
สรุปนักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวทิย์ รุ่นที ่4  ปีการศึกษา 2552 
  สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัของรัฐด้วยวธีิการสอบตรง โควตาและทุนการศึกษาได้ 

  1.   
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์โครงการKU Connect จาํนวน  33     คน 

  2.  มหาวทิยาลยัศิลปากร โควตา ก. คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ  10    คน 

  3.  มหาวทิยาลยัศิลปากร โครงการปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์   9    คน 

  4.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (บางมด)   14    คน 

  5.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   6    คน 

  6.  มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี    28    คน 

  7.  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย    31    คน 

  8.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    6    คน 

  9.  มหาวทิยาลยัศิลปากร โควตา ข. คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ   21    คน 

 10.   มหาวทิยาลยัศิลปากร ปิโตรเคมีฯ รอบสอง       3    คน 

 11.   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี    38    คน 

 12.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   3    คน 

 13. 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  
คณะแพทยศาสตร์ 

 26 
   1   

 คน 
คน 

 14.  มหาวทิยาลยัศิลปากร  โควตาพิเศษ  31    คน 

 15.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  (ทุน สอวน.)   1    คน 

 16.  มหาวทิยาลยัศิลปากร ทุน พสวท.   8    คน 

 17.  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทุนโครงการเพชรสนามจนัทร์   10    คน 

 18. มหาวทิยาลยัมหิดล   15    คน  

 19. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้    5    คน  

 20. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์     7    คน 

 21. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    11    คน  
 22 
  
  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการ)  
  

   5 
 
  

   คน 
  

 23. 
  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โควตารับตรง) 
  

   6 
     คน 

  
 24.  
   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (สอวน.)    4    คน 

 25. 
  
  

 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (ไดทุ้น) 
  

   3 
     คน 

  



 26. 
  

 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
  

   5 
       คน 
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 มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 
คณะอ่ืน ๆ 

   1  
   6    

 คน 
 คน 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด  91 คน สอบได ้ 91  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  (ขอ้มูลถึง 25ก.พ. 53) 
 

1. นายชวศิ   สรงกระสินธ์ 
     - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     -คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
     - คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
     - คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
     - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)    
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
       โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - สาขาวชิานิติศาสตร์ (เลือกสอบวชิาวทิยาศาสตร์ )  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   เชียงราย 
     - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - สาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - สาขาวชิาชีววทิยา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
     - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - คณะวทิยาศาสตร์  (ทุน พสวท.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา   ทุนเพชรสนามจนัทร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
  2. นางสาวชวศิา  สุเมธาอกัษร 
    - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
    - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)     
      โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
    - สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
      มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
    - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
      มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
    - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
3. นายคณิศร  วงศ์สุวรรณ 
    - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   
       โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
    - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตร 4 ปี)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
    - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 



4. นายสิทธาวุท  ปานชงค์  
    - คณะเกษตร กาํแพงแสน (เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)  
       โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
    - สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรรม (โควตา ข.) 
      มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
    - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
5. นายวุฒิพนัธ์  ชวศิลป 
    - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
    - คณะเกษตร  กาํแพงแสน (เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)  
       โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
    - สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั  คณะอญัมณีภาคปกติ  มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
    - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
6. นางสาวมนสิรัตน์   เทศสมบูรณ์ 
    - เทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - คณะเกษตร กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยอีาหาร  
        โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
    - เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
7. นางสาวจดิาภา  น้อยนารถ 
    -คณะวทิยาศาสตร์ การเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
    - คณะเกษตร  กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  
       โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
    -สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียว (รูปแบบท่ี 1) คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
    - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
8. นางสาวอรุณศจ ี แซ่เบ๊ 
     - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     - คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
     - คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
     - คณะเกษตร กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยอีาหาร 
        โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ โครงการรับนกัศึกษาเพ่ิมพิเศษรอบสอง มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์  โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ข มหาวทิยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 



     - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - คณะวทิยาศาสตร์  (ทุน พสวท.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
    9. นางสาวพรชนก  สัณฐานชัย 
     - คณะเกษตร กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)     
       โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะวศิวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
     - สาขาวชิาการสอนชีววทิยา คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูนานาชาติ(หลกัสูตร 2 ปริญญา)  
       เรียนทั้งในประเทศไทย  และประเทศสหรัฐอเมริกา (เรียนเป็นภาษาองักฤษตลอดหลกัสูตร) มหาวทิยาลยับูรพา 

ชลบุรี 
      - สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
     - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - สาขาวชิาการแสดงและกาํกบัการแสดงผา่นส่ือ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
10.นายวรีชน   สนธิชัย 
     - คณะมลัติมิเดีย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
     - คณะเกษตร  กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
11.นางสาวอญัชนา  โพธ์ินาคเงนิ 
     - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
     - คณะเกษตร  กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
    12.นางสาววรรณเพญ็  บุญเพญ็ 
     - สาขาวชิาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
     - คณะเกษตร กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - สาขาวชิาจิตวทิยา  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
     - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - สาขาวชิามานุษยวทิยา คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (ไดรั้บทุนการศึกษา) 
13.นางสาวสิรวรรณ  พวัรักษา 
     - คณะเกษตร กาํแพงแสน (เกษตรศาสตร์)  



        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาจุลชีววทิยา  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
     - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
14.นายกานต์ชนก   แก้วกาสี 
     - คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
15.นางสาวนุธิดา   ตนัสงวน 
     -คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหิดล 
     - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 
        โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยอีาหาร 
        โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  ม.ศิลปากร  นครปฐม 
     - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
     - คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
16.นางสาวนภัสวรรณ  โสภณพฒันะโภคา 
      - คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
      - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 
         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 
      - สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.) มหาวทิยาลยั

ศิลปากร  นครปฐม 
      - คณะอกัษรศาสตร์   สาขาวชิาภาษาองักฤษ   มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
17.นางสาวศิวพร   พพิฒัน์พรชัยกลุ 
      - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
      - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (เคมี)  
         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ 
        โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก. มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
      - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
      - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
18. นางสาววรันธร   สัทธาธรรมรักษ์ 
      - คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
      - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (เคมี)  



         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 
        โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี
          โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโน

เทคโนโลย ี   มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  (ทุน พสวท.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
19. นายพรีณัฐ  หลงสมบุญ 
      - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)  
         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยชีีวภาพ )  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
      - สาขาวชิาภูมิศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
      - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวทิยาศาสตร์  (ทุน พสวท.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์(นกัศึกษามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วทิยาศาสตร์ฯ) 
20. นายเขมชาต ิ  รัตนจนิดา 
       - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ(การจดัการ)  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
      -  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
      -  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
      -  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการโรงแรม  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
      -  คณะอกัษรศาสตร์  สาขาวชิาสงัคมศาสตร์การพฒันา   มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
21. นางสาวสุนิษา  ชายเชิด 
       - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  (จุลชีววทิยา)  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 
       - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  (ทุน พสวท.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
22. นายณัฐพล  ตู้จนิดา 
     - คณะวทิยาศาสตร์ โครงการศรีตรังทอง มหาวทิยาลยัมหิดล 
      - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (จุลชีววทิยา)  



         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
      - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา (วท.บ. 4 ปี)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - สาขาวชิาประวติัศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววทิยาประยกุต)์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
      - สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - วทิยาศาสตร์การกีฬา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
23. นางสาวหทยัพร  ไตรรัตนประพนัธ์  
      - คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ (การจดัการเรียนรู้)  สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 
         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน  
      - คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   สาขาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
24. นางสาวสาธิยา   ชัยวฒัน์พงศกร 
       - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประภนัภยั (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลยัมหิดล 
       - คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ (การจดัการเรียนรู้)  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยอีาหาร  
         โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ เลือกสอบภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
       - คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
       - คณะการแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
       - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
25. นางสาวเบญจพร  มณีแสง 
       - คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ (การจดัการเรียนรู้)  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
       - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนเคมี หลกัสูตร 5 ปี มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
       -  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร(โควตา ข.) 
         มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
       - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
26. นางสาวภควด ี ธัญยนพพร 
       - คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 
       - คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  สาขาภาษาองักฤษศึกษา  



          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
       - สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (โควตา ข.)  
         มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะกายภาพบาํบดั  โครงการเพ่ิมเติม  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
 27. นางสาวธีริศรา   คงอุดมทรัพย์ 
       - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาภาษาองักฤษ  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 
       - สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ  เลือกสอบภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
       - สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ (อญัมณีและเคร่ืองประดบั)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
28. นายรัณชญน์   ชัยวฒัน์พงศกร 
      - คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษศึกษา  
         โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
      - คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวชิาวทิยาศาสตร์)   มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   เชียงราย 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (ไดทุ้นเรียน) 
29. นายหฤษฎ์   กรุงกาญจนา 
       - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (เคมี)  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 
      - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการสอนเคมี   มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมเคมี (โควตา ข.)  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
30. นางสาวอริสรา   สวสัดิ์พาณิชย์ 
       - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
       - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (จุลชีววทิยา)  
          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
       - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
       - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
       - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 31. นายณัษฐพงษ์  ชาตสิิทธิสิทธ์ิ  
       - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
       - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (จุลชีววทิยา)  



          โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
       - คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
       - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      32. นางสาวทพิสุคนธ์   รัชวฒันะ 
        - คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (จุลชีววทิยา)  
           โควตาKU Connect  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 
        - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
33. นางสาวเพญ็รุ่ง   เกษรบุญนาค 
        - คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ (การจดัการเรียนรู้)  สาขาภาษาองักฤษศึกษา  
           โควตาKU Connect มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
        - คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
34. นางสาวกมลทพิย์   พรหมศิริ 
       - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
       - คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
          สาขาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
        โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี
         โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
         นาโนเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
 35. นางสาวพรสุภา   ทพัน้อย 
        - คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัมหิดล 
        - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 
           โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
        - สาขาวชิาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
        - เทคโนโลยกีารจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
        - สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ – สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
          มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
36. นายกนัต์   รุ่งพริิยะเดช 
        - คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
        - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวศิวกรรมอุตสาหกร 
           โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสญัจร ประเภท ก.  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
        - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตร 4 ปี)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
        - สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ โครงการรับนกัศึกษาเพ่ิมพิเศษ รอบสอง  
          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ฯ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
         - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 



37. นายณัฐพล  กะโห้ทอง 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี
        โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
        นาโนเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ีโครงการรับนกัศึกษาเพ่ิมพิเศษ รอบสอง  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
38. นางสาวกรวลยั   กลิน่พูล 
      - คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - คณะวทิยาศาสตร์ ทุนพสวท. มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ทุนเพชรสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 
         โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
         นาโนเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
      - สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
      - สาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     
 39. นายทตัพล   ศิริประภารัตน์ 
      - คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      - คณะวทิยาศาสตร์ ทุนพสวท. มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี ทุนเพชรสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์          
         โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
         นาโนเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
       - คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (นกัศึกษามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์) 
40. นายสรวศิ   เจนธนสาร 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      - คณะทนัตแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล 
      - คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 



         โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
         นาโนเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - วศิวกรรมเคมี Chemical Engineering สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการบิน - อวกาศ   
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
      - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิกรรมไฟฟ้า 
        สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ทุน สอวน.) 
      - คณะวทิยาศาสตร์  (ทุน พสวท.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
      - วศิวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
      
41. นายรัฐกร  ทองสาธิต 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 
         โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
        นาโนเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควชิาวศิกรรมไฟฟ้า 
        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
      - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (โครงการสอวน.) 
42. นายภัทรดนัย   ไม้มงคล 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 
         โครงการรับนกัศึกษาสาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์และสาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและ 
         นาโนเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
43. นางสาวสุนิษา  บัวอรุณ 
      - คณะวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
      - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.) 
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
44. นายปริญญา  มรกฎจนิดา 
      - คณะวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
      - คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
      - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการอุตสาหกรรม (IM) สถาบนัเทคโนโลยไีทย – ญ่ีปุ่น 
       - คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
       - คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์  ทุนเพชรสนามจนัทร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
45. นายสุภัทรพงษ์  อภิธรรมสถาพร 



      - คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - คณะวทิยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
        มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
46. นางสาวอญัชิสา  เอีย่มพมิพนัธ์ 
      - คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      - คณะเทคโนโลยมีีเดียและศิลปะประยกุต ์ สาขาวชิามีเดียอาตส์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - คณะอญัมณี  สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดบั  มหาวทิยาลยับูรพา  ชลบุรี 
      - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - สาขาวชิากายภาพบาํบดั โครงการเพ่ิมเติม  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
      - สาขาวชิาการออกแบบทศันศิลป์ – การออกแบบแฟชนั 
        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
47. นายวพิชิญ์  ศุภประสิทธ์ิ 
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - คณะวศิวกรรมเคร่ืองกล Mechanical Engineering  สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
      -  สาขาวชิาวศิกรรมเคร่ืองกล  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
48. นายวธิวนิท์  ทองมงักร 
      - คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั  
        มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
      - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - สาขาวชิาฟิสิกส์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
49. นางสาวสุกญัญา  พบพชื 
      - คณะวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
      - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
50. นางสาวศราทพิย์  ปิตเิลศิวงศ์ 
      - คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - สาขาวชิารัฐศาสตร์ – การปกครอง  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
      -  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
51. นายพรีะฉัตร   ศรีศศิธร 
      - คณะเทคโนโลยทีางทะเล  สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 



      - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะวศิวกรรมสาขาเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะครุศาสตร์สาขาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
52. นายณัฐวุฒ ิ  ท้วมเกร็ด 
      - คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
53. นางสาวประภาวร์ี  วฒันะอนุรักษ์ 
      - คณะอญัมณี  สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
      - คณะเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ 
      - คณะวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
54. นางสาวมนัสศิริ  พุ่มสงวน 
      - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (วทิยาศาสตร์การเกษตร)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
      - เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
      - คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
55. นางสาวจงรักษ์  ห่วงทอง 
      - คณะเทคโนโลยทีางทะเล  สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
56. นางสาวเบญญาทพิ   จัน่บางยาง 
      - คณะเทคโนโลยทีางทะเล  สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
       (โควตา ข.)  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - สาขาวชิาบริหารธุรกิจเกษตร  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
        สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
      - เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
57. นางสาวทพิย์วรรณ  เทพทอง 
      - คณะวทิยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (ดา้นพืช)  
        มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (วทิยาศาสตร์การเกษตร)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
      - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการศตัรูพืช  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  



         สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
       -  เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
       - คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช   
         มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
       - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(แพร่) 
58. นางสาวภัทรมาส  ศรีวสุิทธิกลุ 
      - คณะอญัมณี สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
59. นางสาวธวลัพร  โกธรรม 
      - คณะเทคโนโลยทีางทะเล สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
60. นางสาวธันย์ชนก  ศิลปเจริญ 
      - ตณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - คณะอญัมณี  สาขาวชิาธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ  เลือกสอบภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
      - สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.)  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 61. นางสาวธัญรดา  กจิเจริญ 
      - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
      - คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร สาขาวชิาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางค ์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
      - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
      - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 62. นางสาวสริดา  จนัทร์สมบูรณ์ 
      - คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
      - สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (โควตา ข.) 
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
      - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
      - คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
      - สาขาวชิาการจดัการธุรกิจไซเบอร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
63. นางสาวอธิกมาส  เอกรัตน์ 
      - สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
64. นางสาวณัฐชา   ตามวงศ์ 
      - สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
65. นางสาวพรภญิญา  เทพจนิดา 
      - สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 



      - สาขาวชิาการออกแบบทศันศิลป์ – การออกแบบแฟชัน่  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
66. นายนพดล   ภู่จนัทร์ 
      - สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
      - คณะบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
      - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั ABAC 
67. นางสาววราภรณ์  บัวสมบูรณ์ 
     - คณะอกัษรศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - สาขาวชิาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 
68. นางสาววราภัสร์  ภูวพชัรีรัตน์ 
     - สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
     - วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
69. นายณัฐวุฒ ิ ประสิทธ์ิคณาภรณ์ 
     - สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
     - วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะวศิวกรรมสาขาวศิวกรรมอุสาหการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
70. นางสาวจนิตกานต์  โฆษิตชัยมงคล 
     - สาขาวชิานิติศาสตร์ (เลือกสอบวชิาวทิยาศาสตร์)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
     - คณะบญัชี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แพร่ 
     - คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
71. นางสาวสุจติรา  บุญเตมิ 
     - สาขาวชิานิติศาสตร์ (เลือกสอบวชิาสงัคมศึกษา)   มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
     -คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
72. นายโยธิน  สุขวฒัก์ 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
     - คณะวศิวกรรม Engineering Management มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
     - คณะอกัษรศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - คณะนิติศาสตร์ (เลือกสอบวชิาวทิยาศาสตร์)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล(โควตา ข.) 
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควชิาวศิกรรมเคมี  สาขาวศิวกรรมเคมีสองภาษา 
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
      - การบญัชี  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
73. นายรชตะ  จนัทร์สมวงศ์ 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (โควตา ข.)  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
74. นายววิฒัน์  แข็งขัน 



     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (โควตา ข.)  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัมหิดล 
75. นายกฤตภาส   วริิยจนัทร์ตา 
     - สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
       (โควตา ข.) มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
76. นางสาวโชตกิา   จนัทร์เจริญกจิ 
     - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
     - คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม (โควตา ข.)  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
      
77. นางสาวสุวรรณทพิย์  บุญเลศิ 
     - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการศตัรูพืช คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
       สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
     - เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสงัคมศึกษา (หลกัสูคร 5 ปี)   มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - คณะวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
     - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(แพร่) 
     - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
78. นางสาวแพรวรี   ตะเพยีนทอง 
     - สาขาวชิาพืชสวน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
       สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
     - เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช   
       มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - คณะวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
     - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัแม่โจ(้แพร่) 
79. นางสาวจารุวรรณ  สุนทรศิลสังวร 
     - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
       สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
     - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     -  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ – อาหารและโภชนาการ 
      - คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช   
        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 



     -  สาขาเกษตรป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(แพร่) 
     - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม)้ สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวทิยาลยั

วลยัลกัษณ์ 
80.  นางสาวณัฐพชัร์  ไชยธนิตวงศ์  
     - คณะอกัษรศาสตร์ สาขาวชิาภูมิศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
     - วทิยาศาสตร์การกีฬา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
81. นางสาวอุรุพร   ศิริวชิยาภรณ์ 
     - เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
     - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
82. นางสาวภาณุกา   ปานจ้อย 
     - วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
83. นายธนวฒั   เลศิอนันต์ 
     - วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-�่ีุปุ่น 
     - คณะครุศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
     - คณะวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
84.  นายนรัฐ   ชาตโิสม 
     - คณะอกัษรศาสตร์   สาขาวิชาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 
     - คณะสหวชศาสตร์ สาขากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
85.  นางสาวเวธกา  ใจกล้า 
       - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(แพร่) 
       - คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
86. นางสาวภาวนิีย์ ปรีชาวรรณ 
      - คณะอญัมณี มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
87. นางสาววลัภา กลัยาวุฒพิงค์ 
      - คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 
88. นายศิวชั  อุสาหกร 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย�่ีุปุ่น 
       - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
89. นางสาวเสาวนารถ  สวสัดิ์ธนพพิฒัน์  
      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลคทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
90. นางสาวกลุสตรี  พริ้งพฒันพงษ์ 
     - คณะบริหารธุรกิจไทย -ญ่ีปุ่น ( สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น) 
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



     - คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวพระเกียรติ 
     - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
     - คณะเทคโนโลยมีลัติมีเดีย มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
     - คณะเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
     - คณะเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 91. นายมงคล  สีส้มซ่า 
      คณะครุศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
  
  
 


