โรงเรียนมารีวทิ ยากบินทร์ บุรี ปี การศึกษา 2554
รายชื่อ คณะ และมหาวิทยาทีน่ ักเรียน ม.6 รุ่ น 9 เข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 7 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวกชกร ช่ วยสงเคราะห์
2.นางสาวดุสิตา บุญมั่น
3.นางสาวพชรดา ศรีวรกุล
4.นางสาวพัชรพร จิรแพศยสุ ข
5.นางสาวภัทราภรณ์ สายพนัส
6.นางสาวสุ ชาดา นาคนรินทร์
7.นางสาวนิรมล ทนงศักดิ์มนตรี

คณะ
รัฐศาสตร์
วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แพทย์ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
การระหว่ างประเทศ
วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
เคมี
การแพทย์ แผนไทยประยุกต์
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวอัญทิชา สุ ทธนะวงศ์

คณะ
ศิลปะศาสตร์

สาขาวิชา
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 4 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวชุ ตพิ ร ตระหง่ านกิจ
2. นางสาวนัชชา จิตรสมบูรณ์
3 นางสาวปุณจารีย์ สมโภชน์
4. นางสาวพงศ์ พล อ้อนคําภา

คณะ
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สั งคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การเกษตร
ศิลปะศาสตร์ (วรรณคดี)
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ( 9 คน)
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชนิภา อรัญเจริญวัฒน์
2. นางสาววรรณภา นงนุช
3. นายเทพทัต ทองนพคุณ
4. นางสาวพัชราภรณ์ คงเจริญ
5. นายเจษฎา ไท้ เชียง
7. นางสาวจุฑามาส อรุณธีรกิจ

คณะ
วิทยาการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา
การบัญชีบริหาร
วิศวกรรมอุตสาหกรรม
วิศวกรรมต อเรือและเครื่องกลเรือ
วิศวอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์

8. นางสาวภาสิ นี อนุกจิ
9. นางสาวรัชนัญญา ระวังการ

เศรษฐศาสตร์
วิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตร์
การจัดการโรงแรมและท่ องเทีย่ ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( 7 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นายไพโรจน์ ลอยสา
2.นายกิตติทตั เทียมครู
3.นายปวริศ รัตนเกรียงไกร
4.นายกฤตนัย ทรัพย์ ประเสริฐ
5.นายเกียรติภูมิ ภูมี
6.นายณัฐพล นามจิรโชติ
7.นายภูวดิท อ่ อนสนิท

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธาสิ่ งแวดล้ อม
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 8 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวพรนภา ศิลปการบวร
2. นางสาวกิรณาพัชญ์ หงส์ วริทธิ์ธร
3.นางสาวกมลภรณ์ พุทธิดํารงจิต
4.นายวสวัตติ์ จิระวัฒนโสภณ
5. นางสาวกัญญา บุตรวงศ์
6.นายกฤษฎา ศุกระมงคล
7. นางสาวธนาภรณ์ ย้ อยดี
8. นายธรีภัทร นาคเกิด

คณะ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา
ปิ โตรเคมีและโพลีเมอร์
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร
การจัดการทัว่ ไป
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมโลจิสติกส์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวปาริชาติ ทรงลอด

คณะ
พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

คณะ
พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณ ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวนิภา ชาญเขตรการณ์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้ า ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศุภลักษณ์ ดรดี

คณะ
พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ( 14 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาววิชญาพร เรืองธุระกิจ
2.นายพงษ์ ศักดิ์ พุ่มเทศ
3. นายชนะวรรณ หงษ์ สร้ อย
4. นางสาวสุ ธาสิ นี ดีล้อม
5.นายธนาโชค บุญทัน
6. นายศิวดล โฉมศรี
7.นายนวพล จันทร
8. นายสาริน เตียเจริญ
9.นางสาวสุ ธามาศ ทองเงิน
10. นางสาวพัชรพงษ์ วิริยะภัคพงศ์
11.นายนวพล จันทร
12.นายณัฐสิ ทธิ์ โพธิ์สองชั้น
13. นายเจษฎา เอีย่ มชะโอด
14.นางสาวติปราฝัน พรมภักดี

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
วิทยาการสารสนเทศ
สหเวชศาสตร์
โลจิสติกส์
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กายภาพบําบัด
การจัดการอุตสาหกรรมพานิชนาวี
รัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
ภูมิศาสตร์
การสอนวิชาภาาษาจีน

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ( 3 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวชวิสรา เลาหสิ นนุรักษ์
2. นางสาวกนกวรรณ ไชยนิสงค์
3. นางสาวรพีพร จันทิมา

คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
สถิติประยุกต์
เคมีอุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์ ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวศุภกิตต์ ผลลําไย

คณะ
สถาปัตยกรรมและการออก

สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวบัวจันทร์ ยงพรประเสริฐ

คณะ
สั งคมศาสตร์

สาขาวิชา
สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี

คณะ
เภสั ชศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เครื่องสํ าอาง

คณะ
เทคโนโลยี
การบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
การจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

คณะ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
การบัญชี
บริหารทัว่ ไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวพรธิดา บุญเพ็งพัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.ธัชภรณ์ นาคสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 2 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นายวรรัตน์ ธนกิตติอนันต์
2.นายฤทธิเกียรติ สวัสดี

มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (1 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวรัตติพร เขียนนิล

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ( 2 คน )
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวณัฐพร ปวิตรปก (62)
2. นางสาวสุ วภัทร ดอกแย้ ม (64)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( 6 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวสิ ริวภิ า สมดี
2. นางสาวธนวรรณ ชาวเหนือ
3. นางสาววรรณวิสาข์ คําภา

คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร

4. นางสาววาธิณี เกียรติลุนสงฆ์
5.นางสาวอัฐธญา ชมดี
6.นางสาวสุ ธาสิ นี ดีล้อม

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมขนส่ งและโลจิสติกส์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ( 4 คน)
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวเบญจวรรณ จินดาทิพย์
2. นางสาวศุภกานต์ วัณโณภาศ
3. นางสาวอารดา คลังคําภา
4. นางสาวรวิวรรณ ยิง่ ยงค์

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

สาขาวิชา
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการทัว่ ไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้ วเพ็ชร

คณะ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร( 1 คน)
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวหริกานต์ อิสรานุกลู เดช

คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิทยาลัยดุสิตธานี ( 3 คน )
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนฤปนาถ อ่อนสนิท
2. นางสาวกัลยาทิพย์ ชมชู
3. นางสาวจรัสพงศ์ พุทธรักษา

คณะ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ( 5 คน )
ชื่อ-สกุล

คณะ

สาขาวิชา

1. นางสาววรรณศิริ ประสี พฒ
ั น์
2.นางสาววิสุตา ไม้ จันทร์
3.นางสาวธัญชนก บุญฤทธิการ
4. นางสาวกรณิศ กิมเต็ง
5.นายจิรกิตติ์ ศรีโพธิ์งาม

อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
บริหารธุรกิจ
ดิจิตลั อาร์ ต

การโรงแรมและภัตราคาร
การโรงแรมและภัตราคาร
การโรงแรมและภัตราคาร
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ อาร์ ต

มหาวิทยาลัยอัญสั มชัญ ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวปรางทิพย์ จันทร์ สิวานนท์

คณะ
ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา
ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์ เกษม ( 1 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นายอภิวฒ
ั น์ สวัสดี

คณะ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( 4 คน )
ชื่อ-สกุล
1.นางสาวกนกรักษ์ บุญญฤทธิ์
2. นางสาววนิดา พึง่ พระ
3.นายสั นติ นุ่มพูล
4.นางสาวปิ ยรัตน์ ปักครึก

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ครุศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้ อม
การพัฒนาชุ มชน
การสอนภาษาไทย

