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สรุปผลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

รอบที่ 1 
 

ศึกษาต่อในประเทศ 
 

สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาสถาปัตกรรม (สถ.บ.) 

โครงการช้างเผือก นางสาวฉัตรลดา  นากด ี
ม.6/1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาสถาปัตกรรม (วท.บ.) 

โครงการช้างเผือก นางสาวอารดา  บุญมา ม.6/1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาสถาปัตกรรม (วท.บ.) 

โครงการช้างเผือก นางสาวชญาณิศา  สวาสดิ์นา ม.6/1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

โครงการโอลิมปิกวิชาการ นายณฐพล  พลนาการ ม.6/6 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 
และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

InterPort 1  
(ทุนการศึกษา 100%) 

นายณัฏฐ์  สิทธิชัยโอภาส ม.6/2 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นางสาวนิชกานต์  หวังชัย ม.6/4 

คณะพยาบาลศาสตร ์
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

นางสาวจิรนันท์  วุฒิ ม.6/6 
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สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์
สร้างสรรค์และการจัดการ  
วิชาเอกการนาฏศลิป์สากล 

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน 
ศิลปกรรมศาสตร ์

นางสาวเพาพะงา  การณุนราพร ม.6/5 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
คณะเภสัชศาสตร์  
สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม 

โครงการรับนักเรยีนที่มีผลการเรียนดี นายดบัสวินศ์  เกตุแก้ว ม.6/6 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ โครงการสำหรบัครูแนะแนว นายบัญญวตั  สองเมืองแก่น ม.6/5 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวิชารัฐศาสตร ์

โควตาครูแนะแนว นายอริย์ธัช  วานิชกมลนันทน์ ม.6/5 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

โครงการคดัเลือกตรงประเภทเรียนดี นายธนาดล  พรมยะ ม.6/4 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร ์ นายกฤษกร  บุญปั๋น ม.6/6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการการให้โควตานักเรยีน สอวน. นายตนุภัทร  อิทธิพูลธนกร ม.6/4 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องมือแพทย์ 
และห้องผ่าตัด 

รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นางสาวธัญชนก  คำแดง ม.6/2 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรเ์กมและอีสปอร์ต 

ทุนมหาวิทยาลัยพี่ ... โรงเรยีนน้อง 
ทุน “ประสิทธ์ิ – คุณหญิงพัฒนา  อุไรรัตน์ 
50%”  

นางสาวสุพิชฌาย์  ชัยลอม ม.6/5 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตเนื้อหา
สร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทลั 

รับตรง นางสาวณัฐธยาน์  บุตรธุระ ม.6/4 

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
(มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล) 

รับตรง นางสาวกษมา ทองศรีแก้ว ม.6/1 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

คณะแพทยศาสตร์  โครงการผลติแพทย์นักวิทยาการขอ้มูล นางสาวปรณีาพรรณ  เสาร์เขยีว  ม.6/1 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ โครงการหมอฟันคนด ี นางสาวอรจิรา  พิทักษ์ ม.6/3 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ โครงการหมอฟันคนด ี นางสาวชนม์นิภา  ธนเกียรติสกลุ ม.6/4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการรับนักเรยีนผู้มคีวามรู ้
ความสามารถพิเศษ 

นายศริตวรรธน์  ภูมิพันธ์ ม.6/6 
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สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 

1st Intake 
(ได้รับทุนการศึกษา) นางสาวรุจิรดา  แสนสอาด ม.6/1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถดีเด่น 
ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  
และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (ฮอกกี้) 

นายธีรภัทธ์  บังคมเดช ม.6/1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

การรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถดีเด่น 
ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ   
และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (ฮอกกี้) 

นายปริภัทท์  คำพวง ม.6/2 

คณะบริหารธรุกิจ 
การรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถดีเด่น 
ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  
และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ (หมากกระดาน) 

นายเกียรติศักดิ์  มั่งคำ ม.6/5 

คณะวิจติรศลิป์ สาขาวิชาการออกแบบ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นางสาวปิ่นฉัตร  เอี่ยมประชา ม.6/5 
คณะวิจติรศลิป์ สาขาวิชาประตมิากรรม การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นายพีรดนย์  สุขเกษม ม.6/5 
คณะวิจติรศลิป์ สาขาวิชาประตมิากรรม การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นางสาวพันไมล์  หิรณัยากรวรกุล ม.6/5 
คณะวิจติรศลิป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ 
และการออกแบบสื่อ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นางสาวรังสณิี  ปินชัย ม.6/5 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นายวริทธ์ิ  เลิศมมีงคลชัย ม.6/1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นางสาวศุภสิริ  ก๋าแก้ว ม.6/2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน นางสาวณัฐรดี  โชติปฏเิวชกุล ม.6/4 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล 

โครงการบรูณาการอุตสาหกรรมดจิิทัล นายพีระวิทย์  เขินประติยุทธ ม.6/4 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

การรับนักเรียนท่ีมผีลการเรียนด ี นางสาวพิณพณา  แสงบุญ ม.6/1 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

โครงการรับนักเรยีนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ 
(Gifted IT) 

นางสาวเพ็ญพิชชา  ป้ญญาดี  ม.6/4 
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สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาแอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์ 

โครงการรับนักเรยีนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ 
(Gifted IT) 

นางสาวผอบเงิน  บุญช ู ม.6/5 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาดิจิทัลเกม 

โครงการรับนักเรยีนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ 
(Gifted IT) 

นายแผ่นดิน  แก้วประดิษฐ์ ม.6/3 

 
 

รอบที่ 2 
 

ศึกษาต่อในประเทศ 
 

สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
(ISE) สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ 
และการผลิตยานยนต์ (ADME) 

รับตรง นางสาวชลิตา  แดงขาวเขียว ม.6/3 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
การรับนักเรียนผู้มีความสามารถดเีด่น
ระดับชาติทางกีฬา (ฮอกก้ี) 

นายนรเทพ  ถนอมบุญ ม.6/3 

คณะอักษรศาสตร ์
การรับนักเรียนผู้มีความสามารถดเีด่น
ระดับชาติทางกีฬา (ฮอกก้ี) 

นางสาวปาลติา  พดด้วง ม.6/5 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
การรับนักเรียนผู้มีความสามารถดเีด่น
ระดับชาติทางกีฬา (ฮอกก้ี) 

นายธีรภัทร  คำมา ม.6/5 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
คณะเภสัชศาสตร์  
สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม 

โครงการรับตรงโรงเรยีนในเขตพื้นที่บริการ นายภนภัทร  นันทชัย ม.6/6 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ นางสาวปวริศร  กันตะบุตร ม.6/1 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง นายสุรเมศวร์  มหาวงศนันท์ ม.6/5 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โควตาเรียนด ี นายณัฏฐ์ชัย ศริินาว ี ม.6/6 
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ศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)  
ญี่ปุ่น 

College of Asia Pacific Studies (APS) ทุนการศึกษา 80% นางสาวญาณิศา  พรหมศร ี ม.6/5 
College of International 
Management (APM) ทุนการศึกษา 80% นายพีรกวินท์  กิจเจริญ ม.6/5 

มหาวิทยาลยัเฉิงตู  
สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยศลิปกรรมจีน-อาเซยีน 

ทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปกรรมจนี-อาเซียน 
ผ่านสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน 

นายกฤตพล  ทองมี ม.6/5 

Northwestern Polytechnical University (NPU) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

School of Computer Science and 
Technology สาขาวิชา Computer 
Science and Technology 

NPU President Scholarship (Full Prize) นายทสร  เชื้อพูล ม.6/2 

Arizona State University สหรฐัอเมริกา 
Software Engineering / Leadership 
and Health Innovation 

หลักสตูรออนไลน์ 2 ปริญญา นางสาวสิริวมิล  อำพนนวรัตน ์ ม.6/3 

ระดับปริญญาตรี - โท - เอก  
ณ ต่างประเทศ 

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร ์

นายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏฐ ์ ม.6/6 

ระดับปริญญาตรี - โท - เอก  
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 
เครือรัฐออสเตรเลยี นิวซีแลนด์  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประเทศในภูมภิาคยุโรป 

ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมชีวเวช 
เน้น Bioinformatics/ Biomedical 
Engineering/Medical Devices/ 
Robotics and Automation 
 
ตามความต้องการของ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม  
หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุน ก.พ.) 

นางสาวชุติมา  วิบูลย ์ ม.6/3 

ระดับปริญญาตรี – โท - เอก  
ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในทวีปยุโรป 

ไปศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (Medical Hub)  
เน้น Biomedical Instrumentation  
and Devices Engineering 
 

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม  
หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุน ก.พ.) 

นางสาวปาลิน  ปันตา ม.6/3 
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สถาบันอุดมศึกษา คณะ สาขาวิชา โครงการ ชื่อ - สกุล ชั้น 

 
ตามความต้องการของ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

   

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

อาจารย์ฐิตมิา  อินทวงษ ์


