
รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสมัชญัล าปาง 
ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3  ประเภทรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวชลากร           อุ่นปัญโญ ม.6/1 คณะอุตสากรรมการเกษตร สาขาการวชิาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางอาหาร 
รับตรงร่วมกนั 

2 นายกิตติศกัด์ิ              เตชะสืบ ม.6/1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา รับตรงร่วมกนั 

3 นางสาววจิิตตรา         สุริยะพนัธ์ ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี ฯ รับตรงร่วมกนั 

4 นางสาวพนตัชนนั      มัน่ยนื ม.6/2 คณะอุตสากรรมการเกษตรสาขาการวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ รับตรงร่วมกนั 

5 นายสุภาษิต                ค าธีระ ม.6/3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า รับตรงร่วมกนั 

6 นางสาวอจัฉรียา        สอดสี ม.6/3 คณะอุตสากรรมการเกษตร สาขาการวชิาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑท์างทะเล 

รับตรงร่วมกนั 

7 นายภรภทัร                มณีธร ม.6/3 คณะอุตสากรรมการเกษตร สาขาการวชิาวศิวกรรม
กระบวนการอาหาร 

รับตรงร่วมกนั 

8 นายธวชัชยั                สมุทร ม.6/5 คณะวจิิตรศิลป์ สาขาวชิาศิลปะการถ่ายภาพ รับตรงร่วมกนั 

9 นายปิติภทัร               วงศส์ายสุวรรณ ม.6/5 วทิยาลยัศิลปส่ือ สาขาวชิาการจดัการสมยัใหม่ รับตรงร่วมกนั 

10 นายจกัรภทัร              เศรษฐ์ชยัยนัต ์ ม.6/5 วทิยาลยัศิลปส่ือ สาขาวชิาการจดัการสมยัใหม่ รับตรงร่วมกนั 

11 นางสาวภภสัสร         พนัธพานิช ม.6/6 มนุษยศาสตร์ สาขาวชิาฝร่ังเศส รับตรงร่วมกนั 

12 นางสาวพชิชาพร       มณีไสย ์ ม.6/6 มนุษยศาสตร์ สาขาวชิามนุษยท์่องเที่ยว รับตรงร่วมกนั 

13 นางสาวนนัทิตา         อุ่นอารมย ์ ม.6/6 มนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษ รับตรงร่วมกนั 

14 น.ส.สิริกญัญา        ราชตนั ม.6/6 คณะวจิิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายธนวนิท ์             จิตตจ์ริง ม.6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม รับตรงร่วมกนั 

 

 



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวแพรทอง      พลงัคะพนัธพ์งศ ์ ม.6/1 คณะบริหารธุรกิจเพือ่สงัคม   สาขาวชิาเอกธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
รับตรงร่วมกนั 

2 นางสาวพชิญา         แสนชยั ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจเพือ่สงัคม  สาขาวิชาเอกธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ  นานาชาต ิ

รับตรงร่วมกนั 

3 นางสาวเกศกนก       สุตา ม.6/4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม รับตรงร่วมกนั 

4 นายอรรถกร             แกว้ปานมา ม.6/4 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายสิรภพ                ทองคณัฑา ม.6/3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิา

การเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การออกแบบเกม 
รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวสุชาวดี         สิทธิเทียนชยั ม.6/4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขา วชิาการวทิยาศาสตร์ ความ

ผดิปกติของการส่ือความหมาย 
รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวพนิดา         อุดมสิน ม.6/1 ส านกัวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวิศวกรรมการ

ส่ือสารและสารสนเทศ 
รับตรงร่วมกนั 

2 นายณณกร             พงัแกว้ ม.6/4 ส านกัวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร์ 

รับตรงร่วมกนั 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายวรีภทัร             ประสิทธอ์ภิกูล ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจ รับตรงร่วมกนั 
2 นายณัฐพล             ถ่ินนคร ม.6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมตัิฯ 
รับตรงร่วมกนั 

3 นายเบนจ้ี               ปาวงค ์ ม.6/5 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
เคร่ืองกล 

รับตรงร่วมกนั 

4 นายกฤตภาส      ภาษีเจริญ ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายลภน                วงคอ์ารีย ์ ม.6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา รับตรงร่วมกนั 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายอรรถวฒิุ      ตรีอคัรเบญจกุล ม.6/4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ รับตรงร่วมกนั 
2 นางสาวณัฐนนัท ์    อนนัตกิจไพบูลย ์ ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจละการ

จดัการฯ 
รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายกอ้งภพ            นอ้ยหล่อง ม.6/1 วทิยาลยัพลงังานทดแทน สาขาวชิาวศิวกรรม

พลงังานทดแทน 
รับตรงร่วมกนั 

2 นายวทญัญู             สุทธิอรรคเวช ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงิน รับตรงร่วมกนั 
3 นายกฤษฎา               ตาสาย ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ รับตรงร่วมกนั 
4 นางสาวเมลิสา         โยธา ม.6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์บูรณาการ รับตรงร่วมกนั 
5 นางสาวชลธิชา         งา้วกาเขียว ม.6/5 วทิยาลยับริหารศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ รับตรงร่วมกนั 
6 นางสาวสุทธารัตน์    แสงศร ม.6/3 คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวชิาปฐพศีาสตร์ รับตรงร่วมกนั 

 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนูย์ล าปาง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายปกกมล               พจิิตรศิริ ม.6/5 คณะสหวทิยาการสงัคม  การเมืองการปกครองฯ รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายพทัรพล               จนัทรเศรษฐ์ ม.6/2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขา

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
รับตรงร่วมกนั 

2 นางสาวชญาณิศา       มานะกิจ ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงินและการ
ธนาคาร 

รับตรงร่วมกนั 

3 นางสาวณัชชา           ทรัพยส์ม ม.6/6 วทิยาลยัการศึกษา หลกัสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา 
สาขาวชิาการศึกษาและสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

รับตรงร่วมกนั 

4 นางสาวกชกร           หาญณรงค ์ ม.6/1 คณะแพทยศ์าสตร์หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์

รับตรงร่วมกนั 

5 นางสาวชนิสรา         เรือนกรุณา ม.6/3 คณะแพทยศ์าสตร์หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนและ
ศิลปศาสตร์สาขาวชิาภาษาจีน 

รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวธญัชนก       ฉตัรศิริมงคล ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    สาขาดนตรี

ตะวนัตก 
รับตรงร่วมกนั 

2 น.ส.ขวญัฤทยั           ไชยสุวรรณ์ ม.6/6 วทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาววรินธร        อินทะนะ ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ รับตรงร่วมกนั 
2 นางสาวฐิตากร           เพง็สวา่ง ม.6/3 คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ปี ) รับตรงร่วมกนั 
3 นางสาวสุชญัญา        เมืองมาหลา้ ม.6/3 คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัชี รับตรงร่วมกนั 
4 นายภทัรเดช              ดวงวโรภาส ม.6/4 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี

พลงังาน 
รับตรงร่วมกนั 



5 นางสาวเสาวลกัษณ์    สุขไชย ม.6/3 คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ  

รับตรงร่วมกนั 

6 นายภทัรพงค ์              ใหม่ท า ม.6/5 คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเทคโนโลยพีลงังาน รับตรงร่วมกนั 
7 นางสาวสรรเพชุดา      โลจรัส ม.6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวชิา

นิติศาสตร์ 
รับตรงร่วมกนั 

8 นางสาวรัญชิดา          บุญเรือง ม.6/6 คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขา
ภาษาจีน 

รับตรงร่วมกนั 

9 นางสาวธิษณา             บุญประสิทธ์ิ ม.6/6 คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการ รับตรงร่วมกนั 
10 นายศกัด์ิสิทธ์ิ              คมจริง ม.6/5 คณะวทิยาการจดัการ สาขานิเทศศาสตร์ รับตรงร่วมกนั 
11 นายเสาวภาค          อุปการดี ม.6/6 คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาดนตรี รับตรงร่วมกนั 

 วิทยาลยัการอาชีพเกาะคา 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายทกัษิณ          ใหม่ท า ม.6/6 วศิวกรรมระบบรางและการขนส่งทางราง รับตรงร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสิุต ล าปาง 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นายภราดร                  ตาต่อม ม6/2 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร

ประกอบอาหาร และการบริการ 
รับตรงร่วมกนั 

2 นายชยพล                   เอ้ินประเติน ม6/4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
ประกอบอาหาร และการบริการ 

รับตรงร่วมกนั 

3 นางสาวณัฏฐณิชา  นาเดีย สาเลฮูดิน 
อิซาเกียว 

ม6/4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
ประกอบอาหาร และการบริการ 

รับตรงร่วมกนั 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวสุวรีย ์              คงมัน่ ม.6/4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 
รับตรง 

1 นายปวริศ                     ลกัษณาภิรมย ์ ม.6/5 คณะการสร้างเจา้ของธุรกิจและการกิจการ รับตรง 
2 นางสาวเพญ็พสุิทธ์ิ      สภาวสุ ม.6/5 คณะการสร้างเจา้ของธุรกิจและการกิจการ รับตรง 
3 นางสาวชญาฎา           เพง็ใจ  

 
ม.6/6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์ 
รับตรง 

4 นางสาวนิพาดา          ฟุ้ งเฟ่ือง  ม.6/6 คณะวทิยาลยันานาชาติจีน   สาขาภาษาจีนธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

รับตรง 

5 นายณัฐวฒัน์          ขจรจิตต ์ ม.6/6 คณะนิเทศศาสตร์สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์ 

รับตรง 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวศิรประภา       ไชยเมืองช่ืน ม.6/6 คณะดิจิตอลอาร์ต สาขาคอมพวิเตอร์อาร์ต รับตรง 
2 นางสาวญาณวร์ี           ลิมปิศิลป์ ม.6/3 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและบริการ  สาขาวชิาธุรกิจ

การบิน 
รับตรง 

มหาวิทยาลัยศรีประทุม 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวณัฐกมล          นาโควงค ์ ม.6/6 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวศิวกรรม

คอมพวิเตอร์ 
รับตรง 

2 นางสาวพมิพม์าดา       ปูเทพ ม.6/6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง รับตรง 
3 นายสหสัวรรษ           สุภา ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์และการจดัการท่องเที่ยว 

สาขาการจดัการภาควชิาธุรกิจการบิน 
รับตรง 

 

 

 



มหาวิทยาลัยพายัพ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวพชัราพร         ค  ามีอา้ย ม.6/6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ รับตรง 
2 นายปรัตถกร         กล่ินประสาท ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สาขาวชิา

ภาษาและวฒันธรรมจีน 
รับตรง 

วิทยาลยัดุสิตธานี 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวสุณัฐชา         ศกัด์ิวีรสุวรรณ ม.6/5 คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจดัการ

ครัวและศิลปการประกอบอาหาร 
รับตรง 

มหาวิทยาลัย เชียงราย 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวณิชากร           ใจเช้ือ ม.6/4 คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรงร่วมกนั 

รอบ 3 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล หอ้ง คณะ/สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั ประเภท 
1 นางสาวตรีณา           บุญมา ม.6/6 ศึกษาต่อดา้นภาษา ประเทศอเมริกา  
2 นายธีรนนัท ์             ลาดกนั ม.6/5 ศึกษาต่อดา้นภาษา ประเทศอเมริกา  
3 นายหรรษธร       พิสยัพงค ์ ม.6/1 ศึกษาต่อดา้นภาษา ประเทศอเมริกา  
4 นายฝ ู                       จง ม.6/6 ทุนรัฐบาลจีน ศึกษาต่อ ‘Chinese   International  

Education ‘  Guilin University of Electronic 
Technology  mou 100% 

ทุน 

5 นางสาวชนกพร       พุม่คชา ม.6/6 ศึกษาต่อ ‘Chinese   International  Education ‘  
Guilin University of Electronic Technology  mou 
50% 

ทุน 

6 นางสาววศิลัยา         หมอมูล ม.6/6 ศึกษาต่อ ‘Chinese  International  Education ‘  
Guilin University of Electronic Technology mou 
50% 

ทุน 

7 นางสาวผการัตน์      ทิพยว์สุิทธ์ิ ม.6/6 ศึกษาต่อ ‘Chinese   International  Education ‘  ทุน 



Guilin University of Electronic Technology mou 
50%  

8 นายกอ้งเกียรติ      หวง ม.6/5 ศึกษาต่อประเทศไตห้วนั  
9 นายเจษฏา                เป้ียสาย ม.6/4 ศึกษาต่อประเทศจีน  

 


