โรงเรียนสุ คนธีรวิทย์ ปี การศึกษา 2553
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สอบเข้ ามหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ได้

1. นายธนดล ตรีชัยรัศมี
- คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
- คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเภสัชศาตร์ (การบริ บาลทางเภสัชกรรม)(ภ.บ 6 ปี ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม

2. นายณฐกร สาเพิม่ ทรัพย์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนพสวท. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวเครื่ องกล โครงการสอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตา ข.) สาขาปิ โตรเคมี ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. นายณธีพฒ
ั น์ โรจนเรืองไชย
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

4. นางสาวรัฐนันท์ ชู เสรีสุข
- สั ตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สู ง ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาธุ รกิจวิศวกรรม (โควตา ข) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนพสวทและทุนเพชรสนามจันทร์ )

5. นางสาวมุกรวี เหรี ยญประยูร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสู ตรวทบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

6. นางสาวอัจฉรา ศรีสมบุญ
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

7. นางสาวปาจรีย์ ขําต้ นวงษ์
- คณะวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

8. นางสาวมนชนก รักษ์ วงศ์
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีพอลิเมอร์ ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

9. นายเอกบดินทร์ วัฒนะไพบูลย์ กุล
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม

10. นางสาวกัญญารัตน์ ขันธกาญจนศักดิ์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร นครปฐม

11. นางสาวนลินี โพธิ์ทองคํา
-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเคมี ม.ศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

12. นางสาวรติศา วิเชี ยรพิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13. นางสาวเบญจวรรณ สุ ขาบูรณ์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเคมี ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หารธุ รกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

14. นางสาวณัทพิมล ศรีจงใจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาธุ รกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสู ตร 2 ภาษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หารธุ รกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

15. นางสาวธิรดา หวังวงศ์ ไพบูลย์
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาธุ รกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

16. นางสาวอาภาภรณ์ บุญคุ้มวงศ์
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนชีววิทยาหลักสู ตรผลิตครู นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. นายสุ พล ประชาชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

18. นายชนะพล พงศ์ ธีรพร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สาขาวิชานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สู ง ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม. ศิลปากร จ.นครปฐม

19. นายเจตธนะ ภัทรพงศ์ มณี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ(โควตาข.) สาขาวิชาเคมี ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

20. นายคณินพงษ์ ปิ ยะรัตนวัฒน์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สาขาวิชาปิ โตรเคมี ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สาขาวิชานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สู ง ม.ศิลปากร นครปฐม

21. นายภูมิคณิสร์ เจียมอนุกูลกิจ
- คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณี และเครื่ องประดับ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

22. นายกฤตบุญ ปคุณพูลสิ น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

23. นายสิ ริ มุนีอญ
ั ชุ ลกี ุล
- คณะวิศวไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สาขาวิศวอุตสาหการ ม.ศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

24. นายพรเทพ อู๋ไพจิตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สาขาวิศวะเครื่ องกล ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

25. นางสาวนิรมล เส็ งสมวงศ์
- คณะเทคนิคสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

26. นางสาวฐิ ตาพร ศรีวเิ ชี ยรโชค
- คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะบริ หารและการจัดการ สาขาการบริ หารและการจัดการธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะบริ หารสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

27. นางสาวกนกวรรณ์ จรดล
- คณะบริ หารธุ รกิจการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะกายภาพบําบัด สาขาภายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

28. นางสาวฐานิดา สุ พรรณโท
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ชลบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

29. นางสาวทิชากร แก้ วพวง
- คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30. นายเกียรติภูมิ จุลนิพฐิ วงษ์
- คณะเกษตร สาขาวิชาเครื่ องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

31. นายเกรี ยงไกร พงษ์ สิทธิกาญนา
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาปฐพีวทิ ยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- คณะศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีพอลิเมอร์ ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมี วัสดุพอลิเมอร์ ยางไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

32. นางสาวนันท์ นภัส จรดล
- คณะบริหารและการจัดการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะอุตสาหกรรมบริ การสาขาศิลปะการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

33. นางสาวสาธินี โคตรทา
- สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะบริ หารและการจัดการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
- คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัย บูรพา

34. นางสาวสวิชญา แช่ มสาคร
- คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะบริ หารและการจัดการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

35. นางสาวเปี่ ยมบุญ โคแล
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะวิทยาศาสตร์ (ธรณี ศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โควตา สอวน.) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

36. นางสาวเสาวคนธ์ สุ ขสบาย
- คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

37. นางสาวลลิตา เตชะเลิศมณี
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุ รกิจวิศวกรรม (โควตา ข.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

38. นายศุภวิชญ์ ปิ ยะกุลเกียรติ
- คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาศิลปะการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

39. นายธนวัฒน์ นิโกรธา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

40. นายวัชรพงษ์ บุญพบ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ าสื่ อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิ โตรเคมีและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

41. นางสาวพัชรา วะนํา้ ค้ าง
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตาข.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

42. นางสาวชั ญญาพร แก้ วประชา
- คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะบริ หารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะมัลติมิเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

43. นายธนพนธ์ ทองลอง
- สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ เพชรสวนสุ นนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

44. นางสาวนัทธมน รัตนจินดา
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี

45. นางสาวจิดาภา น่ วมไม้ พ่ มุ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

46. นางสาวดารารัตน์ โป้สมบูรณ์
- คณะเภสั ชศาสตร์ สาขาบริ บาลทางเภสั ชกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุ รกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

47. นางสาวแพระพี เปี ยถนอม
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ (วิทย์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

48. นางสาวนวรัตน์ ปานเจริ ญ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (โควตา สอวน.) ม. ศิลปากร นครปฐม

- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสู ตร 2 ภาษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ (วิทย์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะบริ หารศาสตร์ สาขาวิชา ธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

49. นางสาวสุ พชิ ญา ไทยอาภรณ์
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

50. นายณัฐดนัย นพรักษา
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

51. นายณัฐพล นาคสงวน
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

52. นายสถาพร ดีประเสริฐ
- สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ (คณิ ตฯ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะครุ ศาสตร์ สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

53. นางสาววริษา สระคง
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

54. นางสาวภัทริดา ขาวคง
- คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

55. นางสาวอินท์ ชลิตา เมฆพิพฒ
ั น์ พร
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุ รกิจวิศวกรรม (โควตา ข.) ม. ศิลปากร นครปฐม
- สารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาเพื่อการพัฒนาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลา
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

56. นางสาวเกศสิ ริ โตเลีย้ ง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

57. นางสาวกุลรัตน์ มุยเจริ ญ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

58. นางสาวอรอุมา โพธิ์รักษา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (ทุนเพชรสนามจันทร์ ) ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59. นายกล้ าณรงค์ แก่ นสวาสดิ์
- คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ การเกษตร) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

60. นางสาวพริมนภา ปานจ้ อย
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

61. นางสาวนภัสชล ปัญญาจงเจริญ
-คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจกั กรี รัช ราชบุรี
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

62. นางสาวศศิธร สามพรานไพบูลย์
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (รับทุน)
- คณะวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

63. นายวีรภัทร ธนธนานนท์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

64. นางสาวธัญวรัตน์ ชาน
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

65. นางสาวอรประภา การะเวก
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

66. นางสาวภูชิษา เดชธนาวรกิตต์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะบริ หารธุ รกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

67. นายชยณัฐ สุ ขุมปาลกุล
- คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าํ

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะบริ หารการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

68. นายพัฒน์ ภัทรพงศ์ มณี
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปั ตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

69. นางสาวสกาแลท ชนิกา เดส์ โครซ์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (ทุนเพชรสนามจันทร์ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

70. นางสาวจุฑามาส ฮวดประสิ ทธิ์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเคมีเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะบริ หารธุ รกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

71. นางสาวสราลี ซิ้มเจริ ญ
- คณะศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตร(สัตว์ศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะอุตสาหกรรมบริ การ สาขาศิลปะการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะบริ หารธุ รกิจ (ญี่ปุ่น) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

72. นางสาวพรชนัญญ์ ชั ยบุญ
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

73. นางสาวสุ นทรี อุปริภาพ
- คณะบริ หารการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะบริ หารธุ รกิจ นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

74. นางสาวสุ ชาดา ไทยทวี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-

75. นางสาวประภัสรา มณีรัตน์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

76. นายสรั ญทัศน์ เจียมอนุกูลกิจ
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

77. นายภัทรพล พงศ์ เนตรวิไล
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิ ดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตาข.)สาขาธุ รกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

78. นายอติชาต คงอุดมทรัพย์
- คณะบริ หารการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

79. นายภาณุวฒ
ั น์ ทัศนาทร
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

80. นายจัตวา จันทร์ สมบูรณ์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

81. นางสาวพิชญ์ สินี แผ้ วสกุลพันธ์
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

82. นายวัชรบูลย์ งามศรีทัศน์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุ รกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

83. นางสาวปภาวี มานพ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

84. นายชยุต อชพาณิช
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

85. นางสาวสุ วพักตร์ ไชยวสุ กุล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

86. นายจตุรัส จันทร์ สมบูรณ์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

87. นางสาวเกวลิน เส็ งอนันต์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จํานวนนักเรี ยนทั้งหมด 95 คน สอบได้ 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.57%
ข้ อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2554

88. นายไชยกร วงศ์ บุญงาม

89. นางสาวการะเกด มีมากวงศ์

90. นางสาวกมลทิพย์ คุ้มพะเนียด

91. นายกฤตภาส สุ นทรชั ชเวช

92. นายศตวรรษ จําปาศรี

93. นายธาริต พลับขจร

94. นายภราดร ทองกําผลา

95. นางสาวธันยาพร ปิ ยะพงศ์ เดชา

