ผลการสอบเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ปี การศึกษา 2555
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่ น 7 โรงเรี ยนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม
1. นายสุภสิทธิ์ นาคไร่ ขิง

1

-

โทร. 08-7764-6610

- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุชนสู
ั ้ งและนาโนเทคโนโลยี โควตา ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2

-

3

-

2. นางสาวณัฐภรณ์ ปานเจริญ

โทร. 08-9157-8855

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ ก สสวท.)
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

3. นายทรั พย์ สิทธิ์ จารุ พงศ์ ประภา

โทร. 08-1810-2313

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุชนสู
ั ้ งและนาโนเทคโนโลยี โควตา ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

4

4. นายสิทธิชัย ประเคนเครื่ อง

โทร. 08-0437-9661

- คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

-

5

6

-

8

-

เหลืองเกรียงไกร

โทร. 08-4414-1164

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนการศึกษา 300,000 บาท) Asian University
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. นางสาวธัญลักษณ์ คุณธนวงศ์ โทร. 08-2727-8237

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

7

5. นางสาวจิรัชญา

7. นางสาวบุณยนุช โหลยค้ า

โทร. 08-1880-0193

คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

8. นายธนากร

สุคนธ์ พานิช

โทร. 08-5236-2351

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

9. นายณัชพล สวัสดิวุฒพ
ิ งศ์

9

โทร. 08-6798-9907

- คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. นายอัคราธรรม

10

-

12

13

โทร. 08-6177-7990

คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

11

จุลนิพฐิ วงษ์

-

11. นายสุวัฒน์

มรรคเจริญ

โทร. 08-4904-9910

12. นางสาวศนิ

ลลิตลักษมานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอตุ สาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวะเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ ทุนตามโครงการพสวท. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทร. 08-6756-0090

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. นายพชร

จันทร์ สีชัง

โทร. 08-0231-9737

คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ รับทุนการศึกษา 200,000 บาท Asian University

14. นายณภัทธ ปทุมาสูตร
14

\- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ สิง่ แวดล้ อม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวะเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

15

16

โทร. 08-2346-5915

-

15. นางสาวลัลนธยาป์

ตาเพ็ง

โทร. 08-4662-0842

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ทุนตามโครงการ พสวท. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอตุ สาหกรรม โครงการทุนเพชรนนทรี ได้ รับทุน 60,000 บาท ต่อปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. นายศิรวิทย์

จันทร์ ประสิทธิ์

17. นายปั ณฑร

กองตาพันธ์

โทร. 08-9665-5473

- คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิ กวิชาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17

-

โทร. 08-7545-3849

คณะพละศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะบริ หารธุรกิจ ได้ รับทุนการศึกษา จํานวน 150,000 บาท Asian University

18

-

19

20

21

-

18. นางสาวรุ่งอรุ ณ รอดทอง

โทร. 08-1869-9530

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ิ นธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสงิ่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง

19. นางสาวสวรินทร์

กมลเลิศ

โทร. 08-7569-3487

คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิง่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพระบรมราชชนก

20. นายนรภัทร์

พิชัยยุทธ

โทร. 08-3558-7606

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุน 4 ล้ านบาท)
- คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โครงการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมสัญจร
ประเภท ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โครงการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมสัญจร
ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University ได้ รับทุนการศึกษา 3000,000 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

21. นางสาวศุภาวรรณ นพรุจิกุล

โทร. 08-2499-4322

- คณะครุศาสตร์ สาขามีเดียการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

22

22. นายสมบัติ

ดุสฎีกาญจน โทร. 08-3694-3272

- คณะการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะไฟฟ้ าสือ่ สารและอิเล็กโทรนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ
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23. นายศุรวีร์

ม่ วงสกุล

โทร. 08-4695-6551

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวะเครื่ องกล (พลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
24
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24. นายชัชนันท์

โกธรรม โทร. 08-7685-2746

25. นายสิทธิพล

คณาคุปต์

26. นายอดิวัชร์

อัครวนิชนันท์ โทร. 08-6526-9067

- คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
โควตา ข. มหาวิทยาลัย ศิลปากร นครปฐม

โทร. 08-4109-0768

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหการ(ไฟฟ้ า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหการ (ไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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27. นางสาวดารากร บุญรอด

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิง่ แวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

28. นายอัครพล นิธินนท์
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โทร. 08-2722-3727

โทร. 08-6798-6688

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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-

29. นางสาวธัญญรัตน์ เกตุแก้ ว โทร. 08-4652-1219

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

30. นายวชิร วชิรปาณี
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โทร. 08-9410-7033

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข.
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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31. นายฐาปกรณ์ มูลสวัสดิ์ โทร. 08-8080-0132

คณะประมง สาขาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
คณะวิศวกรรมการสือ่ สารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

32. นางสาวรภัสนันทน์ กุลปฐวีวัฒน์

- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขามีเดียการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา

33. นายกฤตภาส เหล็กไหล
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โทร. 08-2727-0886

โทร. 08-7355-4860

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โควตา ข.
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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-

34. นายรั ตนพงศ์

ขันกาญจนศักดิ์

โทร. 08-1628-2198

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โควตา ข. ม.ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

35. นางสาวนรมน สาเพิ่มทรั พย์ โทร. 08-5822-0228

- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Asian University
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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-

36. นางสาวกันติยา สร้ อยสุวรรณ

โทร. 08-9483-3617

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ ทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน

37. นางสาวชลธิชา จิตติธีระนนท์ โทร. 09-1435-8632

37

- คณะพยาบาลศาสตร์ สภากาชาดไทย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย ศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะศิลปะศาสตร์ (ทุนการศึกษา จํานวน 150,000 บาท)
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทย์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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38. นายขจรศักดิ์

โชควัฒนคุปต์ โทร. 08-7360-3646

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

39. นางสาวณิชากร ไทยเจียมอารี ย์ โทร. 08-9740-6555

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โควตา ข.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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40. นางสาวสรั ลยา

งามจิตวงศ์ สกุล โทร. 08-8454-4128

- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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41. นายสภูมิ

หัสชู โทร. 08-7545-1398

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

42. นายณัฎฐพล

42

43

ขันติพร้ อมผล โทร. 08-0995-9980

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาฟิ สกิ ส์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

43. นายนวพล สีมา โทร. 08-3983-2611

- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

44

44. นายวิทวัส

กมลมิตรตระกูล โทร. 08-9775-5801

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สกิ ส์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

45. นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณวงศ์

45

โทร. 08-8232-8829

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์
โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
46

47

-

46. นางสาววิภาวี เกสรบุญนาค โทร. 08-2484-6865

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

47. นางสาวณฌวิตา วิโรจน์ ศิริ โทร. 08-7158-9569

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

48. นางสาวกนกกร

48

49

แช่ มสาคร โทร. 08-2481-4427

- คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมเี ดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะธุรกิจอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนก

49. นางสาวชนิตา แสงพิทักษ์

โทร. 08-9634-6092

- คณะพยาบาลศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

50

50. นางสาวกัญญาวีร์

ส่ งศักดิ์เสรี โทร. 08-775-3498

- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
-คณะศิลปะการแสดงสาขาการแสดง วิทยาลัยSUPERSTAR COLLEGE OF ASIA ม.สยาม(ทุน 150,000บาท)

51. นางสาวจิดาภา เหมทานนท์ โทร. 08-822-4322

51

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา

52. นางสาวอนุตรา สุขพันธ์

52

โทร. 08-7545-1375

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง
- คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

53. นางสาววรัญญา ขมประเสริฐ โทร. 08-1880-3902

53

54

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โควตา ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- โครงการร่วมบริ หารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย สาขามีเดียทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะออกแบบอัญมณีและเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

54. นางสาวกัญญาวีร์ คูณแรง โทร. 08-3158-1108

- โครงการร่วมบริ หารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

55. นางสาวปุณญาพร แสงนวล โทร. 082350-2468

55

- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิง่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

56. นายนวมินทร์

56

เฉลิมเกียรติ โทร. 08-9614-8501

- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

57

-

58

59

57. นายกรลภัส

เล้ าโสภาภิรมย์ โทร. 08-2720-2792

58. นายณัฐพล

สุขสกุลวัฒน์ โทร. 08-2778-3504

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University ทุนการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะบริ หารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

59. นายกษิด์ เิ ดช วัชรนันทุ์

โทร. 08-5263-1410

- คณะบัญชีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University

60. นายปรินทร์ ประติพัทธิ์พงษ์ โทร. 08-6171-7017

60

61

- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University
-

61. นางสาวอินทร์ สุดา เสถียรยานนท์ โทร. 08-6812-5288

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะบริ หารธุรกิจ (BBA) ทุนการศึกษา 200,000 บาท Asian University
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะทันตสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

62

-

63

64

65

62. นางสาวชญาณ์ นันท์ วงษ์ จันทร์ โทร. 08-5188-8226

คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ โครงการทุนเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะคณิตศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์อภัยภูเบศร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

63. นางสาวรั ชฎา

กรีสุวรรณ โทร. 08-6088-9973

- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจกั รี รัช
- คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร

64. นางสาวธีรดา สุเมธาอักษร โทร. 08-0087-7677

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
- คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์อภัยภูเบศร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร

65. นางสาวชลดา

-

แสงประดับ โทร. 08-0424-0030

คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร

66. นางสาวหริภา ภูมิสิริภักดี โทร. 08-9206-1424

66

- คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

67. นางสาวกมลชนก

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

67

-

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารธุรกิจ Asian University
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

68. นางสาวจิณณพัต

68

69

70

สาเพิ่มทรั พย์

โทร. 08-7355-1141

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
-

69. นางสาวฐานิตตา สิงห์ ลอ โทร. 08-4147-7891

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะบริ หารศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา

70. นายณัฐชนน ชูชมชื่น โทร. 08-7568-7128

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมศิ าสตร์ และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

71. นางสาวณัฐวรรณ

71

พุฒขาว โทร. 08-8225-3655

แก้ วสมบูรณ์ โทร. 08-2724-4012

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะจุลชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

72. นางสาวณัฐวิภา เซี่ยงจ๊ ง โทร. 08-2722-5117

72

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

73. นายณิชภูมิ

ชยันตรดิลก โทร. 08-0424-6610

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหการ(ไฟฟ้ า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

73

74. นางสาวดนยา บุญญยุวะ โทร. 08-9479-3599

- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

74

75. นางสาวภานุมาศ ศรีต่างวงษ์ โทร. 08-5180-9766

75

- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)

76. นางสาวภาวิตา ฉิมกล่ อม โทร. 08-1941-4289

76

77

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะบริ หารธุรกิจ Asian University
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-

77. นางสาวศศิธร บุญชู

โทร. 08-6768-0658

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

78

79

78. นายสิริพงศ์ วรประชา โทร. 08-2482-8188

คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณะการจัดการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไฟฟ้ า (เอกอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

79. นายปกรณ์

ขันบรรจง โทร. 08-0423-8769

- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้ า
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล Asian University
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
80

80. นางสาวธัญพิชชา ตรงแจะ

โทร. 08-2484-6827

- คณะครุอตุ สาหการ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
- สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
81

82

81. นายณัฐภัทร เรี ยบทวี โทร. 08-1981-8674

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหการ (ไฟฟ้ า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี

82. นายปฏิภาณ

โอชวิทูรพจน์ โทร. 08-1156-1919

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะโยธา นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University
- คณะวิศวกรรมการสือ่ สารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
83

83. นายพลวัฒน์ ตู้จินดา โทร. 08-7707-9507

- คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

84. นางสาวจุฑาศิริ

84

85

ฉายสําเภา โทร. 08-1856-9553

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ- โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

85. นางสาวณัฐสุดา วัฒนสกุลเกียรติ

โทร. 08-8225-9703

- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
86

87

86. นางสาวจิรภา ตันเสถียร

โทร. 08-2349-6259

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

87. นายศุภณัฐ

ไข่ แสงศรี

โทร. 08-7401-485

88. นายธนเดช

แก้ วสมบูรณ์ ศรี

- คณะโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University

โทร. 08-0782-9140

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
88

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิกส์อิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะบริ หารธุรกิจ Asian University
- คณะธุรกิจการบิน (การปฏิบตั ิการทางการบิน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะโลจิสติกส์ สาขาการค้ าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะฟิ สิกส์อตุ สาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

89

89. นางสาวสุภาศิดี

บุญเติม

โทร. 08-7493-9502

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
90

90. นายอารยะ ศรี สุข

โทร. 08-7546-5313

- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
91

91. นางสาวอติญา ขาวสําอาง โทร. 08-7414-7259

- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
92

92. นายพงศกร วรรณาโส

โทร. 08-1880-9054

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

93

93. นายกุลวัฒน์ ทนุพันธุ์

โทร. 08-7517-3801

- คณะเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและสร้ างภาพเคลือ่ นไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
94

94. นายคณิศร เลีย้ งบํารุง โทร. 08-1941-5940

- คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมศิ าสตร์ และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

95

95. นางสาวศิริลักษณ์ อานอาชา โทร. 08-3132-2650

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

96. นางสาวไอริณ

96

สุรการพินิจ โทร. 08-2482-5631

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

97. นายยุทธนา วุฒิศักดิ์ไพศาล โทร. 08-2787-8060

-

97

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

98. นางสาวมนัสนันท์ เพ็ชรพล

98

โทร. 08-6450-0563

-สถาบันการบินพลเรื อน
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปทาน มหาวิทยาลัยเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

99. นายพิสิษฐ์ สัมพันธ์ โทร. 08-7344-7135

99

100

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะโยธานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
- คณะวิศวอัตโนมัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- สาขาวิชาอาหารโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- การจัดการอาหารโภชนาการ ดุสติ ธานี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

100. นางสาวพรรณวดีภรณ์

อานันตยนต์ นาวิน โทร. 08-5172-6515

- คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
101

101. นางสาวกาญจนา เรืองแก้ วมณี โทร. 08-2252-0050

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

102

102. นางสาวอัชฌาภรณ์ เลาหจารุ รัตน์ โทร. 08-5172-8047

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
103

103. นางสาวนวพร ทรัพย์ เปี่ ยมสุข โทร. 08-7157-3111

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
104

104. นางสาวปิ่ นสุดา

107

อุ่นยานโกวิท

โทร. 08-1850-7590

- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุรกิจ Asian University
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

106. นายพงศ์ พันธุ์

106

โทร. 08-7439-0348

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะจุลชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

105. นายพีรพล

105

ศรีวิบูลย์

วีระสมวงศ์ โทร. 08-2480-8280

- คณะธุรกิจการบิน สาขางานบริ การ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง
- คณะโลจิสติกส์และการค้ าระหว่างชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะฟิ สกิ ส์อตุ สาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University

107. นางสาวอรอุมา ยิ่งทวีศักดิ์

โทร. 08-6762-4624

- คณะบัญชี ประเทศจีน
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุรกิจ Asian University

108

108. นายธนทัต ชีเจ็ดริว้ โทร. 08-4774-5015

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะจุลชีวภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะจุลชีวภาคอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
109

109. นางสาวนาถนารี เชวงทรัพย์ โทร. 08-3553-9950

- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
110

110. นายกันภัย ชลิตพันธุ์ โทร. 08-1363-3608

- คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
111

111. นางสาวศรั ณย์ รัช ชุนใช้ โทร. 08-3237-9613

- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

112

112. นางสาวเขมจิรา ธีระวัฒนโยธิน โทร. 08-9415-4263

-คณะครุศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมสาขาเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะศิลปศาสตร์ Asian University
113

113. นางสาวปุณยวีร์ เนียมพันธ์ โทร. 08-2351-5112

- คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยและสิง่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะธุรกิจเครื่ องประดับและอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

114

114. นางสาวชนิตา

แก่ นจันทร์ โทร. 08-2481-4492

- คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก
115

116

115. นายธีรภัทร์

สามพรานไพบูลย์ โทร. 08-2484-6846

- คณะการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณะการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

116. นางสาวณัชชา พูลสยม โทร. 08-3954-2283

- คณะการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

117

117. นายภคิน วงศ์ สุวรร โทร. 08-2484-6975

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรนํ ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
118

118. นางสาวตวงเพชร รุ่ งพิริยะเดช โทร. 08-2721-6300

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา

119

119. นายภูมิพัฒน์ โตยธรมณีทรัพย์ โทร. 08-7568-8683
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University ทุนการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

120

120. นางสาวปิ ยะรัตน์ คงอุดมทรั พย์ โทร. 08-6794-5039

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

121

121. นายอภิสิทธิ์

อาชวกุลพงศ์ โทร. 08-1492-2948

-คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ Asian University ได้ รับทุนการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

122

122. นายศุภชัย ตัง้ จารุ วัฒนชัย โทร. 08-1430-6859

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

123

123. นายสุทธิโรจน์

ตันยาลักษณ์ โทร. 08-2481-4428

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ทุนตามโครงการ พสวท. มหาวิทยาลัยศิลปากร

124

124. นางสาววิรชา คุ้มครอง โทร. 08-0650-0654

- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- คณะประมงสาขาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

125

125. นายปวรั ฐ อัครเอกจิตต์ โทร. 08-1333-3205

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

