิชชาทร  สมวัน ม.6/1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

16 นางสาวกมลวรรณ  ก๋าอินตา ม.6/1 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย

ชุมชน)   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 นางสาวธัญญลักษณ์  บัวเทศ ม.6/1 1. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา  

3. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 นางสาวพัชรีพร  ใจหลัก ม.6/1 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน   มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. คณะครุศาสตร์  สาขาเคมี   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

19 นายฟ้าสว่าง  ฟองจํา ม.6/1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

20 นางสาวปัทมพร  องอาจ ม.6/1 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

21 นางสาวอรอนงค์  อุตะมะ ม.6/1 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี

วัสด ุ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. คณะศึกษาศาสตร์  สาขาฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. สอบผ่านข้อเขียนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (O DOS) 

22 นางสาวสุธิดา  วันเท่ียง ม.6/1 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย

ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

23 นางสาวยุพิน  สุตินกาศ ม.6/1 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

3. คณะเทคนิคการแพทย์  สาขารังสีเทคนิค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 นางสาวณิชากร  ก๋าจุ่ม 

 

ม.6/1 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน   มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. คณะครุศาสตร์  สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

25 นายศราวุธ  ใจยะสุข ม.6/1 คณะครุศาสตร์  สาขาเคมี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

26 นางสาวอัมรัตน์  ปุกฟ่ัน ม.6/1 1. คณะครุศาสตร์  สาขาเคมี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นางสาวนิรมล  คําอ่อน ม.6/1 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) (คู่ขนาน)  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

28 นายชิษณุพงศ์  ลวนคํา ม.6/1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

29 นายฆนากร  จักรใจวงค์ ม.6/1 1. คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาอารักขาพืช  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

3. วิทยาลัยพาณิชย์นาวีฯ สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

5. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30 นายเนติพงษ์  ยะตั๋น ม.6/1 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

31 นายพีรรัตน์  ศักดิ์บุญเรือง ม.6/1 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์การประมง   

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย

ชุมชน)และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)  มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

32 นายอนุชาติ ไชยวุฒ ิ ม.6/1 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 

33 นายเจษฎาศักดิ์  ปัญสุวรรณ ม.6/1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

34 นายปฏิภาณ  ธิราใจ ม.6/1 

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 นายคณิศร  เครือมูล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36 นางสาวณิชากร  ก๋าจุ่ม ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

37 นางสาวประวีณา  ปัญจขันธ์ ม.6/2 1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวนฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

38 นางสาวสุภาวดี ศรีวิสัย ม.6/2 1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

39 นายจักรพันธ์  เสมอวงค์ติ๊บ ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

40 นายภานุภูมิ  คนสม ม.6/2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   มหาวิทยาลัย

พะเยา 

41 นางสาวสุทธิดา  วงค์ติ๊บ ม.6/2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   มหาวิทยาลัยพะเยา 

42 นางสาวอัจฉราภรณ ์ อนุรักษ์สกุลศร ี ม.6/2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

43 นางสาวอิสราภรณ์  เมืองใจ ม.6/2 หลักสตูรบัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

44 นางสาวณัฐชยา  สุริยะ ม.6/2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (คู่ขนาน)   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

45 นางสาวสุพัตรา  ดวงปัน ม.6/2 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (คู่ขนาน)   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

46 นางสาวพัชรีพรรณ  ใจหลัก ม.6/2 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. คณะเทคโนโลยีเกษตร  สาขาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

47 นางสาวจิรัตติกาล  เทพสิงห์ ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)   

มหาวิทยาลยัพะเยา 

48 นางสาวชุติกาญจน์  โสภณ ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

มหาวิทยาลัยพะเยา 

49 นายวิศิษฐ ์ ทะยศ ม.6/2 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

50 นางสาวฐติินันท์  สิงห์แก้ว ม.6/2 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

51 นางสาวศิรินภา  ปงลังกา ม.6/2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

52 นางสาวณัฐริกานต์   สมเป็ง ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร)์ (คู่ขนาน)   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

53 นางสาวณัฎฐา  กิจตาวงค์ ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

54 นายวชิรวิทย ์ สีเสน ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส)์ (คู่ขนาน)   มหาวิทยาลัยพะเยา 

55 นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง ม.6/2 คณะครุศาสตร์  ภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

56 นางสาวฐิติกาญจน์  ภูเฉลียว ม.6/2 1. คณะครุศาสตร์  สาขาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

2. คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

57 นายทนงศักดิ์  แดงเรืองรัมย์ ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ฯ   มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเชียงใหม่ 

58 นางสาวธันยพร โพธิวัง ม.6/2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

59 นางสาวพัชรินทร์  เข่ือนวัง ม.6/2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

60 นายเสกสรรค์  ใจติ๊บ ม.6/2 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

61 นายวายุภักษ์  กิจแก้ว ม.6/2 คณะอัญมณี  มหาวิทยาลัยบูรพา 

62 นางสาววริษา  แสงสว่าง ม.6/2 คณะเกษตรศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

63 นายวีระพล  ถ่ินกวาว ม.6/2 ครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต แพร่ 

64 นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์ชูชัยชนะ ม.6/2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.จันทบุร ี

65 นางสาวภัทราวด ี สุปิน ม.6/2 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์  มหาวิทยาลัย

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

แม่โจ ้

66 นายเอกชัย  ทาปัน๋ ม.6/3 1. สํานักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (คู่ขนาน)
มหาวิทยาลัยพะเยา 

67 นายชัชวาล  เครือเต๋จ๊ะ ม.6/3 1. คณะศิลปศาสตร ์สาขาการท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

68 นางสาวอารีรัตน์  ปัญญารัตน์ ม.6/3 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสตูรการศึกษา 
    บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) (คู่ขนาน)  มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

69 นางสาวอินทิรา  มาชม ม.6/3 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
2. ครุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 

70 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทอนช่วย ม.6/3 1. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

71 นางสาวพันทิวา  แก้วคําฟู ม.6/3 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

72 นางสาวพัทธ์ธีรา  กิจตาวงค์ ม.6/3 1. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร)์ (คู่ขนาน)  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

73 นางสาวสุชาดา  ก๋าอินตา ม.6/3 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัย

สิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยียางและพอลลิเมอร์  

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

74 นายคมกริช  ปัญญา ม.6/3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   มหาวิทยาลัย

พะเยา 

75 นางสาวนารีรัตน ์ ใจมิภักดิ์ ม.6/3 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

3. เทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

76 นายอานนท์  จันทร์ทละ ม.6/3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร   มหาวิทยาลัยพะเยา 

77 นางสาวณัฐธิรา  แลสันกลาง ม.6/3 1. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัย

สิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

78 นางสาวจุฑารัตน์  แก้ววันใจ ม.6/3 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์      

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

79 นางสาวรุจิรา  ญาวิราช ม.6/3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

80 นายชิติพัทธ์  นะสีดา ม.6/3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

81 นางสาวเนรัญชลา  อุปละ ม.6/3 1. คณะครุศาสตร์  สาขาฟิสิกส ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

82 นางสาวมินตรา  เมืองแก้ว ม.6/3 1. คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

2. คณะวิทยาการจัดการ   สาขาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

83 นางสาวสุปรีนันท์  ใจทะนง ม.6/3 คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

84 นางสาวนัจนันท์  ปิงเมือง ม.6/3 1. คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการค้าปลีก   สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์

85 นายวิทวัช   ปั๋นเก๋ียง ม.6/3 คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

86 นางสาววิรชา  อินทร์ตาวงค์ ม.6/3 คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

87 นางสาวพรพิมล  โถยะโล ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

88 นายนิวากร  ทองคํา ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการค้าปลีก   สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์

89 นายภรัณยู  สีโลปา ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการค้าปลีก   สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์

90 นางสาวงามวิไลย์  สินเปียง ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์  สาขาธุรกิจการบิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

91 นางสาวสิริรัตน ์ ศรีชัยบุญสูง ม.6/3 1. คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบัญช ี  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 

92 นางสาวเมธาวี  อุดทา ม.6/3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

93 นางสาวณัฏฐนิชา  สายวงค์ใจ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการค้าปลีก  สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์

94 นายแทน  แสนสุภา ม.6/3 แผนกวิชาไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

95 นายจักรพงษ์  ราชใจยา ม.6/3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

96 นายชัยวัฒน์  ถาริน ม.6/3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขานวตักรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

97 นายสุรศักดิ์  ยศแผ่น ม.6/3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขานวัตกรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

98 นายธีรวัฒน์  ต๊ะต้นต้อง ม.6/3 คณะครุศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

99 นางสาวกชพร  อุดกันทา ม.6/3 1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัย
พะเยา 

100 นางสาวศศิธร  พงษ์พิกิจ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

101 นางสาว ธิดารัตน์ จ้ําดา ม.6/3  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการท่องเท่ียว สาขา นวัตกรรมการจัดการ การ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

102 นางสาววรรณิภา  สันภวูัน ม.6/3 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

103 นางสาวพัชชานันท์  เครือนวล ม.6/3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

104 นายกัมพล  วงศ์พิริยะกุล ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

105 นายนิติศาสตร์  พรหมเผา่ ม.6/3 คณะเกษตรศาสตร์  สาขาอารักขาพืช  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

106 นางสาวปิยธิดา  สมวัน ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

107 นางสาวสาธินี  อภิวงค์ ม.6/3 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

108 นางสาวปานิตา  อินต๊ะปัญญา ม.6/4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

109 นายวิสุทธิ ์ ทะยศ ม.6/4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

110 นางสาวสิดาพร   นามวงศ์ ม.6/4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

111 นายธีร์ธวัช  ตุลาชม ม.6/4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัพะเยา 

112 นางสาวนิภาพร  สุวรรณ ม.6/4 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

113 นางสาวผกามาศ  ขันแก้ว ม.6/4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

114 นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร ม.6/4 คณะครุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

115 นางสาวชลธิชา  ปงกา ม.6/4 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

116 นางสาวนิลวรรณ  สุวรรณ์ ม.6/4 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

117 นางสาวนิตยา  ปูเขียว ม.6/4 คณะครุศาสตร์  สาขาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

118 นางสาวชนากานต์  เรืองสุขสุด ม.6/4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญช ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

119 นางสาวนรีกานต์  สาสิงห ์ ม.6/4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญช ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

120 นางสาวชฏาภรณ์  คําปวน ม.6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเชียงใหม่ 

121 นางสาวปิยากร  ใจมิภักดิ์ ม.6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

122 นางสาวภัคจิรา  ค้าโค ม.6/4 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาคหกรรมศาสตร์            

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม่ 

123 นายคณิน  ปินตา ม.6/4 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด   มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
2. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

124 นางสาวปริยฉัตร ไชยบาล ม.6/4 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

125 นายกรรภิรมย์  นวลเมือง  ม.6/4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

126 นายสุรสิทธิ์  ไม้ขนุน ม.6/4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

127 นางสาวอนันญา  กาบแก้ว ม.6/4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

128 นางสาวสุภัทรา  ใจนําปน ม.6/4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

129 นางสาวชนม์นิภา  อินจุมป ู ม.6/5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยพะเยา 

130 นายกมลวิชญ ์ พรหมเผ่า ม.6/5 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. สํานักวิชากฎหมาย สาขานิตศิาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สขาภาษาญี่ปุ่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

131 นางสาววิไลพร  ผัดแก้ว ม.6/5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   มหาวิทยาลัยพะเยา 

132 นางสาวยุพารัตน์  วงค์ตะวัน ม.6/5 

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาการท่องเท่ียว   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

133 นางสาวศศิธร  สุขเจริญ ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาโปรแกรมฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

134 นายณัฐวุฒิ  สืบดา ม.6/5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

135 นางสาวสุวนันท์  สันสา ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

136 นางสาวเพ็ญนรินทร์  เวชยันต์วิวัฒน ์ ม.6/5 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

137 นายณัฐวุฒิ  ท่อนคํา ม.6/5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา 

138 นายพิเชษฐ์  บุญวงค์ ม.6/5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

139 นางสาววรพิชชา  ไชยา ม.6/5 คณะอุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

140 นางสาวเบญจมาศ  พาพิเชษฐ ์ ม.6/5 แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย 

141 นางสาวสุภัสสร  อะปะละ ม.6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

142 นางสาวธิดารักษ์  วงค์คําลือ ม.6/6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   มหาวิทยาลัยพะเยา 

143 นายนพนันท์  ตาคํา ม.6/6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

144 นายณัฐพงษ์  วงค์เครือใจ ม.6/6 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาภาษาจีน   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ 

145 นายชิตณรงค์  ใจพรม ม.6/6 1. สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. คณะวิทยาการจัดการ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

146 นางสาวณภาศร   สันวันด ี ม.6/6 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

147 นางสาวนงคราญ  นันตา ม.6/6 บธ.บ  การจัดการ 4 ป ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

เชียงราย 

148 นางสาวปิ่นอนงค์  มูลม่ัง ม.6/6 1. บธ.บ  การจัดการ 4 ป ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

เชียงราย 

2. คณะวิทยาการจัดการ   สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

149 นางสาวนัทกานต์  จักรป้อ ม.6/6 1. บธ.บ  การตลาด 4 ป ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

เชียงราย 

2. คณะนิเทศศาสตร์   สาขาสื่อสารการตลาด   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

3. หลักสตรูวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

150 นางสาวศศิวิมล  ปิงหม่ืน ม.6/6 1. บธ.บ  การตลาด 4 ป ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

เชียงราย 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

151 นางสาวภานิดา  จันทร์กระจ่าง ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

152 นางสาวสุพรรษา  เขียวดี ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

153 นางสาววิไล  ไชยะ ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

154 นางสาวศศิวิมล ไหวหล้า ม.6/6 1. คณะวทิยาการจัดการ ม.ราชภัฎลําปาง 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

155 นางสาวบุณยาพร กัลยา ม.6/6 บธ.บ การจัดการ 4 ป ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

156 นายรัตนพล  อสุพล ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาเชียงราย 

157 นายณัฐดนัย  การหม่ัน ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาเชียงราย 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

158 นางสาวศิริพร  พงษ์พิกิจ ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต 

159 นางสาวมัลลิกา  ภาชนนท์ ม.6/6 โรงเรียนการบริบาล 

160 นางสาวศศิธร  หลวงป้อ ม.6/6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม   มหาวิทยาลัยพะเยา 

161 นายศุภการ  ธเนศวรพงศกร ม.6/6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

162 นายอภิสิทธิ ์ ปานิล ม.6/6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

163 นายเอกปฐม  กันทะป้อ ม.6/6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

164 นางสาวจันทณัฐ  ใจมิภักดิ์ ม.6/7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

165 นางสาวจันมณี  สันวันด ี ม.6/7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

166 นางสาวณัฐกานต์  โยธา ม.6/7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

167 นางสาวณัฐกานต์  ปราศรี ม.6/7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

168 นายเหมรัตน์  ไชยบาล ม.6/7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดีย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

169 นายธีรพงษ์  แสนหลวง ม.6/7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดีย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

170 นางสาวศรัณย์พร  วงค์เพ้ียง ม.6/7 คณะครุศาสตร์  สาขาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

171 นางสาวเจนจิรา  ใจถา ม.6/7 สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขากราฟฟิกดีไซน์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

172 นางสาวสกาวใจ  ธรรมยืน ม.6/7 บธ.บ  การจัดการ 4 ปี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

เชียงราย 

173 นางสาวปภัทร์ศรา   เป็งปัญญา ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

174 นางสาวพรสุพพัต  บัวเพชร ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

176 นางสาวจารุวรรณ  อินเถิง ม.6/7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียวฯ   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

177 นางสาวรัญญา  อินแก้วมูล ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธรุกิจ  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

178 นางสาวผกามาศ  นอรัตน์ ม.6/7 คณะนิเทศศาสตร์การโภชนาและการประชาสัมพันธ์  สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

179 นางสาวกัลยรัตน์  ปรีจันทร ์ ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

180 นางสาวอมรรัตน์  หม่ืนจี้ ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

181 นางสาวรุ่งทิวา  ใจมิภักดิ์   ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

182 นางสาวนันทิกานต์  จาสม ม.6/7 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

183 นายธีระวัฒน์  ใหญ่เลิศ ม.6/7 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

184 นางสาวพัชรา  สินเปียง ม.6/7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาเชียงราย 

185 นางสาวธิชากร  ชัยก๋า ม.6/7 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

186 นายจารุกิตติ์  แสนมา ม.6/8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

187 นายฉันทกร  คําเมืองสา ม.6/8 หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

189 นางสาวศิริรัตน ์ ภาชนนท์ ม.6/8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียว   มหาวิทยาลัย

พะเยา 

190 นายกิตติทัต  พรมจันทร์ ม.6/8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยพะเยา 

191 นายธนมินทร ์ บัวผัด ม.6/8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   มหาวิทยาลัย

พะเยา 

192 นายอภิสิทธิ ์ เผ่าปินตา ม.6/8 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดีย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

193 นายศุภนัฐ  ทองศรี ม.6/8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยพะเยา 

194 นายอภิสิทธิ ์ สุขยิ่ง ม.6/8 1.คณะครุศาสตร์  สาขาพลศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  วิทยาลัยพลศึกษาลําปาง 

ยนิดีกับความสําเร็จของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  

ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง,โครงการต่างๆ และระบบ Admissions 



ลําดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

195 นายอนุวัฒน ์ คนสม ม.6/8 คณะครุศาสตร์  สาขาพลศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

196 นางสาวสดุาพร   ภาชนนท์ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ  สาขานิเทศศาสตร์ฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

197 นางสาวพิชชาพร   ไชยพรม ม.6/8 คณะครุศาสตร์   สาขาศิลปศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

198 นางสาววรรณิษา  จันทร์ต๊ะละ ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

199 นางสาวกชกร  เอ้ืองการ ม.6/8 ครุศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

200 นางสาวสิตานัน  มาคํา ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

201 นางสาวพิมพ์ชนก  คําแปง ม.6/8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

202 นายกิตติพันธ์  นามใจ ม.6/8 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ 

203 นายกรรชัย  พินิจสุวรรณ ม.6/8 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ 

204 นายอนันตสิทธิ์  ไชยวงค์ ม.6/8 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน  สาขาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

205 นายนภัสกร  วงศ์จีน ม.6/8 แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

206 นางสาวปัญญาวดี   ซาววงค์ ม.6/8 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. โรงเรียนรามบริรักษ์  จังหวัดเชียงใหม่ 

207 นางสาวขวัญฤทัย  ปินใจ ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

208 นางสาวมนัสชนก  เรืองพรหม ม.6/8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
พะเยา 

209 นายเกียรติพงษ์  ไชยวงค์ ม.6/8 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

210 นางสาวอรุณรัตน์  กันธะนะ ม.6/8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยพะเยา 

211 นายกิตติธร  พรมจันทร์ ม.6/8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

212 นายภัทรภูมิ  ชอบจิตต ์ ม.6/8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

213 นางสาวณัฐนิชา  ตั๋นเฟย ม.6/8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

214 นางสาวมัณฑิตา  กิจตาวงค์ ม.6/8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

215 นางสาวจินตจ์ุฑา  พรมมา ม.6/8 สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

216 นายสราวุฒิ  เกิดชัย ม.6/8 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

217 นายเกียรติพล  ไชยวงค์ ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย 
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 

 

***นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษา 2556  จํานวน  282 คน 

สอบเข้าศึกษาได้จํานวน 217 คน  คิดเป็น 76.95 %   ไม่ศึกษาต่อ จํานวน 14 คน คิดเป็น  4.96% 

ท่ีเหลืออยู่ในระหว่างการติดตามผล *** 
 


