
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง 
ท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รอบท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวเพญ็วรัิติ    อ  าพนัธุ์ ม.6/1 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการศึกษาพเิศษ รอบที่ 1 ผลงานดีเด่น portfolio 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 
นายธีรภทัร            ลีโทชวลิต 

ม.6/1 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร์ 

รอบที่ 1 ผลงานดีเด่น portfolio 

2 นางสาวธนวดี       ธนสุพรรณ ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ   รอบที่1โครงการทายาทศิษยเ์ก่า 
3 นายธาดา               ค  าลือมี ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ   รอบที่ 1โครงการทายาทของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ 
4 นางสาววรดา         ดวงใจ ม.6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้ม รอบที่ 1/2 ผลงานดีเด่น portfolio 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวอฏัฐารัตน์  วงศจ์นัทร์ ม.6/2 ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวชิาการบญัชี   รอบที่ 1 ผลงานดีเด่น portfolio 

2 
นายธนชิต              คุณาชีวะ ม.6/2 ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวทิยาศาสตร์

การกีฬาและสุขภาพ   
รอบที่ 1/2 โควตาพเิศษ 

3 
นายดนุพร              ชา้งเจริญ ม.6/4 ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวทิยาศาสตร์

การกีฬาและสุขภาพ   
รอบที่ 1/2โควตาพเิศษ 

 

 

 

 



มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 
นางสาวศุภิญญา      กาจุม ม6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

  
รอบที่ 1  MOU กบัมหาวทิยาลยั 

2 
นายพนัธกานต ์       ลูละวนั ม.6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

การเกษตร  สาขาเคร่ิองกลการเกษตร    
รอบที่ 1  MOU กบัมหาวทิยาลยั 

3 
นางสาวนยันา         สลีวงค ์ ม.6/4 คณะพฒันาการท่องเที่ยว  สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจการท่องเที่ยว   
รอบที่ 1  MOU กบัมหาวทิยาลยั 

4 
นางสาวชนกานต ์  ไชยทิกุล 

ม.6/4 
วทิยาลยัพลงังานทดแทน  สาขาวชิาพลงังาน
ทดแทน 

รอบที่ 1  MOU กบัมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัพะเยา 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายกรวชิญ ์         ถนอมจิตต ์ ม.6/4 คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 

สาขาวชิาบญัชี   
รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 

2 นางสาวเจษฎารักษ ์ บุญสาธร ม.6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น  รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 

3 
นางสาวชิดหทยั     เจริญสุข ม.6/6 คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   

สาขาวชิาการส่ือสารใหม่    
รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 

4 
นางสาวธมวรรณ    แกว้จกัร์ ม.6/6 คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   

สาขาวชิาการคอมพวิเตอร์ธุรกิจ    
รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 

5 นายธิติมล              กนธี ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีน   รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 
6 นายภูมิรพ ี            ชาประดิษฐ์ ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิาการท่องเที่ยว  รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 
7 นายวสุิทธิผล        ใจจนัทร์ ม.6/3 คณะวศิวกรรมศาสตร์สาขาวชิาวศิวกรรมพวิเตอร์ รอบที่ 1 MOUกบัมหาวทิยาลยั 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวสุทธิดา    เหมือนแท ้ ม.6/4 คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาชีววทิยา  รอบที่ 1   ผลงานดีเด่น portfolio 

2 
นางสาวโชษิตา     กฤษอมัร์ ม.6/6 วทิยาลยันานาชาติ  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การ

ส่ือสาร 
รอบที่ 1  ผลงานดีเด่น portfolio 

 



มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายฤทธ์ิเกียรติ     ชยัศิริ ม.6/6 คณะวทิยาการจดัการสาขาวชิาการท่องเที่ยว  รอบที่ 1 ผลงานดีเด่น portfolio 
2 นายวรียทุธ           ทินวงั ม.6/6 คณะเทคโลยอุีตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยี

พลงังาน   
รอบที่ 1 ผลงานดีเด่น portfolio 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายพรีพนัธ ์          นนัตงั ม.6/1 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

Economics   Business Economics 
ทุนเรียนดี 

2 นางสาวกฤติมา       เลิศธนธร  ม.6/6 คณะศิลปะศาสตร์   สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
Arts  Business  English 

ทุนเรียนดี 

3 นางสาวกญัญาณัฐ   คีรีแกว้ ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการตลาด  
Business  Administration   Marketing 

ทุนเรียนดี 

4 นางสาวศตวรรษา   บุญทาหอม ม.6/6 คณะศิลปศาสตร์     สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ 
Arts  Business  Chinese 

ทุนเรียนดี 

5 นางสาวสุวมิล         ป้อมเรือง ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Business Administration   Internation  Business Management 

ทุนเรียนดี 

6 นางสาวญาณิศา วฒันะอนุรักษ ์ ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการตลาด  
Business Administration  Marketing 

ทุนเรียนดี 

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

1 นางสาวสิวลี         บุญทวี ม.6/6 
วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวชิาการจดัการ
โรงแรมและภตัตาคาร  

ทุนนกักีฬา 

มหาวทิยาลยัพายพั เชียงใหม่ 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 

1 นางสาวแพรวา     วนิเจริญ ม.6/1 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   สาขาวชิาภาษาและ 
วฒันธธรมจีน  

ทุนเรียนดี 

 


