
 
รายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ที ่ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
1. นางสาวรัฐภัทร  บุญทัน   

1. คณะรัฐศาสตร์  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
2. คณะนิติศาสตร์   ส านักสถาบันกอมปูเตนเซ่ ประเทศสเปน 
3. คณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
    สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ส านักสถาบันกอมปูเตนเซ่ ประเทศสเปน 

4. คณะศิลปะศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ  
    สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ    

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 

5. คณะการท่องเที่ยว  สาขาธุรกิจเรือส าราญ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
6. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยสยาม 

2. นางสาวสมิตา เครเคอร์   
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นางสาวอัญชิสา  บุญมี   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นางสาวชญานิน  บัณฑิศักดิ์   
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
    สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

5. นายทนงศักดิ์  แจ่มศรี   
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
    สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
6. นางสาวปฏิมาภรณ์  ด่านสวัสดิ์   

คณะศิลปะศาสตร์  สาขาธุรกิจการบิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
7. นางสาวบุษบา  อาจกล้า   

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
8. นายมนัสวี  เจริญวิริยะภาพ  



 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน   
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

9. นายภิรพล  เยาวนานนท์   
คณะการท่องเที่ยวและการบริการ   
    สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

10. นายประกฤษฎิ์  คุณหงษ์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  

11. นายรัตนศักดิ์  สัตถาภรณ์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  

12. นางสาวพรรณนพรัตน์  วงศ์สุวรรณ   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)  

13. นางสาวแพรววนิต  มีเพียร   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)  

14. นางสาวชฎาพร  วิชัยดิษฐ   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)  

15. นางสาวจุฑามาศ  สองเมือง   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
    สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี)  

16. นางสาวกชกร  สมสนอง   
คณะสารสนเทศศาสตร์  สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

17. นางสาวปนัดดา  จันทร์อินทร์   
คณะศิลปะศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ภาษาจีน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

18. นางสาวสุนิสา ดีเบนนัท   
คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19. นายกัญจน์  แก่นเฟ่ือง   
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 

20. นางสาวสุชาวด ีเสือเอ่ียม   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21. นางสาวจันทรัตน์ หัสดี   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22. นางสาวณัฐกานต์ เกื้อกิ้ม   
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

23. นางสาวธนัชชา ปูนสันเทียะ   
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) 

24. นางสาวกุลกนิษฐ์ แข่งขัน   
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)   



 
 

25. นายจอห์น ลอยด์ กอร์โดเวส   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน  สถาบันการบินพลเรือน 

26. นายฉัตรอัญฎา  ศรีคงแก้ว   
คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี  

27. นางสาวญาณกานต์ ศรีทอง   
คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) 

28. นางสาวมาริษา  ปากกาขีด   
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาธุรกิจการบิน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

29. นายภคินนัย ชมภูนุช   
คณะครุศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 

30. นางสาวปนัดดา จันทร์ อินทร์   
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

31. นางสาวเจนจิรา ต้นศรี   
ส านักวิชาสหเวช วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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นางสาวนาตาลี  ปัญญาวัน คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

นายธนภูมิ สมวงศ์  คณะครุศาสตร์  วิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายธนกร  พรหมสุทธิ์  1.  คณะวิศวกรรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

         สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

    2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นายณัฐดนัย  บัวจันทร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร    

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ 

นางสาวฐานิกา  อินทะสร้อย 1.  คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

    2.  คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

นางสาวกัญญ์ธีรา  มุกสิกลาย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการบริการงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ   

นายภาณุวัฒน์  คงหอม  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการบริการงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  

มหาวิทยาลัยทักษิณ   

นางสาวจามรี  ศรีใหม  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ   

นางสาวลักษณาลี  พาลีกัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์และการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 



นางสาววรินดา  เมืองมูล  คณะศิลปศาสตร์และการจัดการ   สาขาพัฒนาธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

นางสาวอุรชา  ชนะพล  คณะศิลปศาสตร์และการจัดการ  สาขาบัญชี (หลักสูตร 2 ภาษา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเกษร  ไกรยวุธ  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. คณะศิลปะศาสตร์  สาขาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

นางสาวมาริสา  มีเพียร  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นางสาวรัชฎา  นาคประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาการเมืองการปกครอง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   

นางสาวสุพัตรา  นาคกราย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  สาขาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

นางสาวธนพร  เทพนิมิตร  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

2. คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    3. (ทุน) หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ   

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวญาตาวี  หวั่งประดิษฐ์ 1. คณะสหเวชศาสตร์  สาขาเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

    2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยวลักษณ์ 

    3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

    4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวประทุมมา  ดอนปราบ คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขานาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวทิพวัลย์ จอหอ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขานาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวปทิตตา  พัฒนพิขากร คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาการบริบาล  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวสโรฌา มากอินทร์  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

นางสาวปนัดดา ปานพรม  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวนุสรา บรรจง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน(AT-AE)  

สถาบันการบินพลเรือน 

นางสาวชลธิชา สุขสนิท  คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ สาขานาฎศิลป์และการละคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

นางสาวผกามาศ ไชยโชติ  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 

นายนิพิจพนธ์ เจริญสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายณัฐดนัย เพ็ชรหับ  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 



นางสาวสถิตาภรณ์ แตงอ่อน คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เอกการโรงแรม   

วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

นางสาวพชรพร  วรรณดี  คณะศิลปกศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

นายศักดินนท์ ศรีฟ้า  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

นางสาวนภัสสร  สสีะเกตุ  คณะบัญชี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

นางสาวอรุณศิริ ทองแดง  คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวรัตน์ติกาน ฤทธิเดช คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด  วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 

นางสาวไพลิน ใต้ราชโพธิ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการการบริการธุรกิจเรือส าราญ   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาววัชรี ทวีมงคลชัย  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายเจษฎา อ านาจเจริญ   คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม  

วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

นางสาวพรธีรา เทพเทียนชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นางสาวธนาภรณ์ ค าเรือง  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 

นางสาวสุพัตรา นาคกราย   คณะวิทยาลัยการท่องเทีย่วและการโรงแรม สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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นายพัฒศกร  จันทวงษ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

นางสาวปทุมพร  ออมสิน  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการรัฐกิจ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุพัชรา  หิรัญ  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   

นางสาวแพรวโพยม  สามารถ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

นางสาวแคทลียา  สุขเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

นายอุดมศักดิ์  เกื้อนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

นางสาวกิ่งกาญจน์  เพ็งสุข คณะวิทยาการจัดการ   สาขาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี    

นางสาวเสาวนีย์  ใจหมาย  คณะวิทยาการจัดการ   สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

นางสาวพิกุลแก้ว  ปัจฉิม  คณะวิทยาการจัดการ   สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    



นางสาวพิมพ์ลภัส  เรืองสูง คณะวิทยาการจัดการ   สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

นางสาวชลชินี  เพ็ชรนา  คณะวิทยาการจัดการ   สาขาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี    

นางสาวนิลาวัลย์  ไชยราช  คณะนิเทศศาสตร์  สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

นางสาวปวริศา  สุวรรณข า คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอีเว้นท์  โครงการเรียนดีมีทุน    

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

นางสาวกชรัตน์  ศรีมา  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอีเว้นท์  โครงการเรียนดีมีทุน    

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

นายปรมัตถ์ ไชยหาญ  คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางสาวอาทิติยา อินทรคช คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

นายชาญชัย ศรีน้อย  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางสาวรัชนี ขนานแก้ว  คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 

นายอัศวเดช เพชรหนู  คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัฐริกา ชาญเชี่ยว  คณะธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

นางสาวเลล่า แมกกราวี  คณะการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ   

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

นายวันรวย ศรีวรมย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นางสาวเบญญาภา มีเพียร คณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

นางสาวศศิธร สองเมือง  คณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นางสาวลักษิกา  พ่วงเดช  คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐดนัย จันทมาศ  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกนกวรรณ  โกเมน ประกอบอาชีพ 

นางสาวอารยา เป็นสุข  ประกอบอาชีพ  

นางสาวธนภัทร เลิศปาน  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นางสาวธนัยพร พูลสิน  คณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิชา 

เอกการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

นางสาวชนัญญา พันธุ์ดิษฐ์ คณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิชา 

เอกการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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นางสาวชนิดา  คาซาโน่  คณะบริการการท่องเที่ยว  สาขาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยรังสิต    

นางสาวศศิวิมล  นุชนุสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาววชิรฏา  มีเดช  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   



นางสาวโสรญา  เรืองโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นายศิวะ  พรหมทอง  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาธุรกิจอาหาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   

นางสาวปิยฉัตร  จินดาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี    

นางสาวอโรชา  ภักดีคล้าย คณะวิทยาการจัดการ  สาชาวิชาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี    

นางสาวอภิญญา  คงขุ่ย  คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

นางสาวกุลธิดา บุญฤทธิ์  คณะสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นางสาวเพชรรัตน์ จันเทพา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม)  วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 

นายภุชเคนทร์ ลีละสุนทเลิศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นาสาวอนุสรา ประจักษ์สกุล วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ สาขาศิลปะเเละเทคโนโลยีการประกอบอาหาร   

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายอรรถวิทย์ ค้างคีรี  คณะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวสลิลทิพย์ อุปรไมยมาศ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวแพรตะวัน จันทรมณ๊ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมเเละธุรกิจที่พัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวอมรลดา หนูคง   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

นางสาวสลิลทิพย์  จิตค านึง สาขาธุรกิจการบิน คณะการท่องเที่ยวเเละการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวอินทิรา นัติพันธุ์  การจัดการโรงเเรมเเละอีเว้นท์   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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นายชัยชาญ  แก้วเกลี้ยง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการสถาปัตยกรรมภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

นายนนทกร  วิริยะจรรยงค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  

นายอดิศร  อ่อนเกตุพล  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่   

นายสการณ์  สุขบุญ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่   

นายธีรนัย  เพชรมณี  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

นางสาวนิศานาถ  เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นางสาวปิยนุช  กลิ่นหอม  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นางสาวภัทราภรณ์  ศรีเทพ คณะวิทยาการจัดการ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   



นางสาวศิริกาญจนา  ซุยเสนา คณะวิทยาการจัดการ  สาขาธุรกิจเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

นายพชรพล  ศรีวิเชียร์  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาธุรกิจอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นายบัณฑิต  รักเหล่า  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาธุรกิจอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นายศิวกร  กาเผือก  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นายศักดินนท์  บูรณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

นายจตุพงษ์  รักษาทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   

นายบารเมษฐ์  วังโส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   

นางสาวสุกัญญา นามเพราะ คณะครุศาสตร์ วิชาเอกศิลปะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นายณัฐวัฒน์ อุ่นค า  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

นายณัฐพัฒน์ อ่ินค า  นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 62   โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

นายศุภชัย สรษณะ  คณะ:มนุษยศาสตร์  สาขาพัฒนาชุมชน  มหาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

นางสาวสุวนันท์ พันธ์พรม  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 

นายชวัลวิทย์ สุขลิ้ม  คณะ:ศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

นายอนิรุทร์ ดรุณพันธ์  คณะภาพยนตร์ และ สื่อดิจิทัล สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 


