
รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสัมชัญล าปาง 

ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2  ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวณิชารีย ์         สิทธิฤทธ์ิ ม.6/1 คณะการส่ือสารมวลชน ประเภทศิลป์ รอบ 2โควตา 
2 นางสาวฐิตารีย ์          ธีระวาส ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ รอบ 2โควตา 
3 นางสาวฑิฐิตา            ธีระวาส ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ รอบ 2โควตา 
4 นางสาวอรปรียา        ขดัธิพงษ ์ ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวทิย ์ภาคพเิศษ รอบ 2โควตา 
5 นางสาวธญัญธร        สินทวี ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ รอบ 2โควตา 
6 นางสาวณภทัร           จินดาค า ม.6/1 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ วสัดุศาสตร์ รอบ 2โควตา 

7 
นายพสิิษฐ ์                โทะ๊นาบุตร ม.6/2 วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีสาขาวชิาแอน

นิเมชนัและเกม ประเภทวทิย ์
รอบ 2โควตา 

8 นางสาวธนพร            สุทธากิจพนัธ์ ม.6/2 คณะการส่ือสารมวลชน ประเภทวทิย ์ รอบ 2โควตา 
9 นายปานเนตร             ปันใจ ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ รอบ 2โควตา 

10 
นางสาวพรรณวารี      เกิดประกอบ
  

ม.6/3 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิา
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

รอบ 2โควตา 

11 นายนิติธาดา         ไชยาจินะ  
ม.6/3 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม 
อุตสาหการ 

รอบ 2โควตา 

12 นายพชิญุตม ์         ดวงใย  
 

ม.6/3 
คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา 
จุลชีววทิยา สตัววทิยา 

รอบ 2โควตา 

13 นายสหสัวรรษ           หาญเหมย ม.6/3 คณะสงัคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมิศาสตร์  รอบ 2โควตา 
14 น.ส.ชนมช์นก         คุม้ศรี  

ม.6/3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิา
สถาปัตยกรรม หลกัสูตร 5 ปี 

รอบ 2โควตา 

15 น.ส.ปัญจมา               แกว้หนองยาง
  

ม.6/4 
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวทิย ์ รอบ 2โควตา 

16 นายกุลโรจน์         ปีอาทิตย ์  ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวทิย ์ภาคพเิศษ รอบ 2โควตา 
17 นายจารุกิตต์ิ        ประกอบกิจ ม.6/4 วิทยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอน

นิเมชนัและเกม ประเภทวิทย์ 
รอบ 2โควตา 

 

 
 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวสวิชญา            พุม่เพ็ชรษา ม.6/1 คณะนิติศาสตร์ รอบ 2 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวนฐัธิดา             สุภายะ ม.6/2 วทิยาลยับริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รอบ 2โควตา 
2 นางสาวอรนลิน           บุญมาก ม.6/2 คณะบริหาร สาขาการจดัการ รอบ 2โควตา 
3 นางสาวณัฐชา              วาวแวว ม.6/2 วทิยาลยัพลงังานทดแทน สาขาวศิวกรรมพลงังาน

ทดแทน 
รอบ 2โควตา 

4 นางสาวปาริฉตัร          เตรียมแรง ม.6/4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาอารักขาพชื รอบ 2โควตา 
5 นางสาวเบญจวรรณ    วชิยัค  า ม.6/3 คณะบริหาร สาขาสาขาวชิาการเงิน  รอบ 2โควตา 
6 นางสาวรุจิรา          อคัรพฒัน ์ ม.6/4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวสัดุและพอลิเมอร์ รอบ 2โควตา 

7 
นายปรมินทร์         ไชยชนะ ม.6/5 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาขาวชิาส่ือสารดิจิทลั 
รอบ 2โควตา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 นายฐิติวชัร์                 ลิมปะวโิรจน์ ม.6/6 
นาฎศิลป์สากลคณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการผู ้
มีทกัษะพเิศษดา้นศิลปกรรม   

รอบ2 โครงการ
พเิศษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวจิรัชญา           ดาราวลี ม.6/1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ รอบ 2 โควตา 
2 นายศรายทุธ             วงศเ์รือน ม.6/3 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา รอบ 2 โควตา 
3 นายนิธิ                      ตติยนนัตกุล ม.6/3 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การประมง 
รอบ 2 โควตา 

 

 

 



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที่ ช่ือ-สกลุ ห้อง คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ประเภท 

1 นางสาววณิชชา         แสนภูวา ม.6/1 ส านกัวชิาวยิาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาการแพทย์
แผนจีน 

รอบ 2 โตวตา 

2 นายพทัธดนย ์           วงัไพบูลย ์ ม.6/5 ส านกัวชิาการจดัการ สาขาการจดัการท่องเที่ยว รอบ 2 โตวตา 
3 นางสาวเกรตตา้          มีเกสโซ ม.6/6 ส านกัวชิาศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ รอบ 2 โตวตา 
4 นายชุติพงศ ์        หมอสมบูรณ์ ม.6/6 ส านกัวชิาศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ รอบ 2 โตวตา 

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวภูมิหทยัรัตน์    สืบธรรมกูร ม.6/2 คณะศิลปศาสตร์บณัทิต สาขาภาษาญี่ปุ่ น รอบ 2โควตา 
2 นางสาวนาราภทัร        แสงไพบูลย์

  
ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจบณัทิต สาขาการเงินและการ

ธนาคาร 
รอบ 2โควตา 

3 นายธนากร                  มัง่คัง่ ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจบณัทิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

รอบ 2โควตา 

4 นางสาวอาทิตยา          เดชะยอด ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจบณัทิต สาขาการเงินและการ
ธนาคาร 

รอบ 2โควตา 

5 นางสาวโยษิตา         มีมานะ ม.6/4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา รอบ 2โควตา 
6 นายศกัดิพฒัน์         ทองเจือ ม.6/4 คณะแพทยศ์าสตร์หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนและ

ศิลปศาสตร์สาขาวชิาภาษาจีน 
รอบ 2โควตา 

7 นางสาวฑิฆมัพร        รงคช์นะ ม.6/3 คณะนิติศาสตร์ รอบ 2โควตา 
 

หาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายพศิณ                      มงคล ม.6/4 วทิยาลยันานาชาติสาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน รอบ 2 โควตา 
2 นางสาวคีตาชา             ทองแดง ม.6/6 วทิยาลยันานาชาติสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การ

ส่ือสารระหวา่งประเทศ 
รอบ 2 โควตา 

3 นางสาวพชิญา         ไวสติ ม.6/4 คณะวทิยาการการจดัการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ รอบ 2 โควตา 
 

 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 
นายสิรเศรษฐ ์             มหายศนนัท ์ ม.6/6 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี

พลงังาน 
รอบ2 รับตรง 

2 นายพงษร์วี                 ไชยเมือง ม.6/3 คณะวทิยาศาสตร์   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 

รอบ2 รับตรง 

3 นางสาวศิริกญัญา        แสนหลวง ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการคา้ปลีก รอบ2 รับตรง 

4 นางสาวชิดหทยั         เจริญสุข ม.6/6 คณะวทิยาการการจดัการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ รอบ2 รับตรง 

5 นายณัชพล        วงษค์  า ม.6/6 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีน รอบ2 รับตรง 

6 นายวทญัญู        ธนนัไชย ม.6/6 คณะวทิยาการการจดัการ  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

รอบ2 รับตรง 

7 นางสาวกิตญาดา        แกว้บุญเรือง ม.6/6 คณะวทิยาการการจดัการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ รอบ2 รับตรง 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 นางสาวสุชารัตน์        มุสิกาพรรณ ม.6/6 
คณะศึกษาศาสตร์สาขาวชิาภาษษจีนและหลกัสูตร
การสอน 

รอบ2 รับตรง 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทพสตรี 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 นางสาวจาฏุพจัน์      สงัขศ์ิริ ม.6/4 
คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขา;วชิา
สงัคมศึกษา 

รอบ2 รับตรง 

วิทยาลยัการอาชีพแม่เหมาะ 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวกวสิรา         ใยส าลี ม.6/5 บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี รอบ 2 รับตรง 

 

 

 

 



วทิยาลยัเทคนิคล าปาง 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายวชัรพล               พรมค า ม.6/2 แผนกวชิาช่างแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ รับตรง 
2 นายบรรพต      โยสิทธ์ิ ม.6/3 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง(โยธา) รับตรง 

3 นายหรรษวตั      วงคบ์รรใจ ม.6/5 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง(โยธา) รับตรง 

4 นายกิตติพล              เครือสุวรรณ ม.6/5 แผนกวชิาช่างยนต ์ รับตรง 

5 นายนภสินธุ ์       ดว้งเฟ่ือง ม.6/6 แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ รับตรง 

6 นายจกัรภพ              เอนกฤทธ์ิ ม.6/4 แผนกวชิาช่างยนต ์ รับตรง 

 


