
โรงเรียนสุคนธีรวทิย์ ปีการศึกษา 2553 

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6  สอบเข้ามหาวทิยาลยัต่าง ๆ ได้ 

 

1. นายธนดล  ตรีชัยรัศมี              

- คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

- คณะเภสัชศาตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะเภสัชศาตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม)(ภ.บ 6 ปี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม 

 

2. นายณฐกร  สาเพิม่ทรัพย์          

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- คณะเภสัชศาตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ ทุนพสวท. มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวเคร่ืองกล โครงการสอวน. มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์(โควตา ข.) สาขาปิโตรเคมี    ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวะโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 



 

3. นายณธีพฒัน์ โรจนเรืองไชย  

- คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

4. นางสาวรัฐนันท์ ชูเสรีสุข          

- สัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยแีละวสัดุขั้นสูง ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาธุรกิจวศิวกรรม (โควตา ข) มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร (ทุนพสวทและทุนเพชรสนามจนัทร์) 

 

5. นางสาวมุกรว ีเหรียญประยูร     

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม 



- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยา หลกัสูตรวทบ.  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

6. นางสาวอจัฉรา ศรีสมบุญ        

- คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 

- คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ 

  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 

 

7. นางสาวปาจรีย์ ขําต้นวงษ์                   

- คณะวทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยอีาหาร)  มหาวทิยาลยัมหิดล 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 

 

 



8. นางสาวมนชนก  รักษ์วงศ์                  

- คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม 

- สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(เคมีพอลิเมอร์) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 

 

9. นายเอกบดินทร์ วฒันะไพบูลย์กุล      

- คณะบัญชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม 

 

10. นางสาวกญัญารัตน์ ขันธกาญจนศักดิ์     

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม 

 

 



11. นางสาวนลนีิ  โพธ์ิทองคํา                      

-คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเคมี  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- สาขาวชิานิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 

 

12. นางสาวรติศา  วเิชียรพทิยา                     

- คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาจุลชีววทิยา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

 

13. นางสาวเบญจวรรณ  สุขาบูรณ์         

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเคมี  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยมีีเดีย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 



14. นางสาวณทัพมิล  ศรีจงใจ               

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตร 2 ภาษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 

15. นางสาวธิรดา  หวงัวงศ์ไพบูลย์        

- คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม 

- สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการส่ือสาร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

16. นางสาวอาภาภรณ์ บุญคุ้มวงศ์         

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนชีววทิยาหลกัสูตรผลิตครูนานาชาติ มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



 

17. นายสุพล  ประชาชน                     

- คณะวศิวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 

18. นายชนะพล  พงศ์ธีรพร                 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ  สาขาวชิานาโนเทคโนโลยแีละวสัดุขั้นสูง  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- สาขาวศิวกรรมศาสตร์ ยานยนต ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ ม. ศิลปากร จ.นครปฐม 

19. นายเจตธนะ  ภัทรพงศ์มณ ี         

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี  มหาวทิยาลยัมหิดล         

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ(โควตาข.) สาขาวชิาเคมี  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 



20. นายคณนิพงษ์  ปิยะรัตนวฒัน์         

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวชิาปิโตรเคมี  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวชิานาโนเทคโนโลยแีละวสัดุขั้นสูง  ม.ศิลปากร นครปฐม 

 

 

21. นายภูมิคณสิร์  เจียมอนุกูลกจิ         

- คณะวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมอุตสาหการ   ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวสัดุศาสตร์(อญัมณีและเคร่ืองประดบั) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

  ประสานมิตร 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

22. นายกฤตบุญ  ปคุณพูลสิน           

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวิทยาลยัมหิดล         

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 



23. นายสิริ  มุนีอญัชุลกีุล                 

- คณะวศิวไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวศิวอุตสาหการ     ม.ศิลปากร นครปฐม 

- สาขาวศิวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

24. นายพรเทพ  อู๋ไพจิตร                

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวศิวะเคร่ืองกล   ม.ศิลปากร นครปฐม 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวะโยธา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวะเคมี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 

25. นางสาวนิรมล  เส็งสมวงศ์               

- คณะเทคนิคสัตวแพทย ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 



- คณะบญัชี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

26. นางสาวฐิตาพร ศรีวเิชียรโชค             

- คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

- สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั   มหาวทิยาลยับูรพา  

- คณะบริหารและการจดัการ สาขาการบริหารและการจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

  ลาดกระบงั 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีาขาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ มหาวทิยาลยั 

   เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิา ภาษาองักฤษและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิา ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะบริหารสาขาการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยับูรพา 

27. นางสาวกนกวรรณ์ จรดล                 

- คณะบริหารธุรกิจการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

- คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะกายภาพบาํบดั สาขาภายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 

  



28.  นางสาวฐานิดา  สุพรรณโท           

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ชลบุรี 

- คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

29. นางสาวทชิากร  แก้วพวง                   

- คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ   มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวทิยา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิา ภาษาองักฤษและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

30. นายเกยีรติภูมิ จุลนิพฐิวงษ์                  

- คณะเกษตร สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวชิาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวชิาการเกษตรศาสตร์   มหาวทิยาลยับูรพา  

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาพืชสวน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 



- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมการผลิต สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

31. นายเกรียงไกร  พงษ์สิทธิกาญนา          

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวชิาการเกษตรศาสตร์   มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาปฐพีวทิยา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

- คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

             - คณะการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการก่อสร้าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

               พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

       - สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(เคมีพอลิเมอร์) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์เคมี วสัดุพอลิเมอร์ ยางไม ้ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

32. นางสาวนันท์นภัส  จรดล                  

- คณะบริหารและการจัดการ สาขาการจัดการเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า  

  ลาดกระบัง 

- สาขาวชิานิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- คณะอุตสาหกรรมบริการสาขาศิลปะการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วทิยาลยัดุสิตธานี 

 

 



33. นางสาวสาธินี  โคตรทา                      

- สาขาจิตวทิยา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

- คณะบริหารและการจดัการ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  

  ลาดกระบงั 

- คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

- คณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวทิยาลยั บูรพา 

 

34. นางสาวสวชิญา  แช่มสาคร                   

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

- คณะบริหารและการจดัการ สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  

   ลาดกระบงั 

 

35. นางสาวเป่ียมบุญ โคแล                      

- คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- คณะวทิยาศาสตร์ (ธรณีศาสตร์)  มหาวทิยาลยัมหิดล         



- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะวศิวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ (โควตา สอวน.) มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 

36. นางสาวเสาวคนธ์  สุขสบาย              

- คณะวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม)  มหาวทิยาลยัมหิดล         

- คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยกีารจดัการทรัพยากร หลกัสูตรวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม    

  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

37. นางสาวลลติา เตชะเลศิมณ ี                   

- คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาจุลชีววทิยา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวศิวกรรม (โควตา ข.) มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาสถิติประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 



38. นายศุภวชิญ์ ปิยะกุลเกยีรติ                    

- คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาศิลปะการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลยัดุสิตธานี 

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 

 

39. นายธนวฒัน์ นิโกรธา                          

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

40. นายวชัรพงษ์  บุญพบ                         

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 



- คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและนาโนเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 

 

41. นางสาวพชัรา  วะนํา้ค้าง           

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั)  มหาวทิยาลยัมหิดล         

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ (โควตาข.) สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยอีาหาร  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

42. นางสาวชัญญาพร  แก้วประชา   

- คณะวจิิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

- คณะมลัติมิเดีย สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 



43. นายธนพนธ์  ทองลอง               

- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพนัธ์ เพชรสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

 

44. นางสาวนัทธมน  รัตนจินดา      

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล         

- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับรมราชชนนี  ราชบุรี 

 

45. นางสาวจิดาภา  น่วมไม้พุ่ม     

- สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



- สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยับูรพา 

 

46. นางสาวดารารัตน์  โป้สมบูรณ์            

- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวศิวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม 

- สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 

 

47. นางสาวแพระพ ี เปียถนอม             

- คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (วทิย)์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

48. นางสาวนวรัตน์  ปานเจริญ             

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ (โควตา สอวน.) ม. ศิลปากร นครปฐม 



- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตร 2 ภาษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

- สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (วทิย)์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชา ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

49. นางสาวสุพชิญา  ไทยอาภรณ์         

- สาขาวชิานิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- สาขาวชิาบญัชี  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

50. นายณฐัดนัย  นพรักษา                  

- สาขาวชิานิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 

51. นายณฐัพล  นาคสงวน                  

- สาขาวชิานิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาไฟฟ้า  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 



52. นายสถาพร  ดีประเสริฐ                 

- สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (คณิตฯ)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

- คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

 

53. นางสาววริษา สระคง                     

- สาขาวชิาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

 

54. นางสาวภัทริดา  ขาวคง                 

- คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- สาขาวชิาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 



55. นางสาวอนิท์ชลติา เมฆพพิฒัน์พร  

- คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวศิวกรรม (โควตา ข.) ม. ศิลปากร นครปฐม 

- สารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาเพื่อการพฒันาเอกภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลา 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

56. นางสาวเกศสิริ  โตเลีย้ง        

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

- คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 



57. นางสาวกุลรัตน์  มุยเจริญ      

- คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ (การอาหารและโภชนาการ) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  ประสานมิตร 

58. นางสาวอรอุมา  โพธ์ิรักษา        

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (ทุนเพชรสนามจนัทร์) ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี-อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- คณะวทิยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

59. นายกล้าณรงค์  แก่นสวาสดิ์     

- คณะวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์การเกษตร)  มหาวทิยาลยัมหิดล         

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา (วท.บ.)   

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 



- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์การเกษตร   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

 

 

60. นางสาวพริมนภา  ปานจ้อย         

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล         

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาตะวนัออก:ภาษาเกาหลี 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 

 

 

 

 

61. นางสาวนภัสชล  ปัญญาจงเจริญ  

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีจกักรีรัช  ราชบุรี 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 

 



 

62. นางสาวศศิธร  สามพรานไพบูลย์   

- คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย (รับทุน) 

- คณะวศิวอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

 

 
63. นายวรีภัทร  ธนธนานนท์  

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

 

64. นางสาวธัญวรัตน์ ชาน        

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  ม.ศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมีส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 



 

 

65. นางสาวอรประภา  การะเวก        

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

         ระบบคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

66. นางสาวภูชิษา  เดชธนาวรกติต์  

- คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

       - คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 

67. นายชยณัฐ  สุขุมปาลกุล            

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตวน์ํ้า   



  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะบริหารการจดัการ สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

68. นายพฒัน์  ภัทรพงศ์มณี  

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ 

   ทหารลาดกระบงั 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

 

 

69. นางสาวสกาแลท ชนิกา เดส์โครซ์  

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (ทุนเพชรสนามจนัทร์) มหาวทิยาลยัศิลปากร  

  นครปฐม 

 - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สารสนเทศ เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

  ลาดกระบงั 



- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

70. นางสาวจุฑามาส ฮวดประสิทธ์ิ  

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 - คณะบริหารธุรกิจญ่ีปุ่น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 

 

 

71. นางสาวสราล ี ซ้ิมเจริญ         

- คณะศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวชิาเกษตร(สัตวศ์าสตร์) มหาวทิยาลยัพะเยา 

 - คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาศิลปะการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วทิยาลยัดุสิตธานี 

- คณะบริหารธุรกิจ (ญ่ีปุ่น) สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 



72. นางสาวพรชนัญญ์  ชัยบุญ   

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทยบูรณาการ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

73. นางสาวสุนทรี  อุปริภาพ  

            - คณะบริหารการจดัการ สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

            - คณะบริหารธุรกิจ นานาชาติ มหาวทิยาลยับูรพา 

 

   74. นางสาวสุชาดา ไทยทว ี         

         - คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

         -  

  

 



75. นางสาวประภัสรา มณีรัตน์   

     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     - คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

 

76. นายสรัญทัศน์ เจียมอนุกูลกจิ   

     - สาขาวศิวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 

 

 

77. นายภัทรพล  พงศ์เนตรวิไล   

     - คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยันานาชาติมหิดล 

     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ (โควตาข.)สาขาธุรกิจวศิวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม 

     - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 



78. นายอติชาต คงอุดมทรัพย์   

     - คณะบริหารการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

     - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

79. นายภาณุวฒัน์ ทัศนาทร  

     - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

80. นายจัตวา  จันทร์สมบูรณ์  

 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัมหิดล 

 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

 

 

 



 

81. นางสาวพชิญ์สินี  แผ้วสกุลพนัธ์  

     - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยมีีเดีย  ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

82. นายวชัรบูลย์  งามศรีทัศน์  

     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาธุรกิจวศิวกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

     - คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

83. นางสาวปภาว ี มานพ        

     - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

84. นายชยุต   อชพาณชิ   

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 



85. นางสาวสุวพกัตร์   ไชยวสุกุล    

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

 

86. นายจตุรัส  จันทร์สมบูรณ์      

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

87. นางสาวเกวลนิ  เส็งอนันต์   

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

 

 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน สอบได้ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 91.57% 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 6 มีนาคม  2554 



 

                                                            
88. นายไชยกร  วงศ์บุญงาม 

 

 

89. นางสาวการะเกด มีมากวงศ์    

 

90. นางสาวกมลทพิย์  คุ้มพะเนียด  



91. นายกฤตภาส  สุนทรชัชเวช  

 

 

92. นายศตวรรษ  จําปาศรี   

 

93. นายธาริต  พลบัขจร  

94. นายภราดร  ทองกาํผลา  



95. นางสาวธันยาพร  ปิยะพงศ์เดชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


	- คณะการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

