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แบบรายงานการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ห้อง เลขที่

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สถาบัน

นายถิรภาพ โสธรประภากร
นายปณิธิ ไรวา
นายณัฐดนัย รุง่ กิติพงษ์พนั ธ์
นายน่านน้้า ฐิตวัฒนะสกุล

วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วนศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เอกคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธนวินท์ เกิดจงรักษ์
นายฌานทัศน์ วงศ์วิญญูชน
นายชรัณ วิเชียรวัฒนชัย
นายพิชญ์ คุ้มแคว้น
นายศุภณัฐ รักสวิด
นายศราวิน มีศร
นายศิริศักดิ์ ปัญญะธารา
นายพัสกร หุน่ ศรี
นายกฤษณะ ชีวินกุลปฐม
นายทนงค์ชัย ทองยศ
นายณัฐวัตร จันทราภากร
นายธัชพล อรรถประวิทย์

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายปิยะวัฒน์ จูรณสิริพงศ์
นายชลากร ชัยมงคล

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุน่ ยนต์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ )
พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกล
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
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ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สถาบัน

นายวราพงษ์ งามกนก
นายอาณกร ทองบาง
นายพนธกร รอดดารา
นายเรือธง วรวงษ์
นายสิรวิชญ์ หมายมั่น
นายธีรางกูร เมฆศรีทองค้า

เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาพยาบาลสัตว์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครือ่ งกลการผลิต
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ )

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายธนวรรธน์ เฮงมา
นายนฤนาท ชีวะพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นายศิรสิทธิ์ ดอนสนธิ์
นายณัฐพล นวมงคลวัฒนา
นายสิทธิโชค ศรีธนกฤตาธิการ
นายณัฐปคัลภ์ ฟักเฟือ่ ง
นายอัจฉริยะ ขวัญอ่วม
นายพศวีร์ ลิ้มอิ่ม
นายณัชพล วรเมธธรรม
นายศุภณัฐ โต๊ะทอง
นายณภมร ตรีชสิทธิ
นายธนัท รอดแสวง
นายนนทพัทธ์ ศรีวานิชย์
นายฐิติพงศ์ ลายเงิน

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจทิ ัลมีเดียและระบบเกม
วิศวกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ )
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ )
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ห้อง เลขที่
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ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สถาบัน

นายนนท์ปวิธ ผาสุข
นายวีรพัฒน์ จินตวิจติ
นายธนาคาร เทพา
นายพุฒิธรรม คุณปัญญากร
นายสิรภพ จันทนภานันท์

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ )
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ )
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายณัฐพงศ์ ชุติสิริยานนท์

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

