
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 

สถานศึกษา จ านวนที่นั่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้     7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   4
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2
มหาวิทยาลัยรังสิต    2
มหาวิทยาลัยพะเยา  21
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   8
มหาวิทยาลัยนเรศวร    11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   1
วิทยาลัยดุสิตธานี 1
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2

รวม 77



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2
3
4
5

น.ส.อรณิชา       ดิษจาด
นายพงศ์พล       ศิริพันธ์
นายพัชรพล       ล้านชูศรี
นายนิรัช           บุญเผือก
นายอภิวิชญ์       อินทร์ประสิทธิ์

เทคโนฯการประมงและทรพัยากรทางน  า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์
ผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ฯ )
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ฯ )

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

นายประกาศิต    สายสุวรรณ
นายสิรวิชญ์ เทียนเกตุแก้ว

ผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร

เกษตรป่าไม้  
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

นายธนกร         รักษ์ศิริ
น.ส.รัฐศิกาน      แซ่ลอ

ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
บริหารธุรกิจ

สื่อดิจิทัล
การตลาด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2
3
4

นายประกาศิต    สายสุวรรณ
นายนิรัช          บุญเผือก
น.ส.พิชญาวี    ศรีสุพัฒนะกุล
นายพลาธิป หนูมูล

เกษตร
เกษตร
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
จุลชีววิทยา
บริหารธุรกิจ(การจัดการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1 น.ส.มาธวี แซห่วื่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

น.ส.สุชานันท์    ฤทธิ์มหันต์
น.ส.วรนันท์      กองสินแก้ว
นายวายุ          อารยธรรม
น.ส.ธนฤภร      รัศมี
นายกิตติภูมิ      มั่นโพธิ์
น.ส.นันทกานต์  สกุลเนตร
น.ส.อามันดา     ซาฮับ มาร์ซ
นายวิวรรธน์      ค าภา
นายอภิรักษ์      สุทธิเจริญ
น.ส.เนตรนภา  จีนจันทร์
น.ส.ณิชกานต์     เขียวดี

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า
รัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

นายวิชัยวัฒน์     บุญดล

นายพลาธิป       หนูมูล

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา-อิเล็กทรอนิกส์

สถิติธุรกิจและการประกันภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

นายสิรภพ            พ่วงพลับ

น.ส.พรรณทิพย์      แจ่มเพ็ญ

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

ธุรกิจการบิน

ธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

นายวิชานนท์      เฮงประดิษฐ์

น.ส.วรรณวิสา     ภู่เล็ก

วิทยาลัยการดนตรี

วิทยาการจัดการ

ดนตรีตะวันตกศึกษา

ภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

น.ส.มาริญญา เวียงทอง

น.ส.อัจจิมา      พรรุ่งเจริญกุล

เภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2
3
4
5
6
7

น.ส.กรวรา       คุ้มนุ้ม
น.ส.สุภนิดา      ปานเมือง
น.ส.มณฑิตา     ศรีเอี่ยม
นายธนาภัทร์     พรมเเตง
นายออมสิน      ธงไชย
นายพงศ์พล      ศิริพันธ์
นายธุวาพัฒน์ วชิรนันท์พงษ์

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อนามัยชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา 



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นาย ชินวัตร    ปั้นวิชัย
นาย ภูรภิัธ พิมพะยอม
นาย ศาตนันทน์ ฉิมพาลี
นาย ธนภัทร     สิงห์โต
น.ส.พิตตินันท์   ประยูร
น.ส.ศิรวดี        กระจ่าง
น.ส.วรันตรี      เงินบ ารุง
น.ส.ปณิดา       ปัญญามัง
น.ส.อภิรดา      สาครสิทธิ์
นาย ศุภกฤต     สังค า
น.ส.ธีราพร       เรืองหิรัญวงษ์
น.ส.อธิษฐาน    จันทร์สว่างอรุณ
น.ส.เจนเนตร    ทองพวง
น.ส.วิศรุตา      รักกลิ่น

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจ
การตลาดดิจิทัล
รัฐประศาสนศาสตร์ (นวัตกรรมสาธารณะ)
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา 



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2
3
4
5
6
7
8

น.ส.ญาณิศา ขันกสิกรรม
น.ส.ญาณศิา ขันกสิกรรม
น.ส.พรไพรินทร์   สุขธรรม
น.ส.ธัญญลักษณ์  โชติพงศ์ภาคิน
น.ส.กรติกา        ราษฎร์นิยม
น.ส.มาริสา       เอื อมลฉัตร
น.ส.ธัญญลักษณ์  โชตพิงศ์ภาคิน
นาย สถาพร       วุฒิสถิต

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ
ศิลปศาสตร์

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
เทคโนโลยีความงาม
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนฯมัลติมีเดีย&การสร้างภาพเคลื่อนไหว
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

น.ส.ธนภร        แป้นสุวรรณกูร
น.ส.กนกพรรณ  คงเจริญ
นายภาณุพงศ์   หงษ์ยิ ม
น.ส.สิริรัตน์        ดวงปัญญาสว่าง
น.ส.กิตติมา      ส ามะณี
น.ส.ปิยะกัญญา สามพ่วงบุญ
น.ส.กรติกา     ราษฏร์นิยม
น.ส.ชนัญญดา     แป้นต่วน
นายธุวาพัฒน์ วชิรนันท์พงษ์
นายชินวัตร        ปั้นวิชัย
นายภูริภัธ พิมพยอม

เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วิทย์ฯเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เคมี
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร



ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1 นายภูริภัธ         พิมพยอม บริหารธุรกิจ -

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1
2

นายรวิโรจน์    แสงเดช

นายวายุ       อารยธรรม

-

-

ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม

งานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ล าดับ ชื่อ คณะ สาขา
1 นายปัณณธร        กาวิน บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและการประกอบอาหาร

วิทยาลัยดุสิตธานี    


