
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

1 นายชัยวัฒน ์ เมฆอากาศ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นายญาณกร  วรรณะ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

3 นายธัญพิสิษฐ์  บัวเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

4 นายสรรพฤทธิ์  ใจยะเลิศ คณะสหเวชศาสตร์  
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 คณะสหเวชศาสตร์  
สาขาวิชาทัศนมาตร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นายบูรพา  ใจศรีธิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 นายปฏิวัติ  พินิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 นายสุภชีพ  แก้วนา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8 นายเมธาวินทร์  เกิดเขียว การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

- การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท (หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

9 นายธวัชชัย  จาสม คณะผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาพืชสวน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

10 นายวุฒิพงษ์  ปรีจันทร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 นายจิณณวัตร  พิษเมืองพรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 นายธนกร  อุทธโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นางสาวกมลพรรณ  อินเป็ง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

  คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

  

14 นางสาวชลธิชา  ยศแผ่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
พะเยา 

15 นางสาวพิมพ์นิภา  ปัญโญป้อ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

16 นางสาวพิมพ์ชนก  โอต๊ะแปง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพ
พลายเชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

คณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

17 นางสาววรัญญา  มุทธาธร คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 นางสาวอินทุอร  อินถา คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 นางสาวกรพิน  โนเมืองใจ การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา (หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
พะเยา 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

20 นางสาวจินตนา  กิตติบุญ
เรือง 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
พะเยา 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 นางสาวเบญญาภา  ฝั้นจุมปู คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

22 นางสาวเมทินี  ชุมภู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 นางสาวหทัยรัตน์  อุตตะมา คณะผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาพืชสวน  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาพืชสวน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

24 นางสาวภาวิณี  บริบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชา
การระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ทุนบางส่วน) 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชา
การระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ทุนบางส่วน) 

25 นางสาวชนิตา  จินะปัญญา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 คณะวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 นางสาวปิยนันท์  สุธรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นางสาวเบญญาภา  มีเสมอ   รอรอบ 3 

28 นางสาวเกศมณี  นวลวงค์อิน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ทุนบางส่วน) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ทุนบางส่วน) 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

29 นางสาวสุภัสสรา  วันเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
จิตวิทยาองค์กร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

30 นางสาวรัญชิดา  จุมปาค า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
พะเยา 

31 นางสาวชริณญา  ทะนันใจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์  มหาวิทยาลัย
พะเยา 

32 นางสาวธัญญธิดา  หล้าแก้ว คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

1 นายชินวุฒิ  เมืองมา   รอสอบต ารวจ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

2 นายนพไนย  โสภา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 นายพงศกร  ปันค า คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

4 นายเรตินัยน์  ปงลังกา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ 

5 นายชคภัทร  พูลเกษม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 นายปุณณวิทย์  แสนโข แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

7 นายอนุชิต  อุมา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 นายณัฐวัฒน์  เขียวค าปัน ส านักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

9 นางสาวจุฑามาศ  ไทยนาทม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 นางสาวพรสุดา  ไชยเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

11 นางสาวภัทรวรรณ  อินหลวง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม (การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญา
ตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมและหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม (การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมและหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 นางสาวมณีรัตน์  สารพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประมง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นางสาววิภาวรรณ  เรือนงาม คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 นางสาวอิษยา  แสงวรรณดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประมง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15 นางสาวกชกร  เครือค า หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16 นางสาวกันต์ฤทัย  เมืองมูล หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

17 นางสาวธาดารัตน์  สุนะตา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

 การจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปริญญา (หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 นางสาวธิดาพร  บุญยศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 นางสาววัชลาวลี  ถิ่นกวาว หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

20 นางสาวศิริภัสสร  ยศแผ่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ สาขาวิชาการกีฬาและการ
ออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ สาขาวิชาการ
กีฬาและการออกก าลัง
กาย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

21 นางสาวพรชิตา  ก๋าใจ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชี
วิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 คณะวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาชีวิทยา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

22 นางสาวธัญลักษณ์  นารินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

23 นางสาวประภาพร  เครือตา คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

24 นางสาวณัฐกมล  สันเทพ  สาขาอาหารและโภชนาการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

สาขาอาหารและ
โภชนาการ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

25 นางสาวสุดารัตน์  ปอนปั๋น คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

26 นางสาวโนรีน่า  ปาละมะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 

 คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย 

27 นางสาวจุฑามาศ  แซ่แต้ คณะวนศาสตร์  สาขาวิชาเกษตร
ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ 

 คณะวนศาสตร์  สาขาวิชา
เกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระ
เกียรติ 

28 นางสาวณัฏฐณิชา  วงศ์ค า คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 

 

 

 

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

1 นายกิตติศักดิ์  ดวงปัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

2 นายกฤตยชญ์  ค าสม คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน  า สาขาวิชาการ
ประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 คณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน  า 
สาขาวิชาการประมง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3 นายศรุต  ค าอ้าย ไม่ศึกษาต่อ   

4 นายพุฒิเมธ  ศรีใจ คณะวิศวกรรรมศาสตร์  สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิศวกรรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

5 นายศราวุธ  ใจศรีธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนกปิโตรเคมี 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

แผนกปิโตรเคมี 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

6 นายอนุรักษ์  จอมเตี่ยง คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารสื่อใหม่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 นายอนุวัฒน์  ดอกสร้อย ไม่ศึกษาต่อ  ไม่ศึกษาต่อ 

8 นายพิเชษฐ์  พันหนองหล้า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

9 นายภานุรักษ์  บุญเงิน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาสัตว
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

10 นายรัชชานนท์  ปินใจ คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

11 นายอนุชา  ปงลังกา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา (หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 นายชยุตพล  ดาราสุวรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นางสาวกัลยรัตน์  คนสม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาสัตว
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

14 นางสาวธัญญารัตน์  ไชย
กระเชียง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 นางสาววณิตชญา  ศรีสมจิต การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การจัดการศึกษาหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา (หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

16 นางสาวธวัลรัตน์  ปัญญาค า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

17 นางสาวจารุวรรณ  แก้ววรรณ
รัตน์ 

คณะวนศาสตร์  สาขาวิชาเกษตร
ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

18 นางสาวพรพรรษา  ตันเครือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

19 นางสาวธัญรดา  จันทร์ศรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 

20 นางสาวณัฏฐณิชา  วายโสกา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อาหารไทยมืออาชีพระดับต้น 
MSC Thai Culinary School  

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพอาหารไทยมือ
อาชีพระดับต้น MSC Thai 
Culinary School 

21 นางสาวนงนภัส  อุตะมะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

22 นางสาวสุทัตตา  หล้าค ามูล หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรกายภาพบ าบัด
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

23 นางสาวสลินทิพย์  แก้วเอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความ



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

ปลอดภัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

24 นางสาวกุลธิดา  ป๊อกบุญเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

25 นางสาวชุดาพร  ท่อนค า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัย
พะเยา 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนด
อาหาร มหาวิทยาลัย

พะเยา 

26 นางสาวรุ่งนภา  จินะปัญญา แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

 แผนกการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

27 นางสาวศศิกานต์  เอียงเป้ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

1 นายคันธารัตน์  ค ามูล ไม่ศึกษาต่อ   

2 นายกษิดิ์เดช  อยู่ทอง    

3 นายกีรติ  แก้วเข้ม  มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 นายเทพธนา  ปัญจะ ไม่ศึกษาต่อ   

5 นายธีรภัทร์  เขียวค าปัน ไม่ศึกษาต่อ   

6 นายณัฐสิทธิ์  ป๊อกบุญเรือง ไม่ศึกษาต่อ   

7 นายปิยโยธิน  อุตตะมา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 นายมงคลชัย  ใจอักษร แผนกวิชาก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

 แผนกวิชาก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

9 นายสรศักดิ์  จันเอ้ย    

10 นายญาณวุฒิ  อุตตะมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

11 นายณัฐพล  แก้วเด็จ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั นสูง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  เชียงราย 

 ประกาศนีบัตรวิชาชีพ
ชั นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  
เชียงราย 

12 นายณัฐภัทร  ปันแปง    

13 นายโชคน าชัย  ค าดี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

จัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 นายบดินทร์ชัย  ปัตตัง ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

15 นายสุภนัย  ไชยลังกา พักรักษาตัว   

16 นายชัยกร  แอ่นฟ้า ไม่ศึกษาต่อ   

17 นายไกรวิชญ์  พรมจักร์ ทหารเกณฑ์   

18 นายกวีพงศ์  อุตตะมา ไม่ศึกษาต่อ   

19 นายภาณุเดช  ขันแก้ว ไม่ศึกษาต่อ   

20 นายชัยเมธา  สารสา ทหารเกณฑ์   

21 นายตระการ  แสนเมืองอินทร์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

 แผนกวิชาช่างกล โรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

22 นายธนากร  ตาเบ้า ไม่ศึกษาต่อ   

23 นางสาวณิชาภัทร  เตใจ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

24 นางสาวธนัญญา  สุดใจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

25 นางสาวพวงผกา  มณีพรม คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

26 นางสาวพุธลักษณ์ษา  ไชย
เลิศ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นางสาวรัตติญา  โถวสกุล ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

28 นางสาววิไรวรรณ  ชัยก๋า ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขา
กราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขากราฟิกดีไซน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

29 นางสาวกาญจน์สินี  เชื อเมือง
พาน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย 

30 นางสาวณัฏฐา  สมมะนะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนกการบัญชี  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

แผนกการบัญชี  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

31 นางสาวปาริชาติ  ใจยะสุข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

32 นางสาวภัคจิรา  ป๊อกบุญเรือง ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขา
กราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขากราฟิกดีไซน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

33 นางสาววรัญญา  สุระโครต ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาการตลาด  



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

สาขาวิชาออกแบบกราฟิก
และมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลับราชภัฏสวน
สุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

1 นายพัชรพล  ใจยะสม รอรอบ 2   

2 นายสิริ  ทิพย์จักษุรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

 คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

3 นายกณิศพงศ์  ใจแล   รอรอบ 3 

4 นายกมลพรรษ  ไพบูลย์สวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 นายชัยวิวัฒน์  ค าปา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์การพัฒนา

ชุมชน  



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

6 นายวัฒนา  ปันตุ่น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

7 นายกรรชนก  นวลเมือง คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

8 นายไกรวิชญ์  ป๊อกบุญเรือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

9 นายชัยมงคล  ยศแผ่น ไม่ศึกษาต่อ   

10 นายภาณุพงศ์  หลวงภา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11 นายปริญญา  ก๋าใจ   รอรอบ 3 

12 นายศุภกิตติ์  ก าปินันท์   รอรอบ 3 

13 นายสุริยา  เขียวค าปัน ไม่ศึกษาต่อ   

14 นายจรณชัย  มูลปุก   รอรอบ 3 

15 นางสาวธันยภรณ์  ธรรมใจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

16 นางสาวชลลดา  ธรรมชัย   รอรอบ 3 

17 นางสาวจิยดา  ใจเอ้ย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 นางสาวสุทธิดา  เจตจอหอ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสารสาขาการท่องเที่ยว 
และโรงแรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ

สื่อสารสาขาการท่องเที่ยว 
และโรงแรม  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 นางสาวนภธิพร  จิโนสา วิทยาลัยสื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาแอนนิเมชั่นและวิชวล
เอฟเฟกต์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะและ
เทคโนโลยี สาขาวิชาแอน
นิเมชั่นและวิชวล        
เอฟเฟกต์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20 นางสาวพรชิตา  ยงสูงเนิน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสารออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

21 นางสาวภัชลิตรา  เป็งบังวัน คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

22 นางสาวชรินรัตน์  อินจุมปู วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ แขนงวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
แขนงวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

23 นางสาวสุวรรณา  ทองยะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 1.คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

2. คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 

นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ 
คณะ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา 

24 นางสาวนิตยา  เขียวค าปัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร  สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ
สื่อสาร  สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

25 นางสาววรรณภา  บัวเขียว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

26 นางสาวชลิตา  ท่อนค า พักการศึกษา 1 ปี  พักการศึกษา 1 ปี 

27 นางสาวนันทิชา  เต๋จาติ๊บ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชา
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

28 นางสาววรรณรดา  ธนาพงศา
ดร 

แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สันติราษฎร์ 

 แผนกบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ 

29 นางสาวภัคจิรา  ศรีษะเกต   รอรอบ 3 

30 นางสาวลลิตา  ใจติ๊บ คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการ
ผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

 คณะนิเทศศาสตร์  
สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบสื่อและการผลิต
สื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

31 นางสาวศิริญญา  มิ่งเชื อ   รอรอบ 3 
 


