มหาวิทยาลัยที่นักเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (รุ่น 12) เข้าศึกษา ปี 2558
ชื่อนักเรียน
นางสาวกนิษฐนันท์ มาโนชโยธิน
นางสาวธารินทิพย์ กุลจรัส
นางสาวพิมพ์ฑิรา พรมประเสริฐ
นายเจษรินทร์ เรืองไทย
นางสาวนนฐพร ตระหง่านกิจ
นางสาวดวงกมล บุญลีวัฒนา
นายวรเดช วงแสน
นายยศพร มณีจอม
นายวรเมธ โสภาชัย
นางสาวเมธาวดี มีสุข
นายชัชชัย วัชรภูมิ
นางสาวชนัตตา หวังประสพกลาง
นางสาวปรรณพัชร์ เงาเกาะ
นายสรศักดิ์ จ่าเพ็ง
นายนพรัตน์ ทองเลิศ
นางสาวสิรินทรา สาวงศ์ตุ้ย
นางสาวพรนภา พุ่มนวล

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ บางเขน
เกษตรศาสตร์ บางเขน
เกษตรศาสตร์ บางเขน
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะ
มนุษยศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมการเกษตร
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สหเวช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

สาขา
การเงิน
เกษตรเขตร้อน
เทคโนโลยีชีวภาพ
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
เครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตร์
การจัดการการคลัง
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมโลจิสติกส์

ชื่อนักเรียน
นางสาวมณีรัตน์ กาญจนวงศ์วณิช
นายนันทวัฒน์ สมโภชน์
นางสาวพชรวรรณ ถายะเดช
นายศรัณย์ ทรัพย์ทวี
นายธนกฤติ จันอู๊ด
นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ
นางสาวธัญทิพย์ ธนัทพิพัฒน์กุล
นายวัชรพงศ์ ครุฑสิงห์
นางสาวรัตนาภรณ์ นงนุช
นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ
นางสาวธารวิมล ชมกุล
นางสาวธนภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
นายพีระพล ศิริพรม
นายกันตินันท์ มลิเกตุ
นางสาวนัชชา เชาว์ไวย์
นางสาวศศินิภา เต็มสอาด
นายรัชชานนท์ อังคะนาวิน
นางสาวศิริรัตน์ เทียนทอง
นายภราดา นุชแดง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีสุรนารี
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
บูรพา

คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
อุตสาหกรรมการเกษตรและการจัดการ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สาขา
ออกแบบภายใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
แพทย์แผนไทยประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมศาสตร์
การจัดการวัฒนธรรม
เคมี
ปรัญชาการเมือง เศรษฐศาสตร์
ภาษาญีปุ่น
วัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิศวะโยธาและการบริการก่อสร้าง
เทคนิคการแพทย์
การจัดการธุรกิจทั่วไป

ชื่อนักเรียน
นางสาวชญานันท์ มิตกัลยา
นายธนภัทร สังขะวินิจ
นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม
นางสาวภัคจิรา มีคํา
นางสาวอุทัยวรรณ น้อยบล
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์สาลี
นางสาวอรจิรา เปลื้องรัตน์
นางสาวเบญญา คําชาลี
นายหิรัญ สวนดอกไม้
นางสาวทัศนนันทน์ วรพัฒน์เจริญ
นางสาววริศรา ศิรินาค
นางสาวอนุธิดา พูลเพรียบพร้อม
นายวชิรวิทย์ สุนทรวรจันทร์
นายศิวกร ปวิตรปก
นางสาวชุติมา เบ้าเจริญ
นางสาวมนัสนันท์ วงศ์ปิติรุ่งเรือง
นางสาวศิรดา คุ้มสุข
นางสาวพิมพ์พนิต พวงกนก
นายกฤษดา จันดี

มหาวิทยาลัย
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
บูรพา
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
พยาบาลศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สาขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณิตศาสตร์ (กศบ)
จิตวิทยาชุมชน
ภาษาไทย
จุลชีววิทยา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
พยาบาล
ครุศาสตร์วิศวกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์การประมง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เคมีสิ่งแวดล้อม
สถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ชื่อนักเรียน
นางสาวพรปวีณ์ เพ็ชรโกมล
นายนววิช พึ่งสุจริต
นางสาวศานต์ฤทัย ผันนะรา
นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ์
นางสาวสุจิรา รอดคง
นายภัทรพล ดาเวช
นางสาวกมลรส โทสา
นางสาวสุพัตรา สถิตย์ไชยนนท์
นางสาวอรุณวตรี ยินดี
นางสาวธมลวรรณ พิทักษ์ตันสกุล
นางสาววริศรา จันทรวิโรจน์
นางสาวธีระภัทร สรรค์สร้างกิจ
นางสาวพิชญา บุญมั่น
นายธนนันท์ ฉัตรบุญพร
นายณัฐพงศ์ สิงห์คํา
นายภาสวิชญ์ ทองหยู
นายจิรเดช คงเงิน
นายชัยยุทธ์ พันธ์สุข
นายเมตไตรย์ พินิตกาญจนพันธุ์

มหาวิทยาลัย
พะเยา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

คณะ

นิติศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ สาธารณสุขศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์

สาขา
นิติศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาธารณสุขศาสตร์
การเมืองการปกครอง
การสอนภาษาจีน
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
ทุนโรงพยาบาลกบินทร์บุรี
พยาบาล
พยาบาล
พยาบาล
เวชระเบียน
นาฏศิลป์ (กศบ)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมโลจิสติกส์

ชื่อนักเรียน
นายกรวิชญ์ เก้าอุดม
นางสาวนีรชา ศิริเหลืองทอง
นายปุณยวัจน์ ฉันทสวัสดิ์
นางสาวชนากานต์ สร้อยสมวงษ์
นางสาวลูกอิน ศิริ
นางสาวพัชรนิดา รัตนปุญญาภิวัฒน์
นายเมธิชัย ศรีมาวงศ์
นางสาวศิริลักษณ์ สาเจริญ
นางสาวอารยา แจ้งใจธรรม
นายพีรพัตร์ หาญสมบูรณ์
นางสาวณัฎฐา เตชมณีแดง
นายจตุพล ยะหัตตะ
นางสาวสุทธิดา ศรีสมบูรณ์
นางสาวภัทรวดี ถาวรทรัพย์
นางสาวกมลวรรณ อินทรา
นายจิรพัฒน์ ปุญญนิรันดร์
นางสาวพรพิมล เถียรกิตติ
นางสาวณัฏฐณิชา อุ่นพรม
นายไตรภพ วงษ์วิโรจน์

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศิลปากร
ศิลปากร
ศิลปากร
อุบลราชธานี
ราชภัฎจันทร์เกษม
ราชภัฎจันทร์เกษม
ราชภัฎจันทร์เกษม
ราชภัฎราชนครินทร์
ราชภัชสวนสุนันทา
ราชภัชสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฎสวนสุนันทา

คณะ

สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมปิโตรเคมีวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมปิโตรเคมีวัสดุพอลิเมอร์

มัณฑนศิลป์
อักษรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
มนุษย์ศาสตร์
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
นิเทศศาสตร์

ออกแบบภายใน
อักษรศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจ
บัญชี
ภาษาเกาหลี
การตลาด
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
การตลาด
ครุศาสตร์คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
ภาพยนต์และสื่อภาพยนต์

ชื่อนักเรียน
นางสาวพรทิพย์ อําพัฒน์
นางสาวภัทรภร ปัญญา
นางสาวศุกลปักษ์ ดวงอาจ
นายจักรภัทร สร้อยจิต
นางสาวณิชาภัทร ชาติประสพ
นายราเชนทร์ กาวัน
นางสาวพิจิตรา ชาญธนู
นางสาวทรรศิกา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวเมธาวี ขามวิเศษ
นางสาวกนกกาญจน์ ศรีชัยมูล
นางสาวจิรัชยา รักษาทรัพย์
นางสาวอัจฉรา ทัศนา
นางสาวปรารถนา ปากพลีนอก
นางสาวฐานนันท์ เศวตโชติธนากร
นางสาวศุภนิดา สกุลเลิศวัฒนา
นางสาวศิริพร เจริญตา
นางสาวโชติมา เหรียญสุวรรณ
นางสาวมณฑกานต์ ราศรี
นายภูมิภัทร บุญชูสว่าง

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชมงคลภาคตะวันออก
โรงเรียนนายสิบตํารวจ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
คริสเตียน
คริสเตียน
รังสิต
รังสิต

คณะ

สาขา

มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการบัญชี
การจัดการธุรกิจ
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครุศาสตร์
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
นายสิบตํารวจ
นายสิบตํารวจ
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจ
บัญชี
การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ การเป็นเจ้าของธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
ภาพยนตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาล
พยาบาลศาสตร์
พยาบาล
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการธุรกิจการบิน

ชื่อนักเรียน
นายแจ็ค แชปแมน
นายพงศ์พล งามกิจ
นางสาวภัคจิรา วันแอเลาะห์
นางสาวศรัญญา จันทรี
นายพิสิฐ ไชยคํา
นางสาวสโรชา แก้วโสนด
นายกฤษฎายุทธ ทวีชัยวัฒน์
นายภูมิพัฒน์ วุฒิภัทรศิริกุล
นางสาวพรศิณี ใจศรี
นางสาวพัชรวี ธนกิตติอนันต์
นางสาวธิดารัตน์ จงมีสุข
นายปัญญา แก้วเจริญ
นายสุพีระ จันทร์เพ็ญ
นางสาวสุนิตา เอราวรรณ์
นางสาวชุติมา สุริยันต์
นางสาวโชติรส เหรียญสุวรรณ
นางสาวมธินี เปลี่ยนคํา
นางสาวกฤติภรณ์ คงพันธุ์
นางสาวนภัสนันท์ บุญมี
นางสาวพัชรนันท์ พชระเศรษฐ์

มหาวิทยาลัย
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
รังสิต
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยดุสิตธานี

คณะ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
สถาบันการบิน
สถาบันการบิน
สถาบันการบิน
สถาบันการบิน
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
กายภาพบําบัด
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
บริหารธุรกิจ

สาขา
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
การจัดการทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์ (ทุน)
นักบินพาณิชย์
นักบินพาณิชย์
นักบินพานิชย์
นักบินพานิชย์
พยาบาล (สองภาษา)
พยาบาล (สองภาษา)
พยาบาล (สองภาษา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สื่อสารการแสดง
สื่อสารการแสดง
กายภาพบําบัด
ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ทุนโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
ครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ชื่อนักเรียน

มหาวิทยาลัย

นางสาวจิราวรรณ อินหวาน
นางสาวพัชรินทร์ เจริญทอง
นางสาวศิริอร จิตน้อม
นางสาวชนกนันท์ สุดสอาด
นางสาวญาณิน แสงเมือง
นายจิระพล เทียมเก่า
นายทัชภูมิ พุทธเสน
นางสาวอภิรดี รัตวงษ์
นางสาวนันทวัน ขวัญใจ
นางสาวนาตยา จั่นเจิม
นางสาวสิตานัน นาจันทร์
นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์มณี
นางสาวน้ําทิพย์ ทับสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการบินพลเรือน
สยาม
หอการค้าไทย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สแตมฟอร์ด
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คณะ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร
วิทยาการการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการบิน
ศิลปศาสตร์
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

สาขา
ธุรกิจการอาหาร
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจการบิน
การจัดการธุรกิจอาหาร (ทุน)
ธุรกิจการบิน (ทุน)
วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (ทุน)
อิเล็กทรอนิกส์การบิน
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การจัดการธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

