
 

โรงเรียนสุคนธีรวทิย์ ปีการศึกษา 2554 

รายช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6  สอบเข้ามหาวทิยาลยัต่าง ๆ ได้ 
1.  นายสิรวชิญ์  ทรงสมบูรณ์           

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์  

        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

2. นายภานุพงศ์  มอญถนอม              

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์  

        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัศิลปากร (โควตาข) 

3. นางสาวศวรรยา  แสงทอง 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์  

  มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัศิลปากร (โควตาข.) 

4. นางสาววริษฐา  พิริยะพงษ์พนัธ์   

      - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ        

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหารเป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาทุนละ 

15000 บาทต่อปีการศึกษา ซ่ึงมีให ้2 ทุน และสอบไดอ้ยูใ่นลาํดบัท่ี 2ของ  

        มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม จะไดรั้บทุนตลอด 4 ปีถา้สามารถศึกษาไดเ้กรดเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป 

5. นางสาวเพญ็พชิชา  ตระกูลชัยศรี     

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

  นครปฐม 

6. นางสาวนภษร  เดชธนาวรกติต์  

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

  นครปฐม 

7. นายตุลธร  ปุยนุเคราะห์ 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี    

 มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

 

 

 



 

8. นายฉัตริน  ท้วมอ้น  

      - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ Asian University (ทุน 100,000 บาท) 

9. นายณฐัภัทร  วิรุฬห์ภูติ      

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

10. นายนรุตม์  ผลวฒันะ     

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

11. นายธนพนธ์  ตรีชัยรัศมี                      

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

12. นายธนิจ  ชลติพนัธ์ุ                     

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

13. นายนราดล  อภิธรรมสถาพร   

      - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม (โควตาข.) 

14. นายธนกฤต  ธนนรัตนากร 

      - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม (โควตาข.) 

      -เทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

15. นายสราวุธ  สหบรรเทงิศิลป์       

      - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม (โควตาข.) 

      - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



 

 

16.  นายคณาดิฐ  ปิยะพงศ์เดชา         

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

 17.  นางสาวชวศิา  เธียรประณตี     

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 18. นางสาวเกศรา  พมิใจใส 

      - คณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตร 2 ภาษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

- คณะบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- คณะศิลปศาสตร์  Asian University (ทุน 300,000 บาท) 

19. นางสาวกรกมล  เธียรวงศ์เสถียร     

      - คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี พระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

20. นายพงศ์พล  ศิริประภารัตน์  

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

21. นางสาวธีรารัตน์  ศรีวรรณ    

- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

-สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววทิยาประยกุต)์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

22. นางสาวปฐมา นาคสิทธ์ิ  

      - การออกแบบทศันศิลป์-การออกแบบแฟชัน่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      

- คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

23. นางสาวศศิธร  เหมะธุลนิ      

- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวศิวะไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

24. นางสาววลัภรณ์  กลัยาวุฒิพงค์  

- คณะวทิยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 



 

25. นางสาวปัญญาพร  เตชะศิรินุกูล   

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

26. นางสาวณฐัณชิา  ไทยทวีวฒันกุล  

- สาขาภฺมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

27. นางสาวนภัสสร  ศรีวเิชียรโชค 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  พระจอมเกลา้ธนบุรี 

      - คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

28.  นางสาวจิดาภา  ผาสุขดี  

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  พระจอมเกลา้ธนบุรี 

29.  นางสาวป่านทพิย์  พนัธ์ทอง 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  พระจอมเกลา้ธนบุรี 

- คณะศิลปศาสตร์  Asian University (ทุน 100,000 บาท) 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

30.  นายภานุวฒัน์  สร้อยทอง 

- คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

- คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

- สาขาวชิา การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

31. นางสาวชนกนันท์  วชัรนันท์ุ 

- คณะบริหารธุรกิจ  Asian University (ทุน 150,000 บาท) 

32. นางสาวณฐักาญจน์  สังวาลเดช 

      - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลติภัณฑ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

- คณะบริหารธุรกิจ  Asian University (ทุน 100,000 บาท) 

-คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

33. นางสาวกุสุมาลย์ แต่งศรี 

      - คณะบริหารธุรกิจ  Asian University (ทุน 100,000 บาท) 

     - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขามีเดียแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

       พระจอมเกลา้ธนบุรี 



 

34. นางสาวฟาลดิา  องักุโร 

- คณะศิลปศาสตร์  Asian University (ทุน 200,000 บาท) 

35. นางสาวอริสรา  ศรีพุ่ม 

    - คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

    - คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

36. นายจิรกติิ์  ทองปรีชา 

   - สาขาภฺมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

   - คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   - คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

37. นางสาวพมิพศิา  กะสิ 

   - คณะเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   - คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

38. นางสาวจิราภรณ์  รวมศิลป์ 

   - คณะการท่องเท่ียวการโรงแรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

39. นายอณู  ดาวเรือง 

   - คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   - คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

40. นางสาวเจียอิน๋  แซ่หลี่ 

     - การส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

     - คณะการส่ือสารต่างประเทศ (จีน) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

     - คณะธุรกิจจีนและคณะภาษาจีน มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

41. นางสาวอจัจิมา  น้อยพทิักษ์ 

     - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

     - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

42. นายโกศล  ศาลคุิปต์ 

    - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

นครปฐม (โควตาข.) 

43. นายธนพงษ์  สมศรีสุข 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

นครปฐม (โควตาข.) 

 

 

 



44. นายภวตั  เบญจอุณห์ 

    - คณะวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาอิเล็คทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์     

      มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม (โควตาข.) 

   - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

45. นางสาวชลนรา  วงศ์ทองดี 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวะกระบวนการชีวภาพ   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

นครปฐม (โควตาข.) 

46. นางสาวปภาว ี กอประเสริฐศรี 

    - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาโลจิสติกส์   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

นครปฐม (โควตาข.) 

47. นางสาวญาณิศา  พฤกษปิยรัตน์ 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาธุรกิจวศิวกรรม   มหาวทิยาลยัศิลปากร    

นครปฐม (โควตาข.) 

48. นายชงฆลกัษณ์  พลศรี 

    - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

49. นายกติติศักดิ์  เอีย้งอารีย์ 

    - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยชีีวภาพ)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

    - คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

50. นายกุลบุตร  สุริยกานนท์ 

   - คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการโอลิมปิกวชิาการ) 

   - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววทิยาประยกุต)์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

   - เทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัหวัเฉียว เฉลิมพระเกียรติ  

51. นายพชรพล  เกวยีนวงษ์ 

    - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววทิยาประยกุต)์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

    - คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

52. นางสาวนวพร  อมรศิลป์ 

    - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววทิยาประยกุต)์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

53. นายสุทธิเดช  เกตุแก้ว 

    - สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

54. นางสาวศิริญลกัษณ์  อนันต์วราพงษ์ 

    - คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 



 

55. นางสาวภารว ี เมืองแป้น 

    - คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

56. นางสาวณฐัณชิา  ไทยทวีวฒันกุล 

    - คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

57. นางสาวชลธิชา  ขาวสําอางค์ 

    - คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

58. นางสาวสิรภัทร  บุญประสาน 

    - คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

59. นายกนัตวชิญ์  กจิสงวน 

    - คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

60. นายรวนิท์   ปานแม้น 

    - สาขาวชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

61. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว 

    - สาขาวชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

62. นางสาวเกจ็มุกฐ์  ไซพนัธ์แก้ว 

    - สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

63. นายชินาธิป  สุรการพนิิจ 

    - สาขาวชิา เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

      มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

 64. นายจิณณะ ลอเพช็ร 

     - สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

65. นางสาวสุรีรัตน์ ชาสมบัติ 

    -พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

66. นางสาวพศิลยา หวงัอคัรโรจน์ 

     - คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

67. นางสาววชิชา พร้ิงพฒันพงษ์  

    - คณะการออกแบบทศันศิลป์ –ศิลปะเคร่ืองประดบั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

68. นายพล  งามสวสัดิวงศ์  

     - คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

69. นางสาวเกลด็กาญจน์  ศิริชัย  

     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

 



 

70. นายสิรภพ พวงอนิทร์ 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

71. นางสาวธิติมา ภู่มาล ี 

     - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 

        มหาวทิยาลยัศิลปากร   นครปฐม  

72. นางสาวกมลวรรณ อยู่คงพนั  

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี    

มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

73. นายอทิธิกร  เพช็รละออ 

    - คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี    

มหาวทิยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

 

                                                                 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


