สรุ ปข้ อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่น 3 ปี การศึกษา 2551

สอบได้ โควตามหาวิทยาลัยต่ าง ๆ นักเรียนจํานวน 73 คน สอบได้ 73 คน คิดเป็ น 100 %

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนก่น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระบบโควตา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โควตา ก.
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสี มา
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทุนเรี ยนดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โควตา ข.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุนโครงการ พสวท.
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนโครงการ พสวท.
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักเรี ยนนายร้อยตํารวจ (หญิง) สามพราน
นักเรี ยนจ่าทหารเรื อ
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รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่ น 3 ปี การศึกษา 2551
สอบเข้ ามหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ได้
1.นายธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพสวท.
(โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการ พสวท. (พัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม

2.นางสาวสุ กานดา มรกตจินดา

- ทุนเรี ยนดีวทิ ยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริ ญญา
ตรี – โท – เอก
ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะอัญมณี สาขาวิชาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ พสวท.

(โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.นางสาวนันท์ ชนก เฉลิมเกียรติ

- แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเกษตรหลักสู ตรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน นครปฐม
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสี มา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.นายพรรษวุฒิ แก้ วเพ็ชรพลาย

- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครแฐม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสี มา
- คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

5.นางสาวสิ ริจนั ทร์ พิทักษ์ ต้ มุ

- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสี มา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.นางสาวมาสสิ ริ กังใช่ ง้วน

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการส่ งเสริ มคนดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสี มา

7.นางสาวพัฑฒิดา กรพิพฒ
ั น์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเกษตรหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.นางสาวขวัญวลี ยงชัยวัฒนา

- คณะเกษตรหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- สาขาวิชาภาษาจีนธุ รกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

9.นางสาวสุ พรรณี จรดล

- คณะเกษตรหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุลิต

10.นางสาวเพ็ญศิริ พึง่ ประชา

- คณะวิทยาศาสตร์ – ศิลปะศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี
- คณะเกษตรหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชี ยงราย
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

11.นายวุทธิพร กุ้ยบํารุง

- คณะเกษตรหลักสู ตรเครื่ องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สาขาวิชาการสอนชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางมด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
- สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์ ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

12.นางสาวนิศารัตน์ ศรีทองอินทร์

- คณะเกษตรหลักสู ตรเครื่ องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุ รักษ์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

13.นางสาวเกษวรา เมทเมรุ รัตน์

- ทุนเรี ยนดี วิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทย โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปริ ญญา ตรี – โท – เอก
ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะเกษตรหลักสู ตรหลักสู ตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- คณะอัญมณี สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

14.นายธีรพัฒน์ จรดล

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมโยธา ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ การเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

15.นายจักษ์ จักษ์ เมธา

- คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

16.นางสาวสุ วดิ า รักไพฑูรย์

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
-วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

17.นางสาวพัทธนันท์ พลูวงั กาญจน์

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

18.นายสิปปนนท์ ไพสิ ฐวิโรจน์

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะบริ หารธุ รกิจ (ญี่ปุ่น) สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

19.นายปรินทร์ ภัทรพงศ์ มณี

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภทโควตานักเรี ยนโครงการโอ
ลิมปิ ควิชาการ
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภทรับตรง

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น

20.นางสาวสุ รีย์วรรณ พุ่มเจริญ

- คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ หลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้สาขาคณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-คณะอัญมณี สาขาวิชาธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

21.นางสาวพรรณทิวา งามสง่ า

- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้ สาขาพลศึกษาและสุ ขศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22.นางสาวกนกนาค ปรีดพิ นั ธุ์

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

23.นางสาวกนกวรรณ พุทธพงศ์ พฤกษ์

- กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

24.นางสาวกุลฐินี กลิน่ พูล

- คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะอัญมณี สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25.นายเกียรติยศ จันทน์ แดงงาม

- คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพสวท.
(โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- จ่าทหารเรื อ

26.นายณัฐปคัลภ์ กฤษณา

- คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
นครปฐม
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

27.นางสาวดวงพร จันทร์ สมบูรณ์

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะอัญมณี สาขาวิชาธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

28.นายธนกฤต มหากิจอัศวกุล

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

29.นายธีรพล วัฒนะอนุรักษ์

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
- คณะอัญมณี สาขาวิชาธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

30.นางสาวปารมี สุ ขวัฒก์

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสู ตร ตรี – โท – เอก เศรษฐศาสตร์ (สองภาษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31.นางสาวปิ ยวรรณ ประเมษฐะวนิช

- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

32.นางสาวปุญญาพัฒน์ วงศ์ สุวรรณ

- คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา ชลบุรี
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

33.นางสาวผกามาศ สกุลณา

- คณะอัญมณี สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

34.นางสาวผิตนรี รัตนรักษา

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร

เหนื อ
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

35.นายพงศกร น้ อยพิทักษ์

- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
นครปฐม

36.นางสาวพรพิมล มอญถนอม

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะอัญมณี สาขาวิชาธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

37.นางสาวพรรณภา ปิ่ นเวหา

- ทุนเรี ยนดีวทิ ยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย โครงการพัฒนากําลังด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ตรี – โท –

เอก
ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการ พสวท.
(พัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

38.นางสาวภัสราภรณ์ สุ วรรณวงศ์

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามีเดียอาดส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

39.นางสาวรัตนากร แช่ มสาคร

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณี ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาฟิ สิ กส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

40.นางสาวลลิตา บุญมี

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

41.นางสาววนิดา จารุ วรรณ

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

42.นายสรศักดิ์ งามสง่ า

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะอัญมณี สาขาวิชาธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

43.นางสาวสุ ภทั รา เส็ งสมาน

- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะอัญมณี สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44.นางสาวสุ ภาภรณ์ วะนํา้ ค้ าง

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

45.นางสาวอิสรีย์ ชมศิริวฒ
ั น์

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) มหาวิทยาลัย
บูรพา ชลบุรี
- เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

46.นางสาวไอลดา ชู ภารา

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

47.นางสาววัชรภัสร์ แชบัว

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน นครปฐม
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นักเรี ยนนายร้อยตํารวจหญิง โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจสามพราน นครปฐม

48.นางสาวอรอนงค์ พ่ วงจินดา

- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

49.นายธนาคาร ศรีสมบูรณ์

- คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะเกษตรหลักสู ตรเครื่ องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
- สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

50.นายกีรติ สิ ริกาญจน

- คณะวิศวหรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

51.นายวัยวัฒน์ ทองแสวง

- วิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรเครื่ องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

52.นายศักดา สุ ขบํารุ ง

- คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

53.นายวิชชา ภูมิสิริภกั ดี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุข้นั สู งและนาโนเทคโนโลยี
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
นครปฐม
- คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ (รุ ปแบบที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

54.นางสาวพิทยารัตน์ รามัญอุดม

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร

55.นางสาวฤติมา จันบางยาง

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

56.นางสาววรรณวรินทร์ วรนิมมานนท์

- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

- สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

57.นายยตนา ปัทมฐิตานนท์

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

58.นางสาวภัสสราภรณ์ ทองสวัสดิ์

- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

59.นางสาวกาญจนา ชุ่ มอินจักร์

- คณะวิทยาลัยการเงินการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะอัญมณี สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

60. นายชัชนันท์ พิมพ์วงษ์ วาลย์

- คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน

61. นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ

- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

62. นางสาวนรัญช์ พร จิตวิริยนนท์

- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- ทุนเรี ยนดีวทิ ยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ตรี –
โท – เอก
ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิ ดล

63. นางสาวณัชชา กิตติวรี นนท์

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการ พสวท.

(พัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

64. นางสาวสิ รินาถตยา พรมที

- คณะศิลปะศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร

65. นางสาวปิ ยะพร เนียมมณี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

66. นางสาวกชกร พวงน้ อย

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

37. นางสาวเกวิสา สามพระยา

- คณะครุ ศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

68. นางสาววัชรินทร์ แก่ นสวาท

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

69. นายบุญฤทธิ์ ชัยสมบูรณ์ พนั ธ์

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

70. นายนพสัณชัย ธรรมบํารุ ง

- คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตา่ งประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

71. นางสาวธัญพร โสภณพัฒนะโภคา

- คณะเทคโนโลยีสาสรสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

72. นายนวชล พรมมา

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

73. นางสาวจันทิมา วงศ์ อนุ

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

