
  

 

   

  

ผลการสอบเข+าศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษา ป:การศึกษา ๒๕๖๓ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ ๖ รุ:น ๑๕  ระบบ “TCAS” จำนวน ๑๖๘ คน  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย/  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

นางสาวปานไพลิน สายบุ/งคล1า 

คณะเทคนิคการแพทย9  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ9 

 

นายจิรพิพัฒน9   ชูกลิ่น 

คณะเทคนิคสัตวแพทย9  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

นางสาวศุภิสรา  วงศ9ทองดี 

การแพทย9แผนไทยประยุกต9  

มหาวิทยาลัยแม/ฟLาหลวง 

 

นางสาวสลิลทิพย9  จิระอรุณ 

การแพทย9แผนไทยประยุกต9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวณัฏฐกานต9  ลลิตรุ/งโรจน9 

การแพทย9แผนไทยประยุกต9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายวชิรวิทย9  ธรรมชัยพจน9 

คณะเภสัชศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวกษิตินาช   เรณู 

คณะเภสัชศาสตร9   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวอธิษฐ9ชา  เหล็งบำรุง 

คณะเภสัชศาสตร9   

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นางสาวพัฒนวดี  เหลืองไพรินทร9

คณะเภสัชกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 

นายธีรเมศ  องค9ปฐมพร 

คณะสัตวเเพทย9 

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 

นางสาวโชลดา  อุ1ยฟUกเจริญ 

คณะสัตวแพทย9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

นางสาวศรุดา  ไชยปรีชาวิทย9 

คณะแพทยศาสตร9  

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย@ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาววณิชญา  พงศ9เนตรวิไล 

คณะแพทยศาสตร9 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวนภัสสร   ปUญญาใจ 

คณะแพทยศาสตร9  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวพจณิชา บัญชาบุษบง 

คณะเภสัชศาสตร9   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวธนพร  อยู/ประจำ 

คณะเภสัชกรรมอุตสาหการ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวเพชรประกาย ประสานด ี

คณะเภสัชศาสตร9    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ9 

 

นายสรวิชญ9  ขานดา 

คณะแพทยศาสตร9  

วิทยาลัยแพทยศาสตร9พระมงกุฎเกล1า 

 

นางสาวกาญจน9นิชา คล1อยสวาท 

การแพทย9แผนจีน   

มหาวิทยาลัยแม/ฟLาหลวง 

 



  

 

              

 

  

ผลการสอบเข+าศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษา ป:การศึกษา ๒๕๖๓ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ ๖ รุ:น ๑๕  ระบบ “TCAS” จำนวน ๑๖๘ คน  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย/  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

นางสาวปริยากร  บุญคุ1ม 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยแม/ฟLาหลวง 

นางสาวพลอยชนก  ศักดิ์ภัทรกุล 

คณะศิลปศาสตร@และวิทยาศาสตร@   

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ กำเเพงแสน

  

 

นางสาวณิชาภา  โภคิณป[ติรัช 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ  

Mahidol University International College 

 

นางสาวมลสิณี  แสงศิริวุฒ ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

วิชาเอกธุรกิจระหว]างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นางสาวธนิศา  คงคาศรี 

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

นายณฐภัทร  เหรียญรุ/งโรจน9 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร9 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

นางสาวธนพร  อจลวิวรรธน9 

คณะพาณิชยศาสตร9และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 

นางสาวกุลิสรา  สัตยกุล 

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

นางสาววรรณวิภา  ไทรรารอด 

คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาการจัดการและโลจิสติกส@ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายณัฐพล  มาชมสมบูรณ9 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

นางสาวภินันท9พร  อัครสุพัฒน9กุล 

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

นายคุณานนต9   อุดมธรรมรักษ9 

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

นางสาวณิชมนต9  ผินกลับ  

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวณัชชารีย9  มาลัยเป\ยเกษมกุล 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวณัฏฐณิชา  เทพพิชิตสมุทร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาผลิตภัณฑ@สรaางสรรค@ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นางสาวชนาภา  ชมขุนทด 

คณะมนุษยศาสตร@  

ภาควิชาจิตวิทยา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายฐิติภัทร  รัชย@ธนโภคิน 

คณะสังคมศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายปฏิภาณ  เหล]าสมาธิกุล 

คณะนิเทศศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 



  

 

   

 

  

ผลการสอบเข+าศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษา ป:การศึกษา ๒๕๖๓ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ ๖ รุ:น ๑๕  ระบบ “TCAS” จำนวน ๑๖๘ คน  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย/  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

นายปารณัท   เหลียวตระกูล 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นางสาวปริณดา  รัตนไทย 

คณะนิติศาสตร@ 

จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย 

นางสาวบุษกร  แซ/เฮง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวมนัญชยา  วัฒนะอนุรักษ9 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวชนชญา  ควรเดชะคุปต9 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวณัฐวิภา  แสงโพธิ์ 

คณะสถาปUตยกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 

นางสาวบุณยวีร9  เจียวเจริญ 

คณะสถาปUตยกรรมภายใน 

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 

นายภาณุพงศ9  ฮั้วประเสริฐ 

คณะสถาปUตยกรรมภายใน  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล1าพระนครเหนือ 

นายภูวดล  คีรินทร9ภราดร 

คณะสิ่งแวดล1อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำเเพงเเสน 

 

นายธนวัฒน9   ฐาปนพันธ9นิติกุล 

คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางแขน 

 

นางสาวปวันรัตน9   อ1นชูกุล  

คณะเกษตรศาสตร9 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำเเพงเเสน 

 

นางสาวพิชญา  สตภูมินทร9 

คณะนิติศาสตร@ 

จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย 

นางสาวณัฐกานต9  มรรคเจริญ 

คณะนิติศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาวธมนภัทร  สดใส 

คณะเศรษฐศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ 

 

นางสาวพรภัทรา  พรหมประเสริฐ 

คณะเศรษฐศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นางสาวสิตา  สิรโชติกุล 

คณะอักษรศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

นายภัทรพล  พงษ9สมบัติวรา 

วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา  

Mahidol University International College 

นางสาวจันทรัสม9   พิริยะพงษ9พันธ9 

คณะศิลปศาสตร9และวิทยาศาสตร9   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำเเพงแสน

  



  

 

   

 

  

ผลการสอบเข+าศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษา ป:การศึกษา ๒๕๖๓ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ ๖ รุ:น ๑๕  ระบบ “TCAS” จำนวน ๑๖๘ คน  

โรงเรียนสุคนธีรวิทย/  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

นางสาวสิริกร  เป\ยรักใคร/ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร9 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายชยพล  หาญเสน/ห9ลักษณ9 

สถาบันวิทยาการหุ/นยนต9 ภาคสนาม(ฟ\โบ1)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

พระจอมเกลaาธนบุร ี

 

นายภูมิพัฒน9  จิโรภาสวรพงศ9 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 

 

  

 

นางสาวหทัยกาญจน9  ป[cนแก1ว 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายภัทระ  สวนทอง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำแพงแสน 

 

นางสาวธนัชญา  โสวิภา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 

 

นางสาวลดาวัลย9  สุภานันท9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล1า

เจ1าคุณทหารลาดกระบัง 

 

  

 

นางสาวพรพรรณ  ปฐมเอม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล1าพระนครเหนือ 

 

  

 

นายธนินท9พงษ9  พันธะวงศ9 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบุร ี

นางสาวพิชญา  ขมประเสริฐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 

 

นายเมธานันท9  เกิดช/วง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบุร ี

นายสรวิชญ9  จงจามรีสีทอง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบรุี 

นายณัฐชนน  บุญชู  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลaาธนบุร ี

นางสาววรณัฐ  ใสยาวงศ9 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายณรงค9ฤทธิ์   พรมมาเดช 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

สถาบันไทย - ญี่ปุjน 

นายไผทเทพ   สิงหเสนี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

สถาบันไทย - ญี่ปุjน 

นายภัทรวิทย9  สุขศรี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวชนิกานต9   จงยิ่งยศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายหฤษฎ   สุวรรณรัตน9 

คณะวิทยาศาสตร9จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล1าธนบุรี 

นางสาวอธิชา  ห1วยระหาญ 

คณะวิทยาศาสตร9เคมี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

 

นางสาวพิริยา  อันทะไชย 

คณะวิทยาศาสตร9จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  

 

นางสาวรัดเกล1า  พึ่งบำรุง  

คณะวิทยาศาสตร9การอาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

นางสาวณพิมพ9ภา   ยิ่งพัชรพันธ9 

คณะวิทยาศาสตร9 ภาควิชาวัสดุศาสตร9 

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย  

 

นายปUญชพัฒน9   เหลียวตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร9จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำแพงแสน 

 

นางสาวญดาพร  อินทร9ขำ 

คณะวิทยาศาสตร9จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำแพงแสน 

 

นางสาวพรรษชล  โชคกลาง 

คณะวิทยาศาสตร9 ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 กำแพงแสน 

 

นายวงศกร  กิจจานนท9 

คณะวิทยาศาสตร9ชีววิทยา   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  

 

นางสาวมานิตา  เนตรสาคร 

คณะวิทยาศาสตร9เคมี   

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  

 

นางสาวจุรีมาศ   ดอนไพรมี

คณะวิทยาศาสตร9ทั่วไป   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวจิรนันท9  เอกเผ/าพันธุ9 

คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

 

นางสาวนวมล  ภิรมย9พุด 

คณะวิทยาศาสตร9 

และเทคโนโลยีสิ่งแวดล1อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB บางเขน 

 

นายกิตติ์ธเนศ  พงศ9ญาณพัฒน9 

คณะวิทยาศาสตร9 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรB 

จุฬาลงกรณ@มหาวิทยาลัย 

 

  

 

นายภูวเดช  นิยมเดชา 

คณะวิทยาศาสตร9 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรB 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

  

 

นางสาวภูริชญา  เขมวราภรณ9 

คณะวิทยาศาสตร9 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรB 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

  

 

นายปUฐวีกานต9  ปานพลับ 

คณะวิทยาศาสตร9 

สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวปาริชาต  ดาวอุบล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวมานามิ  อิชิโอโดริ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายกฤษฎา  อมรสิริพาณิชย9 

คณะวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายรชต  เจริญสุข 

คณะวิศวกรรมยานยนต9 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุgน 

 

  

 

นายธนโชค  ศรีวัณโณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร9 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวภัคนันท9  ไหวไว 

คณะวิศวกรรมโลจิสติกส9   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นางสาววรินทร  ชูดวง 

คณะวิศวกรรมเครื่องมือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล1าธนบุรี   

 

นายกันตพัฒน9  จิโรภาสวรพงศ9 

คณะวิศวกรรมศาสตร9 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายถิรวัฒน9  สามสาหร/าย 

คณะวิศวกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@  กำแพงแสน 

 

นายธีรนพ  เขียววิจิตร 

คณะวิทยาศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายนฤพัส  ศรีบัวชุม 

คณะวิศวกรรมยานยนต9 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุgน 

 

  

 

นายธนวัฒน9  ภูษิปภาวงษ9  

คณะวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวพิมพ9ภัสร9  ศรีเพ็ชร9พันธุ9 

คณะวิศวกรรมศาสตร9 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายปรเมธ  วลาสินธุ9 

คณะวิศวกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ กำแพงแสน 

 

นายวชิรวิทย9  สุขผล 

คณะวิศวกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ กำแพงแสน 

 

นายชนาธิป  ง1อตระกูล 

คณะวิศวกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@  กำแพงแสน 

 

นางสาวจันทรสิริ  อรุณมาศ 

คณะวิศวกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร@ กำแพงแสน 

 

นายธีธัช  มหานันทกูล 

คณะวิทยาศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวอธิษฐาน  ชีวะธรรม 

คณะวิทยาศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวชนาพศุตม9  ณรงค9ภาดาพิทักษ9 

คณะวิทยาศาสตร9ชีวเคมี   

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 

นายทรงธรรม  ประจะเน 

คณะวิทยาศาสตร9จุลชีววิทยา  

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 
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นายปUณณวิชญ9  วงศ9คำอินทร 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยแม/ฟLาหลวง 

นายชนะกมล  หรั่งดารา 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร9  

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุgน 

 

นายรังสิมันต9  วงษ9ชอบพอ 

คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9 

และระบบคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายกิตติทัศน9  ส/งศักดิ์เสรี 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลaาธนบุร ี

 

  

 

นายดิษยนันท9  สะอาดเเก1ว 

คณะวิศวกรรมโยธา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบุร ี

นายสิรภพ  ศุภจำป[ยา 

คณะวิศวกรรมเครื่องกล   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลaาธนบุรี

  

 

นายธนภัทร  เนียมนะรา

คณะวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายภัทรพล  เทาศรีดี 

คณะวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลaาธนบุร ี

 

นายธีรภัทร9   เศษไธสง 

คณะวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวสุภัททา  จงถาวรพิทักษ9 

คณะวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ 

 

นายวชิรวิทย9  สุขพัฒน9 

คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9 

และระบบคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายสิทธิชัย  ไตรสรณะกุล 

คณะวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายพศวัต  บุญเสรฐ 

คณะวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายธีร9นภัส   เอนก 

คณะวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบุร ี

นางสาวจรรจิกา  เสือกงลาด 

คณะวิศวกรรมโยธา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบุร ี

นางสาวจิณรัฐฐา  สุทธวิรีสรรค9 

คณะวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาธนบุร ี

นางสาวรมิดา  แก1วดี 

คณะวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาพระนครเหนือ 

นายณัฐพนธ9  สาคร 

คณะวิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นายไชยรัตน9   ศรีสวัสดิ์

คณะวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลaาพระนครเหนือ 
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นายณภัทร  จันทร9สนธิ 

คณะวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

นายพงศธร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

คณะวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายภัทรพล  จันทร9รังษีฉาย 

คณะวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวพัชราภา  อยู/เย็นเจริญ 

คณะวิศวกรรมเคม ี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

 

นายอภิรัฐ  นันท9นฤมิตร 

คณะวิศวกรรมไฟฟLา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

นายจิรภัทร  แย1มรักษา 

คณะวิศวกรรมไฟฟLา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 บางเขน 

นายณฐภัทร  เสมาทอง 

คณะวิศวกรรมไฟฟLา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ 

  

นายธนพัต   เสียงใส  

คณะวิศวกรรมหุ/นยนต9 

และระบบอัตโนมัติ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

  

นายชภูวศิษฎ9  มหายศนันท9 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร9   

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

นายปUณณวิชญ9  วชิรเศรษฐหิรัญ 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร9  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลaา 

เจaาคุณทหารลาดกระบัง 
 

นายเกียรติภูมิ  บุญศรีอุดมสุข 

คณะวิศวกรรมไฟฟLาสื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกส9  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

นางสาวธนพร  เสือพยัพ

คณะวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวสรัญญา  โตคำ 

คณะวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายภูพญา  เนตรธุวกุล 

คณะวิศวกรรมไฟฟLาสื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกส9  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

นายวิทวัช  ดวงด ี  

คณะวิศวกรรมไฟฟLาสื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกส9  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

นายภัทรภณ  ภาสนวัฒน9 

คณะวิศวกรรมไฟฟLาสื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกส9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

นายภูมิพัฒน9  ทองดีนิธิพัฒน9 

คณะวิศวกรรมไฟฟLาสื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกส9  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 

 

นายชิษณุชา  ทรัพย9รุ/งเรือง 

คณะวิศวกรรมไฟฟLา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลaา 

เจaาคุณทหารลาดกระบัง 

 

นายรุจิกร  รุจิตานนท9 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี 
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นางสาววัชรพร  เพียรปUญญาพร 

คณะพยาบาลศาสตร9   

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี

 

นางสาวจิรัศยา  งามประโคน 

คณะพยาบาลศาสตร9   

พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   

นางสาวปาลิตา นิ่มทองคำ

คณะสาธารณสุขศาสตร9 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวกัณภัส   ทองแท1 

คณะสาธารณสุขศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวแก1วตา   น1อยนารถ 

คณะสาธารณสุขศาสตร9 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวอัญชลี   พุฒิมานรดีกุล 

คณะพยาบาลศาสตร9 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

 

นางสาวอณุภา  มีเจริญ 

คณะทันตแพทยศาสตร9   

มหาวิทยาลัยเวสเทิรBน วิทยาเขตวัชรพล

  

 

นางสาวกัลยวีร9   สุขสมัย 

คณะพยาบาลศาสตร9 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

 

นางสาวศุภกานต9  กมลการุณย9  

คณะพยาบาลศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวพิยดา  เอี่ยมสมบุญ 

คณะพยาบาลศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวมัตสยา  นพคุณ 

คณะพยาบาลศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวบุศยรินทร9  อดุลยโพธิธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร9   

พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   

นางสาวอภิญญา  นามคำ 

คณะพยาบาลศาสตร9   

พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง   

นางสาวกัลปiยกร  สอาดเอี่ยม 

คณะกายภาพบำบัด    

จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 

  

นางสาวจิราภรณ9  ทวีวงษ9 

คณะกายภาพบำบัด  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

นางสาวปภาวรินทร9  เกรียงไกรยุทธ

คณะกายภาพบำบัด  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

นางสาวฐิติมาพร  สมบัติไพศาล

คณะกายภาพบำบัด   

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ9 

นายยติภัทร  หงษ9ทอง 

คณะวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายโปษิณ  ท/าทราย 

คณะพยาบาลศาสตร9  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


