
ข้อมูลการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกระบ่ี 

ชั้น ม.6/1     (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
1 นายณัฐพล   ชุมภู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ  

2 นายวโรดม   แผ่นทอง มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์  

3 นายกิตติพงศ์   คงไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์ สังคม  

4 นางสาวณิชกมล   อุลิตผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

5 นางสาวผกาเมลือง   นักฟ้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  
6 นางสาวธนยพร   ขันติ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พยาบาลทหารอากาศ พยาบาลทหารอากาศ  

7 นางสาวสุธินันท์ษา   ชัยชิติพงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาล  

8 นางสาวณัฐภัทร   พิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ เคมี  

9 นางสาวณัฐยา   จรรยาธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ -  
10 นางสาวธัญวรัตน์   เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ การบัญชี  

11 นางสาวณัฐกมล   วงศ์นคร มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  

12 นางสาวอรัชพร   ปราบประชา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  

13 นางสาวมัลลิกา   อุดโหล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา  

14 นางสาวปุณฑริกา   ทองทิพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

15 นางสาวมณีรัตน์   ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค  

16 นายยุทธ   ชูทิพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์  
17 นายธนวัฒน์   จันทรัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
18 นางสาววิริดา   หิรัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและ

การศึกษาพิเศษ 
 

19 นางสาวณัฐกันต์   ผาหัวดง มหาวิทยาลัยศิลปกร อักษรศาสตร์   
20 นางสาวกมลวรรณ   ก่อแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

 

 



ชั้น ม.6/1     (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
21 นางสาวพิชญา   รอบคอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวริทิรา 

สภากาชาดไทย 
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  

22 นางสาวจิรนันท์   บุญทิพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เภสัชศาสตร์ เภสัช  

23 นางสาวอริสา   นบนอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสต์ เศรษฐศาสตร์  
24 นางสาวธมนวรรณ   ทองใบใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังวิทยาและมนุษย์วิทยา การวิจัยทางสังคม  
25 นางสาวพรนภัส   ก าเนิดรักษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร  
26 นางสาววรรษวรรณ   อ่อนน้อม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  
27 นางสาววรางคณา   จีนศรีพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ล าปาง) นิติศาสตร์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้น ม.6/2  (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
1 นางสาวมณฑกาญจน์   ทองเจริญ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ สหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบัด  
2 นายกฤษณพงศ์   เพชรศรีทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชลประทาน  
3 นางสาวปิยธิดา   แซ่เฮ้ง มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์  
4 นางสาวกันทรากร   ตรีประพิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์  

5 นางสาวผ่องพรรณ   หาญช้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

6 นางสาวธิริชา   สุวรรณวัฒนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์  
7 นางสาวเมธาวี   วิเชียร มหาวิทยาขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
8 นางสาวพรรณธิภา   หวันน่าหงู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
9 นางสาวยุวธิดา   ก้าววุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พานิชยศาสตร์และการจัดการ บัญชี  
10 นางสาวนาเดีย   สืบเหตุ นักเรียนแลกเปล่ียนต่างประเทศ 
11 นางสาวนุจรินทร์   ควนใต้ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาล  
12 นางสาวชลธิชา   โพชสาลี มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณะสุขศาสตร์ -  
13 นางสาวฟ้าใส   บุตรศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
14 นางสาวสกุลตา   ปันตะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ 
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร 

 

15 นางสาวศนินารา   บัวเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย  
16 นางสาวบุญยานุช   ค้าไกล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ธุรกิจการค้า ธุรกิจการค้า  
17 นางสาววริศรา   คงชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ วนศาสตร์  
18 นางสาวอันนา   สุกทอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
19 นายธนาวุฒิ   ไชยกาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา  
20 นางสาวฐานิกา   อินทร์อักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  
21 นายพัชรพล   เจียรนัยวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์  
22 นางสาวยุพารัตน์   หอห้ิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สาธารณสุขศาสตร์ ทันตสาธารณสุขศศาสตร์  
23 นางสาวรุ่งดาวัลย์   อักษรคง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเทศศึกษา ธุรกิจจีน  

 

 



ชั้น ม.6/3  (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
1 นางสาวอชิรญา   เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  

2 นางสาวเจนจิรา   เทพณรงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา เภสัชศาสตร์ -  

3 นางสาวฟาติน   เล็กกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง บริหารธุรกิจ -  
4 นางสาวปัญจรัตน์   บัวเพ็ชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ -  

5 นายธีรวัชร   เกียรติธีรภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  

6 นายกัญจน์   เจริญวิภาดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์การกีฬา -  
7 นายภูมินย์   พันธ์เชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง  
8 นางสาวหทัยชนก   ช่วยพัทลุง มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตร์ พยาบาล  
9 นางสาวอชิรญา   มาตรบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ บัญชี  
10 นายอมรเทพ   แสงวิรุฬห์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ -  

11 นายยศภัทร   มูลมาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวเคร่ืองกล  

12 นายนครินทร์   ทับทวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมง ประมง  
13 นางสาวสุนิชา   ช่วยนุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ บัญชี  

14 นายพีรวัส   เกษตริกะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) พานิชยศาสตร์และการจัดการ บัญชี  

15 นายกฤษณะ   หลานหลาย มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
16 นายนนทวรรธ   ปรีชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการโลจิสติกส์  
17 นายทวีลาภ   กุเรค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์  
18 นายกนกพล   สาคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
19 นายกมลภพ   ย้ิมห้ิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ -  
20 นายจตุรภัทร   เสริฐสุรินทร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรโยธา  
21 นายสรรเพชร   กิจไพบูลทวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์เกษตร  
22 นายนันทวัฒน์   คเชนทร์ภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง (ชุมพร) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล  
23 นายชัยยะ   ศิริกุล มหาวิทยาวลัยลักษณ์  นิติศาสตร์ -   

 

 



ชั้น ม.6/3  (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
24 นายภูรินทร์   ลู่เกียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) วิศวกรรมศาสตร์ -  
25 นายเสฏฐวุฒิ   ธารมงคล สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages บริหารธุรกิจ -  
26 นายพงศธร   ชดช้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ -  
27 นายปรเมศวร์  เจียวก๊ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) วิศวกรรมศาสตร์ -  
28 นายศตพร   พันธ์นิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ล าปาง) นิติศาสตร์ -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้น ม.6/4   (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
1 นางสาวปรมาภรณ์   สามารถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี  
2 นางสาวศริญญา   มะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมส่ือสารสังคม  
3 นางสาวรัชนีกร   เทพสุภา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ พยาบาล  
4 นางสาวภานุช   สัวบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
5 นางสาวปานชนก   สองเมือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
6 นางสาวกัญญาพัชร   อาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย  
7 นางสาวรุ่งธัญญา   หนูมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(วิทยาเขตล าปาง) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์  
8 นางสาวบุญญิสา   ทองเกต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  
9 นางสาวอภิญญา   สมานลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมง ประมง  
10 นางสาวชนม์ชนก   เม่งช่วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์  
11 นายชนาวุธ   ทับไทร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์  สังคมสาสตร์  
12 นางสาวญาณัจฉรา   โกสียรัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา เทคนิคการแพทย์ -  
13 นางสาวลีนา   บุตรสมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมง ประมง  
14 นางสาวสุชัญญา   หวังกล่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ  
15 เด็กหญิงวริศรา   นบนอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  
16 นายธนรัตน์   กู้สิริกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
17 นางสาวรวิพร   จันท์สูงเนิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พานิชยศาสตร์และการจัดการ บัญชี  
18 นายศักรินทร์   ศิลวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
19 นายพงศธร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหว 
 

20 นายกันติทัต   บุณยะกวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
21 นางสาววริศรา   จิตนาวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และการจัดการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  
22 นางสาวอภิญญานันท์   เครือแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง บริหารธุรกิจและการจัดการ บริหารธุรกิจและการจัดการ   
 
 
 
 
 
 



ชั้น ม.6/4   (ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561) 

ท่ี ชื่อ -สกุล มหาวิทยาลัย คณะ สาขา หมายเหตุ 
23 นายกรกฏ   พรหมทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์ -  
24 นายจักรพงษ์   คงทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ -  
25 นายถิรวัฒน์   ทับไทร มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
26 นายนวพล   ไกรมุ่ย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรม  
27 นายสิริวิชญ์   ยอดศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์  
28 นางสาวอริศรา   โททอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเทศศึกษา ธุรกิจจีน  

29 นายสมพงศ์   หนูเสน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองกล  

30 นายสุรวุฑ   ศรีรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 
จ านวน  108  คน  (นักเรียนทุนแลกเปล่ียนต่างประเทศ 1 คน) 

สอบเข้ามหาลัยได้ 100% ดังน้ี 
ล าดับท่ี ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน (คน) หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล  8  
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4  
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21  
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4  
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร 1  
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19  
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5  
9. มหาวิทยาลัยบูรพา 2  

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1  
11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7  
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหลือ 1  
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1  
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7  
15. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  
16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10  
17. พยาบาลทหารอากาศ 1  
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  3  
19. วิทยาลัยสาธารสุขสิรินธร  2  
20. สถาบันการพยาบาลศรีสวริทิราสภากาชาดไทย 1  
21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1  
22. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3  
23 สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages 1  

รวม 107   



 
 
 
 


