
1 นาย กวิน ไวทยวงศ์สกุล
2 นาย กันตินันท์ สมัยคมสัน
3 นาย ชาห์ภิภักษ์ อินทร์จันทร์
4 นาย นนทพัทธ์ ธาราไชย
5 นาย นภณัฏฐ์ ทองตัน
6 นาย นวพันธ์ วิศาล
7 นาย นวภูวดล อุไรกุล
8 นาย ปวิธ ปัญญาสิริกุล
9 นาย พงศกร สงวนสัตย์
10 นาย ภาณุพงศ์ ผลเกิด
11 นาย วิชิตภูมิ ประสมพงศ์
12 นาย ศาสตรพล ตัณฑัยย์
13 นาย ณัฐดนัย เปี่ยมกมล
14 นาย ภูดิศ จิตเป็นธม
15 น.ส. ณัฏฐา กัณฑธนกิจ
16 น.ส. ธนัชชา ระวิวรรณ
17 น.ส. พาณิภัค รัตนยันต์
18 น.ส. เกศรา สําราญชัยกร
19 น.ส. ขวัญจิรา ขอเกียรติวงศ์
20 น.ส. จารุวรรณ ขวัญดี
21 น.ส. จิดาภา สุวรรณหงษ์
22 น.ส. ณัฐริกา นามเรือง
23 น.ส. ธนัญญา ล่ิมชูเชื้อ
24 น.ส. ธันยธรณ์ แก้วประดับ
25 น.ส. ศุภรดา เรืองดิษฐ
26 น.ส. สุกิตติมา ศิวะเพชรากร
27 น.ส. กรรภิรมย์ เสียงเอก
28 น.ส. ชญานิษฐ์ หริจันทนะวงศ์
29 น.ส. ชนกนันท์ ทองเอียด
30 น.ส. ชุติกาญจน์ ตันตินิติธรรม

คณะ/สาขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สหเวชศาสตร์/โภชนาการและการกําหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์/วิทย์ส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์
สํานักวิชาแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1     ปีการศึกษา 2559

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

สถาบัน

วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.มหิดล

วิศวกรรมศาสตร์/ปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สํานักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัย.สงขลานครินทร์

.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัย.สงขลานครินทร์

แพทยศาสตร์

24/8/2017



1 นาย กฤตภาส หาญช้าง
2 นาย กันต์ศักด์ิ ปองสุขเวสม์
3 นาย กันพศิษฐ์ สร้างเมือง
4 นาย กิตติพัฒน์ ไชยบุบผา
5 นาย คิรากร ตันตระสกุลวงศ์
6 นาย จิรายุ นิ่มโวหาร
7 นาย ณัชพล จันทร์ประสูตร
8 นาย นัทธพงศ์ รักแต่งาน
9 นาย รุชดีย์ วงศ์นา

10 นาย วีรกิจ คงสมบูรณ์

11 นาย ศุภณัฐ พึ่งถิ่น
12 นาย กฤตเมธ วสุนธราธรรม
13 นาย จารุวัตน์ เติมทอง
14 นาย ธนัช เกียรติขจรบวร
15 นาย พชรพงศ์ ดําแก้ว
16 นาย สรวิชญ์ สิงฆาฬะ
17 น.ส. ณิรชา รัตนยันต์
18 น.ส. ชฎามาศ ทองชาติ
19 น.ส. ฐิติพร ลีนานนท์
20 น.ส. นภัสสร พลเยี่ยม
21 น.ส. พัชราภรณ์ เอี่ยวก๊ก
22 น.ส. พัตรพิมล สวนกูล
23 น.ส. เพชรแพรว อภิชาตตระกูล
24 น.ส. ลติฟา อินทรัตน์
25 น.ส. สาธิมา อุไรวงศ์
26 น.ส. จิราภา พฤกษ์ประทิ่น
27 น.ส. ชลลดา วงศ์พาณิชย์
28 น.ส. ญาณินี ผกาพฤกษ์
29 น.ส. ฐิติวรดา เปล่ียนเที่ยงธรรม
30 น.ส. ณิชากร มงคลวรพิลาส
31 น.ส. ธรจุฑา สุขศิริสัมพันธ์
32 น.ส. นภัสกร ไทรงาม
33 น.ส. ปรรณภัทร ชัยชนะ
34 น.ส. ปานชนก หวังเกียรติ
35 น.ส. ปิญะธิดา วงษ์บู่ทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิศวกรรมศาสตร์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สหเวชศาสตร์/เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอม

คณะ/สาขา

เศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์/เคร่ืองกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันการบินพลเรือน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน
สัตวแพทยศาสตร์

สํานักวิชาแพทยศาสตร์

สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  

สถาบัน

วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

เลขที่ ชื่อ - สกุล

สํานักวิชาแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่างบํารุงอากาศยาน

เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า

เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน
วิศวกรรมศาสตร์/สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์การจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์/เคร่ืองกล
มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

สัตวแพทยศาสตร์
สํานักวิชาแพทยศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
เภสัชศาสตร์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์และสถิติ

24/8/2017



1 นาย วีรพจน์ บุญโล่ง
2 นาย กฤตธนา รักแจ้ง
3 นาย กฤษณ์  รัตนสําลี
4 นาย กฤษณพงศ์ รุ่งแสง
5 นาย กันตินันท์ สุขเกิด
6 นาย จตุรงค์ คหจิรัฐิติกาล
7 นาย จิรกิตต์ิ พานิช
8 นาย จิระศักด์ิ แซ่ตัน
9 นาย เฉลิมพันธุ์ ไม้อ่อน
10 นาย ธนพนธ์ วงศ์ประเสริฐ
11 นาย นันทกร ตีดสูงเนิน
12 นาย ปรุฬห์ เจี่ยสกุล
13 นาย พรหมหฤษฏถ์าวรว่องวงศ์
14 นาย ภัชชนันท์ หนูคง
15 นาย ศุภกร ตันติสิทธิพร
16 นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ
17 นาย ธนิษฐ์ เกียรติขจรบวร
18 นาย สุรชัย กุ้งแก้ว
19 น.ส. ชนากานต์ พุ่มประทีป
20 น.ส. ชาลิตา แซ่ชั่น
21 น.ส. ธนัชพร คําทอน
22 น.ส. ธัชลักษณ์ นาคน้อย
23 น.ส. ธัญวรัตม์ ศิขรินรัตน์
24 น.ส. นรมน หมื่นพันธ์
25 น.ส. ปาริมา เรืองศรี
26 น.ส. พัชรวรรณ ถิรตันติโสภณ
27 น.ส. พิมพกานต์ แพใหม่
28 น.ส. มณธิตา ตันตินิติธรรม
29 น.ส. พีรกานต์ ดุมลักษณ์
30 น.ส. วิลาสินี ลักษมีเรืองรอง
31 น.ส. เอมฤดี เทียรพิสุทธิ์
32 น.ส. กิตติมา สง่ากอง
33 น.ส. เจมี่ วรินธร แลม
34 น.ส. ณัฐมน หลักฐาน
35 น.ส. นายอง ปาร์ค
36 น.ส. เปาวเรศ กานต์ดา
37 น.ส. วิริยากร เนาว์เยี่ยม
38 น.ส. อิสราพร ประแจ

การบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
วิเทศศึกษา/วิเทศธุรกิจจีน หลักสูตรนานาชาติ

เภสัชศาสตร์
แพทย์ศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา สถาบัน

วิศวกรรมศาสตร์/โยธา-ชลประทาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันการบินพลเรือน

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศิลปกรรมศาสตร์/การออกแบบนิเทศศิลป์
วิศวกรรม/เคร่ืองกล

วิศวกรรมศาสร์/เคร่ืองกล
สํานักวิชาการจัดการ/เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รัฐศาสตร์/การเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์/อิเล็คทรอนิกส์การบิน
วิทยาศาสตร์/ชีวเคมี

เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาคิ
วิศวกรรมศาสตร์/สารสนเทศ

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์/พันธุศาสตร์
วทิยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ/การจัดการธรุกิจการบิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศวกรรมศาสตร์/โทรคมนาคม

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

กายภาพบําบัด
นิติศาสตร์

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

กายภาพบําบัด
วิทยาการจัดการ/โลจิสติกส์

บริหารธุรกิจ/บัญชี
Finance Bankink and Investment University

บริหารธุรกิจ/บัญชี
การบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ

สํานักวิชาแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ปีการศึกษา 2559

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

24/8/2017



1 นาย กรวิชญ์ มณีโชติ
2 นาย คณิติน ยมมุดี
3 นาย จาตุรนต์ พุ่มทรัพย์ตระกูล
4 นาย เชาว์วัฒน์ ชํานาญกิจ
5 นาย ณัฐวุฒิ มหามิตร
6 นาย ธนโชติ โกลาซ
7 นาย ธีระพล ดํารี
8 นาย นัทธพงศ์ อาจหาญ
9 นาย นิธิกร กาญจนะ
10 นาย พชระ บุญแสง
11 นาย ภูบดี โรมินทร์
12 นาย วัชรากร ทองตัน
13 นาย สันติภาพ พลอยแดง
14 นาย อรรถชัย ภู่ศิลป์
15 นาย ปวริศร์ ชุมพล
16 นาย ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์
17 นาย คุณัชญ์ ผ่องสุวรรณ
18 นาย ธนาธิป ชูจิตต์
19 นาย ภูรินทร์ ทองสุข
20 นาย วรากร แซ่ตัน
21 น.ส. จรรยารัตน์    วีรศิลป์
22 น.ส. ชุติรัตน์    เรียบร้อย
23 น.ส. ณัฏฐิกา ตันติพิบูลย์
24 น.ส. ธนภรณ์    ปิ่นแก้ว
25 น.ส. นัทธ์ชนัน    เจี้ยวเห้ง
26 น.ส. บุญญิสา    ต้ีกุล
27 น.ส. ปริชาติ    นิทัศน์นรเศรษฐ์
28 น.ส. วรวรรณ    ขอเจริญ
29 น.ส. ธันยชนก แก้วชะนะ
30 น.ส. โสวรรณ    หมอต้ิน
31 น.ส. อนุสรา ตันติพิศาลพงศ์
32 น.ส. ธันยพร สงขาว
33 น.ส. ศรัณยา กุลจรรยาวิวัฒน์
34 น.ส. กมลกานต์ แซ่ล้ิม
35 น.ส. กุลตรี ไทยรัตนกุล
36 น.ส. พรรษมน พัชรเวสน์
37 น.ส. วนิดา ทองคล้าย
38 น.ส. ศกุนตลา ตันประดิษฐ์
39 น.ส. ศิริกร เส้งสี
40 น.ส. อรอนงค์ บุญสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันเทคโนโลบีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันเทคโนโลบีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การจัดการ
การจัดการ/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง/เทคโนโลยีความงาม
อุตสาหกรรมเกษตร/วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์/เคร่ืองกล
วิทยาการจัดการ/การเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อุตสาหกรรมเกษตร/วทิยศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วทิยาการคอมพวิเตอร์

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
ธุรกิจการบิน

พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมปิโตรเคมี
สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ

วทิยาศาสตร์การกฬีา/วทิย์การกฬีาและการออกกาํลังกาย

ธุรกิจการบิน

บริหารธรุกิจ/ธรุกิจระหวา่งประเทศ วทิยาลัยนานาชาติ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันเทคโนโลบีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศวกรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

เภสัชศาสตร์/เภสัชกรรมอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร/การออกแบบ

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สํานักวิชาการจัดการ/บริหารธุรกิจ

สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

เลขที่ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา สถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน

เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร/

วิศวกรรมวัสดุ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง(หลักสูตรนานาชาติ)

วิศกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  ปีการศึกษา 2559

วิศวกรรมศาสตร์

24/8/2017



1 นาย กันตภณ ภาษี
2 นาย จักรกฤษณ์ แซ่เต่อ
3 นาย เจตริน มธุรส
4 นาย ชัยณรงค์ เทศยรัตน์
5 นาย ซบรี วันทอง
6 นาย ณัฐสิทธิ์ ธีระอัมพรพันธุ์
7 นาย ตรีบงกช แดงกล้า
8 นาย ทักษิณ อภิรักษ์รัตนกุล
9 นาย ธนาวุธ พงษ์กฐิน
10 นาย นภัส พิมลจินดา
11 นาย ปฐมพงษ์ ปรีชา
12 นาย ปารเมศ ทองเรน
13 นาย เฟาว์ซ่ี สิทธิมนต์
14 นาย ภูวดล บุญศรี
15 นาย วิภู เกิดเมืองเล็ก
16 นาย ศุภณัฐ นิลกาญจน์
17 นาย สุรดิษ ฐิติวัฒนาสกุล
18 นาย เอกราช คําพันธ์
19 นาย ณัฐพล โชควิวัฒน
20 นาย วริทธิ์ จํานงรักษ์
21 น.ส. กัญญารัตน์    กู้เกียรติดํารงกุล
22 น.ส. จักษณา    ชัยราม
23 น.ส. เฌอพิชญ์    วศินวสุกุล
24 น.ส. ณหทัย ณ ตะกั่วทุ่ง
25 น.ส. ณัฐฐาภรณ์    คชกาญจน์
26 น.ส. ธนิดา    ชมชื่น
27 น.ส. นัทธมน วงศ์สวนนท์
28 น.ส. ปวีณ์สุดา เหล็กแดง
29 น.ส. ปิยนันท์ หงษ์กิตติยานนท์
30 น.ส. พรอริยา    ใจดี
31 น.ส. ฟ้าใส    สุวรรณทิฆัมพร
32 น.ส. มาริษา    ชมรัมย์
33 น.ส. วัสสวดี    แก้วบํารุง
34 น.ส. ศรีรัตน์    อุดมทรัพย์
35 น.ส. สุพิชชา    จินะเสนา
36 น.ส. ใหม่ศิริ    บุญขวัญ
37 น.ส. อภิชญา แก้วกระจก
38 น.ส. อริสา    หันหวล
39 น.ส. ธนัชชา เอี๋ยวภูเก็ต
40 น.ส. ณัฏฐา แซ่ตัน
41 น.ส. ธันย์ชนก คงฤทธิ์
42 น.ส. ปฐมพร มาลี

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ/สาขา สถาบัน

อุตสาหกรรมเกษตร/วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม/การจดัการความปลอดภัยการบิน

วิศวกรรมศาสตร์
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมการบิน และอวกกาศ

นิติศาสตร์
การบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Fudan University  Chana

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

การบริหารและการจัดการ/บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์/เคร่ืองกล
เทคนิคการแพทย์

วนศาสตร์
สหเวชศาสตร์/กายภาพบําบัด

การแพทย์แผนจีน
วิศวกรรมศาสตร์/โยธา

ศึกษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
สํานักวิชาการจัดการ/การบัญชี

วิทยาการจัดการ/การตลาด

พยาบาลศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลขที่ ชื่อ - สกุล

กายอุปกรณศาสตร์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  ปีการศึกษา 2559

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

วิทยาการจัดการ
วทิยาศาสร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยอีาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิทยาลัยดุสิตธานี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ครุศาสตร์
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
นิติศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
International Economics and Trads

พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

บริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาธารณสุขศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
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1 นาย จักรพงษ์ คนโต
2 นาย เจตริน ขู่วิชัย
3 นาย ฐานุวัชร ศรีสมโภชน์
4 นาย ณัฐพล เอกไพบูลย์
5 นาย ธนกร สกุลชิต
6 นาย ธนโชติ กิตติพรหมวงศ์
7 นาย ธราเทพ ชูนาค
8 นาย นราธร แหนะหมัด
9 นาย ประดิษฐ์ เกี่ยวพันธ์
10 นาย พงศกร พัฒกอ
11 นาย รณชัช ชัชพงศ์
12 นาย เวสสภู มงคล
13 นาย สุรวิทย์ หทัยสะอาด
14 นาย กฤตภาส หลักชัย 
15 นาย เกียรติศักด์ิ เหลืองสุจริต
16 นาย สิรวิชญ์ ไหมแพง
17 น.ส. กุลอัมรินทร์ติระนนท์
18 น.ส. ญาณิศา    วงษ์แก้ว
19 น.ส. ณัชชา    พิทยานนท์
20 น.ส. ณัฐวดี    ซิดดู
21 น.ส. นันทัชพร    มาบุตร
22 น.ส. ปทิตตา    โสตรักษา
23 น.ส. ปาณิศรา    กีรติวิริยาภรณ์
24 น.ส. พัณณกร    ประสารวุฒิ
25 น.ส. ยุสไอดา    หลังยาหน่าย
26 น.ส. อชิราภรณ์    ศิริกุล
27 น.ส. อรยา    ฉั่วเจริญ
28 น.ส. จุฬาลักษณ์ บัวศรี
29 น.ส. ณิชาดา สืบศักด์ิ
30 น.ส. พรทิพา วรรธนะวิบุล
31 น.ส. ภัคธีมา ภู่ทอง
32 น.ส. วาสิตาง คงสี
33 น.ส. ภีร์ลภัสดา แช่ทอง
34 น.ส. ศุภิสรา นําชัยเจนกิจ
35 น.ส. สุรัสวดี แซ่ต๋ัน
36 น.ส. อัญชิสา เรืองฤทธิ์
37 น.ส. อาทิกานต์ มะลิวรรณ

นิติศาสตร์
วทิยาศาสตร์ประยุกต์/สถิติธรุกจิและการประกนัภัย

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์/วทิยาศาสตร์(เวชระเบียน)

เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์และสถิติ

วิทยาศาสตร์
สหเวชศาสตร์/การจัดการกีฬา
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิศวกรรมศาสตร์/โยธา

การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

สหเวชศาสตร์/รังสีเทคนิค

วิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยาการจัดการ/การเงินและการลงทุน
วิศวกรรมศาสตร์/เคมี
วิศวกรรมศาสตร์/โยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กายภาพบําบัด

สํานักวิชาการจัดการ/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วทิยาศาสตร์ประยุกต์/สถิติธรุกิจและการประกันภัย
มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

เศรษฐศาสตร์

กายภาพบําบัด/กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นิติศาสตร์

เลขที่ ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริหารธุรกิจ/การจัดการ
นิติศาสตร์

วิทยาการจัดการ/การจัดการโลจิสติก์

มหาวิทยาลัยมหิดล วข.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

สถาบัน

สหเวชศาสตร์/รังสีเทคนิค

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ
ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

สาธารณสุขศาสตร์
สหเวชศาสตร์/รังสีเทคนิค
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร/วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ/สาขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วช.ระยอง
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1 นาย กานต์ พันธุ์พฤกษ์
2 นาย จักรพงษ์ สมบัติ
3 นาย ณัฐนนท์ เดชเจริญ
4 นาย ตะวันฉาย จันทร์สระ
5 นาย ธนกฤต ระวิวรรณ
6 นาย ธนพน เสรีเสถียรทรัพย์ 
7 นาย ธีระ เที่ยงธรรม
8 นาย ปริญญา กิจทวีรัตน์
9 นาย พงศธร ปวงมีธรรม
10 นาย วรวิช สุโขวัฒนกิจ
11 นาย สันติภาพ เจียรนันท์
12 นาย เสฏฐวุฒิ ชูแก้ว
13 นาย กิตติชัช จักราภิรักษ์
14 นาย เฉลิมชัย จันทร์ดอน
15 นาย ชุมพล แซ่ซุ่น
16 นาย ณัฐพล นิลคูหา
17 นาย ฟาอีสธ์ เชื้อสมัน
18 นาย ภานุพัฒน์ ไชยภักดี
19 นาย สหัชพล มุลิกะบุตร
20 น.ส. กุลิสรา    จินดา
21 น.ส. ฐิติยา สําเนียง
22 น.ส. ณัฏฐ์นรี อุตสาหะ
23 น.ส. ณัฐวดี    เพชรแสนตัน
24 น.ส. ประภาพรรณ    เพชรพาณิชกุล
25 น.ส. ปาณิสรา    พลทอง
26 น.ส. พรกนก    วีระสิงห์
27 น.ส. ภาวิตา ศิลา
28 น.ส. สิตานัน    ล่ิมดุลย์
29 น.ส. สุริยาดา    นาไทย
30 น.ส. อันดา    ยืนนาน
31 น.ส. เขมจิตรา พรตันติพงศ์
32 น.ส. ชญานี มุงคําภา
33 น.ส. ธรณ์ธันย์ แสงขํา
34 น.ส. ธัญญา ศรีสมุทร
35 น.ส. นัจจิรา คงเพชร
36 น.ส. นิศารัตน์ ไพโรจน์
37 น.ส. พิกุลแก้ว ต่ิวสกุล
38 น.ส. สุทธิชาต์ิ ชาตรี
39 น.ส. อทิตยา ม่วงโพธิ์
40 น.ส. อรวรรณ พรมสอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาการจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาปัตยกรรมศาสตร์/ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการจัดการ/บัญชี
วทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัจประศาสนศาสตร์

การจัดการท่องเที่ยว
บริหารธรุกจิ/การจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วศิวกรรมศาสตร์/วศิวกรรมซอฟแวร์(นานาชาติ)
วิทยาการจัดการ/การตลาด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยดุสิตธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม/เทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการแพทย์/กิจกรรมบําบัด

เภสัชศาสตร์
โบราณคดี/มานุษยวิทยา

การบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยหอการค้า

วิศวกรรมศาสตร์/วัสดุ
วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า

มัณฑนศิลป์/ออกแบบภายใน

คณะ/สาขา

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/บัญชี

วิทยาการจัดการ/การตลาด

วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ - สกุลเลขที่

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  ปีการศึกษา 2559

สถาบัน

วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์/ยานยนต์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม/เทคโนฯและการจดัการส่ิงแวดล้อม

ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรม

วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาการเดินเรือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
ครุศาสตร์/สังคมศึกษา

บัญชี
สาธารณสุขศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยา

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เทคนิคการแพทย์

อนามัยส่ิงแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตร์/สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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1 นาย พันธกานต์ อุ๋ยสกุล
2 นาย กร ทินธนวัฒน์
3 นาย สุรยุทธ์ จินดา
4 น.ส. การะเกด เกื้อหนุน
5 น.ส. พิชญาธร สิงห์มนัส
6 น.ส. ภัชลภา ชัยชุติมานนท์
7 น.ส. ภารดี พิริยะฤทธิ์
8 น.ส. อภิชญา ดุมลักษณ์
9 น.ส. อภิชญา พลนาการ
10 น.ส. กนกรัตน์ เอี๋ยวศิริ
11 น.ส. กฤติกา เสลา
12 น.ส. กัญญาภัค สิตะรุโณ
13 น.ส. จิตรลดา ฐิติภัทร
14 น.ส. จิรัฐติกาล เดชอินทร์
15 น.ส. ชวิศา เนาว์ไพร
16 น.ส. ฐิติพร ไชยางพานิช
17 น.ส. ณัฐธิดา หวานดี
18 น.ส. ณิชาภา วาจะเสน
19 น.ส. ธมนต์รัตน์ ชูชาติ
20 น.ส. ธัญวรัตน์ เหล็งหนูดํา
21 น.ส. ธีรนาฎ หอมสวัสด์ิ
23 น.ส. ปัญญกาญจน์เติม
24 น.ส. มณีสวรรค์ เรืองรัตนวานิช
25 น.ส. ริซ่า รัซเซลล์
26 น.ส. ลลิตา บุศยะรัฐ
27 น.ส. ศรินยา แสนยุ
28 น.ส. สิรภัทร พลับทอง
29 น.ส. สิริวรรณ ใจผ่อง
30 น.ส. สุภาวดี ชัยเพชร
31 น.ส. สุวิมล บัวเผ่ือน
32 น.ส. อัญชลี คงรอด
33 น.ส. อุบลรัตน์ ชัยภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเทียว

นิติศาสตร์
บรการการท่องเทียว

บริหารธุรกิจ(ทุน ABAC)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มนุษยศาสตร์/ภาษาเพื่ออาชีพ
Business Chinese

วทิยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ/ธรุกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

ศิลปศาสตร์ โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา
ศิลปะและการออกแบบ/การออกแบบนิเทศศิลป์

การจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

นิเทศศาสตร์
สังคมศาสตร์/นิติศาสตร์

อักษรศาสตร์/เอเชียศึกษา
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ/การตลาดและธุรกิจบันเทิง
ครุศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์/การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ (หลักสูตร(นานาชาติ)

นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
วทิยาการจัดการ/การจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ

บริหารธุรกิจ (ทุน AIS-ABAC)
เทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นวัตกรรมการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน/ดุริยางค์ฯ

สังคมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ม.ศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  ปีการศึกษา 2559

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 

คณะ/สาขา

วิทยาศาสตร์/เคมี
วิทยาการจัดการ/การตลาด

บริหารธุรกิจ

สถาบัน

มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Wuhan University   China

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล

24/8/2017



1 นาย กฤษณ์ จุติกุล
2 นาย จิรพัฒน์ สมนาม
3 นาย ชลธิศ แก้วโกศรี
4 นาย ณัฐพล คร้ามศิริ
5 นาย ถวัลย์ บัวทอง
6 นาย ธนดล ชูพงษ์
7 นาย ธนวัฒน์ ภักดีใหม่
8 นาย ธเนศ ตันสกุล
9 นาย บุญชนก บุญประเสริฐ
10 นาย ปัญญายุทธ บุญขันธ์
11 นาย พงศ์ระพี จิตตรง
12 นาย วีรลักษณ์ โสภาพันธ์
13 นาย ศุภกิตต์ิ หนูปลอด
14 นาย สิรดนัย ลือทรัพย์
15 นาย อธิวิชญ์ จันพลโท
16 นาย เอกเดชา ทองตัน
17 นาย กิตติธัช สุขสุจิตร
18 นาย ณัฐกฤต สีสิน
19 นาย ธนพนธ์ วงศ์ฐิติคุณากร
20 นาย นพดล ชูทอง
21 นาย ศตวรรษ ทองมั่ง
22 นาย อนุชา กรวยทอง
23 น.ส. จินดาภา    เที่ยงแท้
24 น.ส. ณัฏศิญา ไตรเสนีย์
25 น.ส. ปรางค์วดี งามคณะ
26 น.ส. พรรณกาญจน์พละศักด์ิ
27 น.ส. วิภาวี    ศรีสวัสด์ิ
28 น.ส. อรไพลิน    ทองประสิทธิ์
29 น.ส. กัญจฎาภรณ์ นวลนุ่น
30 น.ส. เกสร คุ้มบ้าน
31 น.ส. นันทิชา เพ็ชรล้วน
32 น.ส. มนัชญา วัฒนศิริ
33 น.ส. วราพร สุขพัฒนศรีกุล
34 น.ส. วาสินี วอดทอง
35 น.ส. สรัลชนา สําเภาแก้ว

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาการจัดการ

นิติศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกตร

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

การจัดการการท่องเที่ยว
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม/ธรุกจิอเิล็คทรอนิกส์

นวตักรรมการจัดการ/การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
วิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการ/บัญชี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สํานักวิชาการจัดการ/การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการบิน

วิทยาการจัดการ/การตลาด
บริหารธุรกิจ/การตาด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  ปีการศึกษา  2559

เทคโนโลยีอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศึกษาศาสตร์/ศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยดุสิตธานี

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาการจัดการ/ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

พาณิชยนาวนีานาชาติ/การขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาการจัดการ/การเงิน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร/นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยดุสิตธานี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ/การตาด

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว

ชื่อ - สกุลเลขที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชี
วิทยาการจัดการ/การบัญชีบริหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

วิทยาการจัดการ/การบัญชีบริหาร
การจัดการธุรกิจการบิน

วิทยาการจัดการ/ธุรกิจระหว่างประเทศ
อักษรศาสตร์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ/สาขา สถาบัน

พลศึกษา(กศ.บ)

24/8/2017



1 นาย กนก ปรีดาสุริยชัย
2 นาย กีรติ ฤทธิราตรี
3 นาย กุลธร วรรณชิต
4 นาย ชลธันว์ ประทีป ณ ถลาง
5 นาย ณัฐชยา โอปลอด
6 นาย ทิวา อภิชิตโสภา
7 นาย ธนกร สุวรรณธนากร
8 นาย ธนทัต เจริญรักษ์
9 นาย ธนาวุฒิ พยายาม
10 นาย นครินทร์ หนูน้อย
11 นาย ปรัชญา สุวรรณ
12 นาย ปัณณธร พลานุกร
13 นาย พงษ์เทพ ประทีป
14 นาย ภัณฑบดี วีรกิจ
15 นาย ภูมิสิทธิ์ ขวัญรอด
16 นาย วรินทร คงทอง
17 นาย สิทธิชัย แซ่ก่ํา
18 นาย พิรชัช ทับทิมทอง
19 นาย อภิชา ทองเชื่อม
20 นาย ชโลธร เจริญสูงเนิน
21 นาย ณัฐสิทธิ์ ฐิติวัฒนาสกุล
22 นาย นนทรักษ์ ถิ่นสาคู
23 นาย วรพล ศรีคํา
24 นาย ศุภกร ภู่ทอง
25 นาย เศรษฐพงศ์ ชวาลปัญญาวงศ์
26 นาย อรรถวุฒ คุ้มบ้าน
27 น.ส. จารุรัตน์    สุวรรณโชติ
28 น.ส. จุฑามาศ    หนูปาน
29 น.ส. นัจมีย์    หลีเส็น
30 น.ส. ปิยนุช กีรติวัฒนานุศาสน์
31 น.ส. ภานุชนาถ บางทอง
32 น.ส. ภูษณิศา อ๋อสกุล
33 น.ส. วลัยลักษณ์ กิไพโรจน์
34 น.ส. ศศินิภา เรศสันเทียะ
35 น.ส. สิริยากร    จันทร์ผ่อง
36 น.ส. ถิระฐาพัชร์ เชาวน์ไวย
37 น.ส. อัญชิสา สุทธิรักษ์
38 น.ส. ชุติกาญจน์ ผ่านสําแดง
39 น.ส. ฝนดาว พิมเสน
40 น.ส. กชกร มีหมู่
41 น.ส. วนิดา สุระเสียง

เศรษฐศาสตร์/การตลาด
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยสหวิทยาการ/ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

วิทยาการจัดการ/การจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

บริหารธุรกิจ/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิศวกรรมศาสตร์/เคมี
บริหารและการจัดการ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิทยาการจัดการ-บัญชี
บัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการ/การจัดการธุรกิจการบิน
นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ/การเงิน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยมหิดล

วทิยาการจดัการ/การจดัการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
มัณฑนศิลป์/ออกแบบภายใน

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สังคมศึกษา

ครุศาสตร์/ภาษาไทย
วิทยาการจัดการ/บัญชี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการธุรกิจการบิน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สํานักวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาการจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีเทคโนโลยสีารสนเทศ
การจัดการธุรกิจการบิน
บริหารธุรกิจ/การตลาด

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10  ปีการศึกษา  2559

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา
วิทยาการจัดการ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การจัดการสารสนเทศฯ

ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หลักสูตร2ภาษา

วิทยาการจัดการ/การตลาด
มนษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

เศรษฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เลขที่ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา สถาบัน

24/8/2017



1 นาย จักรกฤษ องค์พฤษา
2 นาย ชวัลวิทย์ ช่างเหล็ก
3 นาย โชคพิสิฐ หมั่นธุระ
4 นาย ณัฐวัตร สุวรรณน้อย
5 นาย เทวานนท์ สุทธินนท์
6 นาย บารมี อาดํา
7 นาย วุฒิชัย สืบศักด์ิ
8 นาย อติรุตม์ สุดภู่ทอง
9 นาย อนพัช แดงมณี
10 นาย อภิชาต ทองมาก
11 นาย เตชสิทธิ์ อภิพันธ์
12 นาย ณัฐกิตต์ิ สนามไชย
13 นาย ณัฐวัฒน์ ผอมนะ
14 นาย ภวันดร โอ่อาจ
15 นาย วินันทกร วันทอง
16 นาย ศุภโชค เพ็ชรหึง
17 น.ส. กนกพร ดําริห์
18 น.ส. ดลนพร รัตนพรรณ์
19 น.ส. เบญญาภา โบราณบุบผา
20 น.ส. วัชราภรณ์ พิรัตน์
21 น.ส. ชญาดา ชื่นจิตร
22 น.ส. ณัชชา คุณชรัตน์
23 น.ส. ณัฐวดี ดิษธรรม
24 น.ส. ทักษพร วรธรรมสิน
25 น.ส. ธาริณี สมาน
26 น.ส. ปุณฑิตา กองเทียม
27 น.ส. ระพีพรรณ ขันติวงษ์
28 น.ส. สิริวิมล มั่นคง
29 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ พิณโส
30 น.ส. สุภาภรณ์ หนูทอง
31 น.ส. อาทิตยา กอบโกย
32 น.ส. อาภาภรณ์ อินทะนะ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11  ปีการศึกษา  2559

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตมนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบริการและการท่องเที่ยว/การจดัการบริการ หลักสูตรนานาชาติ

นิเทศศาสตร์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/การตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สหเวชศาสตร์
ศิลปศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตรัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

วทิยาการจดัการ/การจดัการท่องเที่ยวและบริการ
มนุษยศาสตร์/สารสนเทศเพื่อการจัดการ

รัฐศาสตร์/การระหว่างประเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือและเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วิทยาลัยนวัตกรรม การจดัการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยรังสิต

รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์

อักษรศาสตร์

เลขที่ คณะ/สาขา สถาบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์

สํานักวชิานวตักรรมสังคม/การพฒันาระหวา่งประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ครุศาสตร์

นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหงนิติศาสตร์

บริหารธรุกิจ/การวางแผนการเงินและการลงทุน
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาการจัดการ/การเงินและการลงทุน
ศิลปะและการออกแบบ/ออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

24/8/2017



1 นาย เจริญสิน ล่ิมเพชรเดชพงศ์
2 นาย ณัฐพงศ์ อินทรัตน์
3 นาย ธวัชชัย ตันกุล
4 นาย นันทิพัฒน์ มะห่ําหมาด
5 นาย พชรพล ทินบุตร
6 นาย พิพัฒน์พงศ์ หนูสวัสด์ิ
7 นาย ฟีฟ่าห์ มณีรัตนโชติ
8 นาย รัฐพงศ์ ทองแก้ว
9 นาย วรากร พานิช
10 นาย ศุภกฤต ทรงคุณ
11 นาย สรายุทธ์ สุขวัฒนชัยกุล
12 นาย สิรวัฏ บุญฤทธิ์
13 นาย อภิสิทธิ์ ปัตตานี
14 นาย อัฑฒ์ ตัณฑัยย์
15 นาย ณัฐพนธ์ เหินหาว
16 นาย พลวัต สิงขรณ์
17 นาย ศุภชัย ขจรบุญ
18 นาย ฬุณภพ คงเดช
19 นาย ชยานันท์ พิริยะพฤทธิ์
20 น.ส. กรรณิกา รุ่งเรือง
21 น.ส. จุฑาทิพย์ ลีลาชาญสุวรรณ์
22 น.ส. จุฑาภรณ์ จิตต์เกื้อ
23 น.ส. ดุสิตา นาคสีห์
24 น.ส. ธันยารัตน์ เฉลิมขวัญ
25 น.ส. วรรณวารี ปะหนัน
26 น.ส. วาสิฎฐี    จีนหนู
27 น.ส. วิไลวรรณ    วงศ์สิทธิสิริเดช
28 น.ส. อนงค์สุดา    ธนูประสิทธิ์
29 น.ส. นันทิพร โชติวิเชียรสิน
30 น.ส. สาวิตรี คะมิชม
31 น.ส. พัชรินทร์ มิหรน
32 น.ส. กชวรรณ เถรว่อง
33 น.ส. คริษฐา อนันตพงศ์
34 น.ส. ชญาดา สุริยัน
35 น.ส. ชนิสรา เหมรา
36 น.ส. ณัฐนิชา วรวิจิตร์
37 น.ส. ณัฐริกา นาคสุข
38 น.ส. ธัญญาเรศ พงศ์พฤกษารัตนา
39 น.ส. ปาณิสรา เร่งรุด
40 น.ส. รุ่งรวิน คงราษฎร
41 น.ส. สมฤดี ศรีพัดยศ
42 น.ส. สุธารัตน์ รัตนชัยวโรบล
43 น.ส. อภิชญา ประชุมพรรณ์
44 น.ส. อัจฉราภรณ์นุ่นชูผล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วิทยาการจัดการ

คณะ/สาขา สถาบัน

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร
นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล

มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์/ภาษาจีน
วิทยาการจัดการ/การคลาด

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

สังคมศาสตร์/การท่องเที่ยวและโรงแรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์

สังคมศาสตร์/นิติศาสตร์

วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการและการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ/การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อักษรศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ/รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครุศาสตร์/พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์/การสอนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ปีการศึกษา  2559

ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา(กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์

วทิยาการจัดการ/การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
นิติศาสตร์

Aircraft Maintenance ช่างอากาศยาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สังคมศาสตร์/ประวัติศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์/พลศึกษา

สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สถาบันเทคโนโลยีการบิน/การจัดการการบิน
นิติศาสตร์

วิทยาการจัดการ/การจัดการธุรกิจโรงแรม

เลขที่ ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครุศาสตร์/ภาษาไทย

ศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ/การจดัการธุรกจิท่องเที่ยว

วิเทศศึกษา/จีนศึกษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ภาษาตะวันออก
มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน

วทิยาการจัดการ/การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Harbin Normal University/China

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

บริหารธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ

วทิยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ/การท่องเที่ยวทางทะเล
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ/การจดัการโรงแรและภัตตาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรังสิต

เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร

24/8/2017



1 นาย ฐปนนท์ ศุภรัตน์วรากุล
2 นาย ฐานันดร ศิริวงษ์
3 นาย ณัฐนนท์ ปานคง
4 นาย ธนพล ศรีระบาย
5 นาย ธาดา สังวาลย์
6 นาย พีรพิชญ์ แดงสี
7 นาย ภาธรณ์ สมพรานนท์
8 นาย วิชยุตม์ สุทธิชลวัฒน์
9 นาย ศฤงคาร คุ้มบ้าน
10 นาย สันต์ิสุข อัตตะการอังกูร
11 นาย อธิราช เต็มรัตน์
12 นาย อนาวิล อัคสินธวังกูร
13 นาย ธนกร ละอองแก้ว
14 นาย นพวิทย์ เทพละออง
15 นาย ปณพันธน์ พงศ์ชัยสิริกุล
16 นาย พันธกิจ วงศ์เจริญ
17 นาย อนุสิษฐ์ ทวีวงศ์สุนทร
18 น.ส. ชนิกานต์ แซ่อ๋าง
19 น.ส. ชลธิดา หิรัญ
20 น.ส. ณัฏฐวี บู่ทอง
21 น.ส. ณิชากร ชูเมือง

22 น.ส. ธัญดา ทรงยศ
23 น.ส. ภรนัชชา เจริญศิลป์
24 น.ส. วิชญา ศรีสกุลวรทัย
25 น.ส. ศุภนิดา อินทพรหม
26 น.ส. สุดารัตน์ ไตรรัตน์ถนอม
27 น.ส. เหวินอี้ ชิน
28 น.ส. เกสรา สุขหอม
29 น.ส. ขวัญฤทัย วิรุลศรี
30 น.ส. จิตตรีญา วรชาติ
31 น.ส. ชุลีกร แซ่ตัน
32 น.ส. ธมล งามเกล้ียง
33 น.ส. นนทวรรณ เหลืองทองคํา
34 น.ส. นพวรรณ ส่องแสง
35 น.ส. นภัสสร ชูแก้ว
36 น.ส. ประภาพรรณตันนุกิจ
37 น.ส. ปรีดาภรณ์ เจี่ยสกุล
38 น.ส. พิมพกานต์ สินสวัสด์ิ
39 น.ส. สุกษมา บุญเรือง
40 น.ส. ชุติญา ฤกษ์สํารวจ
41 น.ส. อรบุษป์ รัตนกาญจน์
42 น.ส. อรอนงค์ บงบุตร
43 น.ส. อาภัสรา ดอกบัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
โบราณคดี/ภาษาไทย

วิทยาการจัดการ/การโรงแรม

การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
วิทยาการจัดการ/การจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Shanghai International Studies University/China

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์

วิเทศศึกษา จีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริหารธุรกิจ
การสอนภาษาจีน

วิเทศธุรกิจ จีนศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา

การตลาด
มนุษยศาสตร์/นวัตกรรมออกแบบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดการท่องเที่ยว
ครุศาสตร์/ดนตรีสากล

การตลาด
การท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์/การจดัการท่องเทีย่วและการโรงแรม

การจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

การบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศิลปศาสตร์

การจัดการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์/นวัตกรรมการท่องเที่ยว

เลขที่

มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน

ศิลปศาสตร์/ดนตรีตะวันตก
บริหารการจัดการ/การตลาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อ - สกุล

มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน

คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบัน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การจดัการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ธุรกิจการบิน
การจัดการธุรกิจโรงแรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์/การระหวา่งประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาและวัฒนธรรมจีน/ภาษาจีน
สังคมศาสตร์

วทิยาศาสตร์การกีฬา/วิทยก์ารกฬีาและการออกกําลังกาย
ศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ/การจัดการธรุกิจ

บริการการท่องเที่ยว

Beijing Foreign Studies University/China
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  ปีการศึกษา  2559

24/8/2017



1 นาย กิตติธัช ทองทิพย์
2 นาย จิรวัฒน์ ฉิมภักดี
3 นาย จิรันธนิน ดวงใจ
4 นาย ชลันธร ยิ่งยวด
5 นาย ชาญณรงค์ มณีศรี
6 นาย ณัฏฐพัชร์ บุญนิตย์
7 นาย ณัฐนนท์ ล้อเล่ือน
8 นาย เด่นพงศ์ ตันทวีวงศ์
9 นาย ธนพล แต้วัฒนา
10 นาย ธนากร พุฒิสันติกุล
11 นาย นนทกร เชี่ยวชาญ
12 นาย ปรเมษฐ์ แซ่เตียว
13 นาย พงศกร จินดาพล
14 นาย พุฒิเมธ พุทถนอม
15 นาย ศุภโชคชัย ขจรกุลทวี
16 นาย สหการต์ ณ นคร
17 นาย อมตกาญจนก์าญจนะ
18 นาย กันตพิชญ์ วิสุทธิ์สิริ
19 นาย คมเดช เดชอินทรศร
20 นาย ณัฐนันท์ เหมือนเส็น
21 นาย นภดล ทองหุน
22 นาย ไพฑูรย์ ชาติสุคนธรัชต์
23 นาย อัษฎาวุธ เพ็ชรปัน
24 น.ส. กัลยาภรณ์ ทองเจิม
25 น.ส. จุฑาทิพย์ ยอดทอง
26 น.ส. ร้อยดาว ภูมิสิงห์
27 น.ส. สุธิดา วุฒิกร
28 น.ส. อนุธิดา จันทร์ชู
29 น.ส. จิรภา สังข์ทิม
30 น.ส. ชโรธรณ์ เจียรผัน
31 น.ส. ณิชากร จตุพิธพรจันทร์
32 น.ส. ธัญญลักษณ์จันทร์นวล
33 น.ส. นริสรา บุญอยู่
34 น.ส. นันทวัน ศิวากรณ์จงจิต
35 น.ส. ปิยะพร ช่องรักษ์
36 น.ส. พริมา ศิลปะ
37 น.ส. ภัทรารัตน์ มลิพันธุ์
38 น.ส. ปทมวรรณ แป้นจันทร์
39 น.ส. สุวพิชญ์ สว่างจิต
40 น.ส. อนัญญา แซ่อ๋อง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม/ธรุกิจอิเล็คทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14  ปีการศึกษา  2559

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีหกรรม

การบริการและการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ)
มนุษยศาสตร์/พัฒนาชุมขน

เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์/ญี่ปุ่น

ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์/พละศึกษาและสุขศึกษา
นวัตกรรมการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์/ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ/สาขา สถาบัน

ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

สํานักวชิาการจัดการ/การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศนอร์เวย์

นิติศาสตร์
ครุศาสตร์/สังคมศึกษา

มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวและธรุกิจไมซ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น

นิติศาสตร์
วิเทศศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) /จีนศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม/วทิยาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว/การโรงแรม
มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษ

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/การจดัการรัฐกจิ
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม/วิทยาการคอมพวิเตอร์

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ทุน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Kaplan International Colleges melbourne Australia Management Hotel / Australia

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
นิติศาสตร์

ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

นิเทศศาสตร์/ส่ือสารแบรนด์
มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวและธรุกิจไมซ์

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์/อาเซียน
วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์ กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24/8/2017


