โรงเรียนมารีวิทยากบินทรบุรี ปการศึกษา 2556
รายชื่อ คณะและมหาวิทยาที่นักเรียน ม.6 รุน 11 เขาศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐวรา ศรีเสริมพันธ

คณะ
วิทยาศาสตร

สาขาวิชา
เคมีประยุกต

คณะ
แพทยศาสตร
วิทยาศาสตร

สาขาวิชา
แพทยศาสตร
วัสดุศาสตร

คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามา
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรโรงพยาบาลรามา
วิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจระหวางประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ( 2 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวปภาณิน สุวรรณเศรษฐ
นางสาวชนัญญา คนซื่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ( 4 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐสิกาญจน ธีระโรจนพงษ
นายอัษฎา พิระชัย
นางสาวศิรประภา จิตวุฒิ
นางสาวไขนภา ทองไหม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ( 6 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวฐิติมา สอนสวัสดิ์
นายธฤต รื่นฤทธิ์
นางสาวจิดาภา บุญฤทธิการ
นายธนภัทร ทองพรหม
นางสาวนันทนัช เกาไศยนันท
นายกฤตภาส ออนสําลี

คณะ
มนุษยศาสตร
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
สังคมศาสตร
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุนธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
การบัญชี
เศรษฐศาสตรสหกรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา ( 4 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาววิจิตรา บุตรประเสริฐ
นายจิระพงษ จันทรแวว
นายพชร เฮงประเสริฐ
นางสาวสิริภาภรณ พลไชย

คณะ
วิทยาการการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตร

สาขาวิชา
การเงิน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟา
เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( 14 คน )
ชื่อ-สกุล
นายอมรเทพ สงวนศิลป
นายธัญญวรรธ ของนา
นายนัฐวุฒิ พุม พวง
นายเมธี ทิพวรรณ
นายปติกร ปุญญนิรันดร
นายราชฤทธิ์ โคตรทอง
นางสาวจิตตานันทิ์ พูลสวัสดิ์
นางสาวศศิวิมล มีพึ่ง
นายธัญพัฒน ลิ้มรังสิกุล
นางสาวศิริภาพรรณ สาระวิน
นางสาวประภาพร ออนดวง
นายณัฐพล โตจีน
นายสิรวิชญ วงษมาก
นางสาวมนัญชยา ชัยสวัสดิ์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ
เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
สังคมศาสตร
ศิลปศาสตร
พลศึกษา
พลศึกษา

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมเคมี
เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตรการอาหารฯ
บริหารธุรกิจการตลาด
การแสดงและกํากับการแสดง
ผูนํานันทนาการ
อนามัยสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 5 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐชา บุญมา
นางสาวสุชานาถ พุมไสวธนาพร
นางสาวจุฑามาส เขียวเมือง
นางสาวรัตนาภรณ เพชรมี
นางสาวจุฑาทิพย แฝงทรัพย

คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร

สาขาวิชา
ธุรกิจวิศวกรรม
ธุรกิจวิศวกรรม
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
นิเทศศาสตร
วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา ( 19 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐพร ถาวรคุณ
นางสาวศิณิชา ฟองกําแหง
นางสาวภุมรัตน โพธิ์เจริญ
นายธีระพัฒน บุญสาร
นางสาวเมธาวี รูรักษ
นางสาวอารียา การุญ
นายมุนนิ ทร บุญเมือง
นายปฏิพล แกวไชยพาน
นางสาวจิราภรณ สําราญใจ
นายปรัชญา สื่อเจริญอัครกุล
นายจิรายุ ไชยคํา
นายศรัณย ทวีเกียรติสกุล
นายนัทธพงศ ชิวกา
นายณัฐกมล จันทรเส็ง
นายพงศพพิ ัฒน ดวงสวาง
นายอัจฉริยะ โคสาสุ
นายกษิดิ์เดช ศรีอุดร
นายณัฐพัชร สังขะวินิจ
นางสาวจริยา พรมทิพย

คณะ
เภสัชศาสตร
พยาบาลศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รัฐศาสตรและนิติศาสตร
รัฐศาสตรและนิติศาสตร
รัฐศาสตรและนิติศาสตร
โลจิสติกส
โลจิสติกส
วิทยาการสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศึกษาศาสตร
การจัดการและการทองเทีย่ ว

สาขาวิชา
เภสัชศาสตร
พยาบาลศาสตร
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตรการปกครองทองถิ่น
รัฐศาสตรการปกครองทองถิ่น
นิติศาสตร
วิทยาการเดินเรือ
วิทยาการเดินเรือ
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมโยธา
การสอนคณิตศาสตร
การจัดการการทองเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแกน ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวนิชาภา รัตนเกรียงไกร

คณะ
เภสัชศาสตร

สาขาวิชา
เภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน หนองคาย ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวศรสวรรค ธุวหาสกุล

คณะ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
การทองเที่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ( 2 คน)
ชื่อ-สกุล
นายศรัญยู ตินะลา
นางสาวบุษชฎีกาน แขไข

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
เศรษฐศาสาตร

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
เศรษฐศาสาตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 2 คน )
ชื่อ-สกุล
นายชานนท นาคนรินทร
นางสาวภัทรสุดา กลาแข็ง

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
บริหารเศรษฐศาสตรและสื่อสาร

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิเตอร
นิเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 2 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวธัญญาลักษณ แกนจันทรใบ
นางสาวปวีณธ ิดา โชติธนสมบูรณ

คณะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การทองเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
การทองเที่ยว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจาคุณทหารลาดกระบัง ( 7 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาววิมลพรรณ รมสงฆ
นางสาวกมลวรรณ เถื่อนสุวรรณ
นางสาวนัทธนิชา มานะดี
นางสาวสุภาพร พวงชะอุม
นางสาวนุชนาฎ หลําบางชาง
นายพสิษฐ วงศปติรุงเรือง
นางสาวณิชกานต สองแสงจันทร

คณะ
ครุศาสตรอุตสาหรรมและเทคโนโลยี
ครุศาสตรอุตสาหรรมและเทคโนโลยี
ครุศาสตรอุตสาหรรมและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครุศาสตรการเกษตร
สถิติประยุกต
เคมีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟา
สัตวศาสตร

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมธนบุรี ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
นายศุภวิชญ ศรีกอง

คณะ
วิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ( 5 คน )
ชื่อ-สกุล
นายประเทศไทย คงลอมญาติ
นายธนภาส เลาหสินนุรักษ
นายพีชุตม บุญตา
นายสุประวีณ หลอปรีชากุล
นายบุณญนาจ ธิยาเวช

คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร

สาขาวิชา
การจัดการการผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( 5 คน )
ชื่อ-สกุล
นายศุภพร วันเจียม
นายธนภูมิ ชุมผอม
นางสาวกิตติกรานต สิงหครามเขต
นางสาวพิชญา บุญลือ

นายทินภัทร ของมวง

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ( 2 คน)
ชื่อ-สกุล
นายจิรายุทธ สุขปรั่ง
นายณัฐวุฒิ พุม พวง

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีการพิมพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวสกุลรัตน กันศรี

คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

สาขาวิชา
วิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวบุษรา อิ่มสันเทียะ

คณะ
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

สาขาวิชา
การจัดการการบิน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาววิลาสินี ศรีสอาด

คณะ
สาธารณสุขศาสตร

สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวสายธาร สารนอก

คณะ
พยาบาลศาสตร

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร

คณะ
พยาบาลศาสตร

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร

คณะ
พยาบาลศาสตร

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร

คณะ
เทคโนโลยีอากาศยาน
เทคโนโลยีอากาศยาน
เทคโนโลยีการบิน

สาขาวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกสการบิน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน
การจัดการการบิน

คณะ
วิทยาการเดินเรือ

สาขาวิชา
วิทยาการเดินเรือ

วิทยาลัยเซนตหลุย ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวปณิดา ลอยเมฆ

มหาวิทยาสยาม ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวชลธิชา เนตรดี

สถาบันการบินพลเรือน ( 3 คน )
ชื่อ-สกุล
นายภานุพงศ สมงาม
นายขจรยศ สระบัว
นางสาวอภิสราธรณ สาชุชน

ศูนยฝกพาณิชยนาวี ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
นายอติภัทร ขวัญใจ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ( 2 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชริดา เคนเหลา
นายกีรติ เฮงประเสริฐ

คณะ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส
วิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ( 4 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวอมิตา คัทจันทร
นางสาวกัญจนพร ลาเจริญ
นางสาวชวิศา วิงวอน
นางสาวชนิสรา วิบูลยกาญจน

คณะ
ศึกษาศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทา

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
พยาบาลศาสตร
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( 2 คน)
ชื่อ-สกุล
นางสาวปทมาพร อุมะวิชนี
นางสาวจุฑารัตน คงทน

คณะ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
นายฐากูร ละมูล

คณะ
ครุศาสตร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
นายจิรายุศ หงษมัง

คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา อินติ ( 2 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุกรรณิการ หนูเกตุ
นางสาวกัญญาพร ผลเรไร

คณะ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( 2 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวอัญชิตา สมภู
นางสาวดารณี พิมพชื่น

คณะ
เทคนิคการแพทย
สาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม

สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย
การจัดการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ ( 4 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐมน ปวิตรปก
นางสาวโยษิตา แสงจันทร
นางสาวธนัชพร พงษพานิช
นายอมรภิวัฒน ชินศักดิ์ชยั

คณะ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
การบัญชี
ธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจระหวางประเทศ

ชื่อ-สกุล
นางสาวอภัสนันท อังกูรไพศาล

คณะ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

นางสาวเสาวลักษณ บุญปก

บริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจการบิน

นางสาวอมลวรรณ อําพันพงษ

บริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจการบิน

นางสาววาสนา พรหมประเสริฐ
นางสาววัลภา ทับรอด
นายอภิสิทธิ์ ชื่นชวน
นายพลชัย พิทักษานนทกุล
นายพงศกร พันธชนะ

บริหารธุรกิจ
ศิลปกรรมศาสตร
นิเทศศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดการธุรกิจการบิน
ทัศนศิลป
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( 8 คน )

มหาวิทยาลัยรังสิต ( 19 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวชลิตา สมโภชน
นางสาวทิพรดา ปานาภรณ
นายธนโชติ อินทรปญญา
นางสาวดวงเนตร เข็มกลัด
นางสาวชนากานต ประพันธ
นางภัทรพล วงษบานดู
นายนนทธวัช ทนงศักดิ์มนตรี
นางสาวนัทธมน ปราบสัจจะ
นางสาวนิรมล อุนวงค
นางสาวธนิสรา สิงหลสาย

คณะ
การแพทยแผนตะวันออก
การแพทยแผนตะวันออก
ดิจิตอลอารต
เทคนิคการแพทย
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
การแพทยแผนตะวันออก
การแพทยแผนตะวันออก
คอมพิวเตอรอารต
เทคนิคการแพทย
นิติศาสตร
นิติศาสตร
ภาพยนตและวีดีทัศน
การประชาสัมพันธ
การจัดการธุรกิจการบิน
การบัญชี

นายปณณ พุมชลิต
นางสาวกนกวรรณ สุขสวาง
นางสาวอภิญญา ทวีทรัพย
นางสาวสุภาวดี แชมชื่น
นางสาวเจนจิรา เพนินรัมย
นายกฤษฎา พรหมเรศ
นางสาวพรทิพย คเชนชร
นางสาวนิสา ลาทอง
นายณัฐชนน ผลาผล

วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรม
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
การโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การออกแบบภายใน
สถาปตยกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภาวิตา เรณางกูร

คณะ
นิติศาสตร

สาขาวิชา
นิติศาสตร

