
เจาของ   โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"
ทีป่รกึษา   ผอูำนวยการโรงเรยีน

  รองผอูำนวยการโรงเรยีน
บรรณาธกิาร   นางสาวศรสีดุา   ฉลอง
กองบรรณาธกิาร   นางปนกมล  เกดิโพธิช์า

  นางสาวสภุาพรรณ  เวชศรี
  นายนพรตัน  ทาตะภริมย
  นายอศิรา  อศิรานวุตัร
  นางขวญัใจ  ศรทีาพกัตร
  นางสาวนภิาพร  ศริเิจรญิ
  นางสมพร  ทาตะภริมย
  นกัเรยีนชมุนมุประชาสมัพนัธ

ถายภาพ   นายศมานนท  ปาลสทุธิ์
  นายทรงชยั  เยน็สนาน

พสิจูนอกัษร   นายสภุทัรพงศ  รวงผึง้รงุโรจน
ออกแบบปกโดย   นางสาวอารยีา  สทีน

อกัษรยอ ว.ส.
สปีระจำโรงเรยีน เหลอืง-แดง
สญัลกัษณ อาทติยอทุยั

วัตถุประสงค

คำขวัญคำขวัญคำขวัญคำขวัญคำขวัญ
เรยีนด ีมวีนิยั ใฝศกึษา กฬีาเดน เนนคณุธรรม

คติพจนคติพจนคติพจนคติพจนคติพจน
ปญฺา นราน ํรตน ํปญญาเปนรตันะของนรชน

พบกบัวารสารรมแกลง
ฉบบัที ่๒ ปการศกึษา ๒๕๕๖ ฉบบันี้
ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่๓ ทีจ่ะจบการศกึษาไปจากรัว้เหลอืง-แดงทกุคน
หากมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมเยียนครูและนองๆ กันบางนะ
กจิกรรมรัว้เหลอืง-แดง ประกอบดวยการเขาศกึษาตอของ
พี ่ๆชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ความสำเรจ็ของคร ูนกัเรยีนจาก
การแขงขนัศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนครัง้ที ่๖๓ ทีเ่มอืงทองธานี
กรงุเทพมหานคร  ผลงานและกจิกรรมของทกุกลมุสาระ
การเรยีนร ูรวมถงึสาระความร ูคอลมัภแซวแซว
แลวพบกนัใหมฉบบัหนานะคะ

ศรสีดุา ฉลอง

๑. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ผลงาน
ทางวชิาการ กจิกรรมของคร ูนกัเรยีน บคุลากร ภายในโรงเรยีน

๒. เพือ่เปนสือ่กลางในการสรางความสมัพนัธอนัดี
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

หนา

โอวาทานผูอำนวยการ

หนึ่งแสนครูดี

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ทีส่อบเขาศกึษาตอฯ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

เขาคายลกูเสอื ม.๒ฯ

ตอบปญหาทาปญญา

รูหรือไม

Star of School

ธนาคารโรงเรียน

เพราะ...ขีดจำกัดมีไวใหกาวขาม

เกบ็รอยยิม้ฉนั ไวในใจของเธอ ชัน้ ม. ๖/๒

ความประทบัใจของนกัเรยีนชัน้ ม.๖/๗

รางวลัชนะเลศิ โครงงานวทิยาศาสตร

เหรยีญทองอนัดบั ๔ การประกวดหนงัสอืเลมเลก็ฯ

ชนะเลศิ ตอบปญหาสขุภาพระดบัชัน้ ม.๔-๖

ชนะเลศิ ตอบปญหาสขุภาพระดบัชัน้ ม.๑-๓

ความสำเร็จของศิษยเกา

แซวแซว

รอบรั้วเหลือง-แดง
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  คณุภาพนกัเรยีน
การเปนนกัเรยีนจะรไูดอยางไรวาเปนนกัเรยีน
ทีม่คีณุภาพ การทีจ่ะวดัคณุภาพตองมเีกณฑ
ประเมนิ ดงันัน้ นกัเรยีนทีจ่ะจบการศกึษา
ตองมาทบทวนผลการศึกษาที่สะสมไว
วเิคราะหวา เรามคีณุภาพเพยีงไรโดยวเิคราะห
ตวัชีว้ดัเกณฑประเมนิดงัตอไปนี้

๑. มาตรฐานการเรยีนร/ูตวัชีว้ดั ๘ กลมุสาระการเรยีนร ู ตามเกณฑ
สถานศกึษากำหนดสามารถอธบิายผลการตดัสนิวานกัเรยีนมคีวามรโูดยรวม
อยใูนระดบัใด เชน ถาระดบัผลการเรยีนอยรูะดบั ๔ ความหมายคอื ดเียีย่ม
ระดบั ๓.๕ ความหมายคอื ดมีาก ระดบั ๓ ความหมายคอื ด ีระดบั ๒.๕
ความหมายคอื คอนขางด ีระดบั ๒ ความหมายคอื ปานกลาง ระดบั ๑.๕
ความหมายคอื พอใช ระดบั ๑ ความหมายคอื ผานเกณฑขัน้ต่ำและระดบั ๐
ความหมายคอื ต่ำกวาเกณฑ

๒. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค เปนการประเมนิรายคณุลกัษณะแลว
รวบรวมผลเปนรายภาค/ รายป มาจากการประเมนิทกุฝายในการจดัการเรยีน
การสอน ประกอบดวย รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย
และมีจิตสาธารณะ

๓. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน เปนความสามารถของนักเรียน
ตามจดุมงุหมายของหลกัสตูร เมือ่นกัเรยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สมรรถนะ
สำคญัม ี๕ ประการคอื ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

นกัเรยีนทีผ่านการประเมนิตามเกณฑดงักลาวนบัไดวาเปนนกัเรยีน
ทีม่คีณุภาพและกาวไปสคูวามเปนมนษุยทีส่มบรูณ ทัง้รางกาย จติใจ อารมณ
สงัคม และสตปิญญา เปนคนด ีคนเกงและมคีวามสขุในสงัคม

ในโอกาสทีด่ปีการศกึษา ๒๕๕๖
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน
ทีจ่บการศกึษาอกีระดบัหนึง่ ขอใหนกัเรยีน
จงจดจำสิง่ทีด่ ีๆ ทีม่ไีวตอกนัเพือ่ความผกูพนั
ของลกูเหลอืง-แดง นกัเรยีนจบการศกึษาสงูขึน้
แสดงวานกัเรยีนมคีวามร ูความสามารถ
และมปีระสบการณเพิม่มากขึน้ นกัเรยีนเปนคนขยนัหมัน่เพยีร
มรีะเบยีบวนิยั  ใฝเรยีนร ูมคีวามอดทนเขมแขง็ วริยิะ อตุสาหะ
มีความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ มีความพอประมาณ
มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี สิ่งเหลานี้นักเรียนไดจากครู
เพื่อนนักเรียนจากสื่อ และแหลงเรียนรูที่แปลกใหม จาก
สภาพแวดลอมที่หลากหลาย ขอใหนักเรียนไดใชความรู
ความสามารถที่มีอยูในการเรียนการศึกษาตอ การแกปญหา
ดวยสติปญญาและที่สำคัญคือใชในการสรางสรรคสังคมไทย
สูความเปนอาเซียนและสากลตอไป

การศกึษาเรยีนรเูกดิขึน้ตลอดเวลาในสภาวะแวดลอม
ทีแ่ตกตางกนัทัง้ดแีละไมด ี ในปจจบุนัสภาพแวดลอมโดยทัว่ไป
ไมคอยด ีมปีญหาดานสงัคม การเมอืงและสารเสพตดิ นกัเรยีน
พึงระวังเพราะมิฉะนั้นนักเรียนตองฉลาดรู ฉลาดคิด
ฉลาดในการแกปญหา ฉลาดในการเลือกปฏิบัติสิ่งที่ดี ๆ
ในแนวทางทีช่วยสรางสรรคตนเองใหสงูขึน้อยางเตม็ศกัยภาพ
การศกึษา ในระดบัทีส่งูขึน้ ความเปนอสิระจะมากขึน้ ความเปน
ตัวเองมากขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียนตองรับผิดชอบตนเอง
มากขึ้นดวย เพื่ออนาคตที่ดีและมั่นคงขอใหนักเรียนโชคดี
และมคีวามสขุทกุ ๆ คน

(นายสพุจน  เบญจามฤต)
ผูอำนวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

นายทว ี พรมจนัทร
รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคลนายพรศลิป  สทิธไิชย

รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ

ทานผปูกครอง คณะคร ูทานผมูเีกยีรต ิทีเ่คารพทกุทานและลกูเหลอืง-แดงทีร่กัทกุคน
กระผมรูสึกดีใจและภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดดูแลการศึกษาของลูกเหลือง-แดง

ในสถาบนัการศกึษาแกลง"วทิยสถาวร" แหงนีร้วมกบัคณะครทูกุคนทีล่วนเปยมไปดวย
ความรคูวามสามารถทีจ่ะพฒันานกัเรยีนใหเปนคนเกง คนด ีผลจากความตัง้ใจของคณะครู
ทำใหผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชาตเิพิม่สงูขึน้ทกุป ผลสำเรจ็จากงาน
ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภาคกลางและภาคตะวนัออก ครัง้ที ่๖๓ นกัเรยีนไดเหรยีญทองระดบัประเทศ
และจากการเขารวมแขงขนักบัสถาบนัการศกึษาตาง ๆนกัเรยีนประสบความสำเรจ็ไดรบัรางวลัทกุครัง้

โอกาสนีข้ออวยพรใหกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓
ทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ ใหประสบความสำเรจ็ในการศกึษาทกุคนและขอขอบพระคณุทกุทานทีร่วมทอดผาปา
เพือ่สมทบทนุมลูนธิโิรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร” ในวนัที ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ขณะนีไ้ดนำเงนิ จำนวน ๑,๗๗๘,๗๕๓.๐๖ บาท
เขามูลนิธิฯ เรียบรอยแลว กระผมหวังวาคงไดรับความเมตตาจากทุกๆทาน เพื่อประโยชนโดยตรงในการศึกษาของลูก-หลาน
ชาวแกลงตอไป

๔



         การศกึษาเปนสิง่ทีท่กุคนตองขวนขวาย
ตลอดเวลาและตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
  ตนเองอยางตอเนือ่งโดยเริม่ตัง้แต
    เกดิมผีใูหการศกึษากบัเรา กค็อื
     คณุพอ คณุแม ญาตใินครอบครวั
     ทำใหเกดิการเรยีนรสูิง่ตาง ๆ

ในชวงหนึง่ ๆ ของชวีติจนอายเุขาสกูารศกึษาในระบบ คอืโรงเรยีนเปน
ชวงที่ทุกคนตองมีความมุมานะพยายามอยางมาก จนถึงระดับอุดม
ศึกษาและสูการทำงานซึ่งตองรับภาระในวัยผูใหญตองเรียนรูการ
เปลีย่นแปลงของโลก สงัคมมนษุยธรรมชาตแิละสิง่ตางๆอกีมากมาย

นักเรียนโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ที่จะจบชวงชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ถอืเปนความสำเรจ็อกีระดบัหนึง่
ซึง่นกัเรยีนทกุคนตองใชความพยายามตอไปเพือ่ถงึความสำเรจ็ในชวีติ
ที่ดีงามมีความสุขสมบูรณ

ขอใหนกัเรยีนทกุคนทีเ่สมอืนลกูๆของครจูงประสบความสขุ
มีความเจริญในชีวิตที่สดใสทุกคน

             ในโอกาสนกัเรยีนม.๖ กำลงัจะจบ
     การศกึษาจากรัว้เหลอืงแดงแหงนีค้รู
    ในฐานะหวัหนาระดบัรสูกึภาคภมูใิจและ
    ยนิดกีบัความสำเรจ็ในชวีติอกีขัน้หนึง่
    ของนกัเรยีนทกุคนและจะไดขอฝากขอคดิ

ไวดวยความรักวาหนทางขางหนาดานการศึกษา การประกอบ
สมัมาอาชพีในอนาคตยงัคงเปนบททาทายใหนกัเรยีนไดเรยีนร ูเพิม่พนู
เสรมิสตปิญญาสัง่สมประสบการณชวีติ จงึขอใหดำรงชวีติอยดูวยสติ
มีคุณธรรมนำชีวิต เพราะสังคมเราจะดีและสงบสุขไดยอมมาจาก
คนดีในสังคมนั้นเอง ฉะนั้นนักเรียนทุกคนจงยึดมั่นอยูในความดีงาม
ตลอดไป เมือ่พนจากรัว้เหลอืงแดงแหงนีไ้ปแลวครคูงไมมโีอกาสไดดแูล
แนะนำชี้แนวทางอยางใกลชิดอีกตอไป แตก็เชื่อมั่นวานักเรียน
ทุกคนจะดำเนินตนไปไดอยางปลอดภัยงดงามดวยปญญาที่ดีมี
ชื่อเสียงขจรไกลเปนเกียรติยศ ศักดิ์ศรีทั้งแกวงศตระกูลตนเองและ
โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สบืตอไปในภายหนากนัทกุ ๆคน

เหลอืเวลาอกีไมนานนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ ทีร่กัของ
ครูทุกคนก็จะสำเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน
บางคนก็เกิดผลดีแกตนเอง บางคนก็พอเอาตัวรอดไปได
แตก็ยังมีอีกหลายคนที่จะตองรับภาระที่ตนเองไดสะสมไว
ถงึอยางไรกต็ามครใูนฐานะหวัหนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓
ก็ขออวยพรใหลูกศิษยที่รักทุกคน จงประสบแตความเจริญ
รุงเรืองในชีวิตการเรียนและการงานในอนาคตเปนบุคลากร
ของชาตทิีจ่ะสรางความเปนปกแผนใหกบับานเมอืง ใชความคดิ
มากกวาอารมณในการแกปญหาของตนเองและผอูืน่ เปนผมูี
ความกตญัรูคูณุแกบคุคลทีเ่รารกัและเคารพ แสดงศกัยภาพ
ของตนที่ไดรับจากโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ใหสังคมได
ประจักษวาพวกเราเลือดเหลือง-แดง เปนบุคคลที่มีคุณคา
ควรแกการสรางงานทั้งใหญนอย สุดทายนี้จงจำไววาตนเอง
ครอบครวั สงัคม ประเทศชาต ิตองพึง่พาเยาวชนอยางพวก
เราในการพฒันาใหเจรญิสบืไป

นายสมนกึ  คฤคราช
รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป

ชวงเวลาของความสนกุสนาน
และการเฉลิมฉลองของปใหมผานพน
เปนสัญญาณบอกใหพี่ม.๓และพี่ม.๖
ทุกคนรูวาอีกไมนานก็ถึงเวลาที่จะตอง
จากกนัแลว ลกูเหลอืง-แดงทกุคน

นายประยทุธ  ไทยยอยสกลเุลศิ
หวัหนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓

ดวยรักจากใจ
นางรตัยา  แสงศวิะฤทธิ์

หวัหนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖

ขอใหลกูเหลอืง-แดงทกุคนโชคดี
นายสมปอง  โชคนมิติ

รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ

เตรียมพรอมแลวหรือยังกับการเลือกทางเดินของ
ตนเองในการศกึษาตอ ครขูอใหทกุคนเตรยีมพรอมมกีำลงักาย
กำลงัใจและมคีวามมงุมัน่ เพือ่ความสำเรจ็ของตนเอง
ในอนาคตขางหนา

๕



นางกาญจนา  จติรเอือ้อารยีกลุ นางจิม้ลิม้  คมขำ นางยพุนิ  เอมเจรญิ

นางสาวธญัญรตัน  เพช็รบดีนางสาวนภิาพร  ศริเิจรญิ นางสาวรชัตา เกาะเสมด็ นางสาววภิาวด ี เตม็พรอม

นายเฉลย  บญุชวยเหลอื

นายทรงชยั  เยน็สนาน นายทศพร  พทิกัษ นายประโยชน   เกดิโพธิช์า นายยิง่ยศ  เริม่ศรี

นายวษิณ ุ กณุฑลบตุร นายศมานนท  ปาลสทุธิ์ นายอทิธพิงษ  เอกวงษา นายเอกรฐั  เอมเจรญิ

นายทว ี พรมจนัทร

๖



ที่ ชือ่ - สกลุ คณะ / มหาวทิยาลยั
๑ นายนวพล  อำพล คณะสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร
๒ นายธรีภทัร   วงศพทิกัษ คณะวทิยาศาสตรพลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๓ นายนพนนท   สตัยวาส คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๔ นายสทิธยากร   อนิกอ คณะรฐัศาสตรและนติศิาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๕ นายธนดล   หวยหงษทอง คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๖ นายอภชิา  อนิทรพรหม Information Technology  (IT) International Stamford University
๗ นายปรชัญาวชิ  เรามานะ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
๘ นายพชิยัยทุธ   สวุรรณโชติ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
๙ นายอภวิฒัน  ศรยีานงค คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา
๑๐ นายศริธชั  นกัเจรญิ คณะครศุาสตร  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
๑๑ นางสาวกลุสตร ี สวสัดไิชย คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๑๒ นางสาวปณชิา  รกัวเิศษ คณะวทิยาศาสตรพลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๑๓ นางสาวฝนหลวง  สขุโข คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
๑๔ นางสาวพรนภา  บญุเกือ้ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๑๕ นางสาววทันวภิา  เหลก็เพช็ร คณะวทิยาศาสตรพลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๑๖ นางสาวธนัยชนก  ถนอมวงศ คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
๑๗ นางสาวจติราพร    กาญจนศภุศกัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิและศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๑๘ นางสาวปรชีญา  รตันมหาไพศาล โครงการจดัตัง้พาณชิยศาสตรและบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยับรูพา
๑๙ นางสาวสจุติรา  สขุจติต คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๒๐ นางสาวอคริาภ   เตะเชาว คณะการจดัการทองเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา
๒๑ นางสาวธารทพิย  สทุธสิถติย คณะวทิยาศาสตรพลงังานและสิง่แวดลอม  มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๒๒ นางสาวดวงรตันปณฑธร  พมุฤทธิ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
๒๓ นางสาวผสุด ี เมฆตรู คณะรฐัศาสตรและนติศิาสตร   มหาวทิยาลยับรูพา
๒๔ นางสาวศศพิมิพ  ปองหมู คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๒๕ นางสาวศจุนิธร  ออนดี คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
๒๖ นางสาวสลสิา เจรญิกลัป คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๒๗ นางสาวสวรรยา  อำพนพศิลย คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
๒๘ นางสาวอรทยั  ไกรวาส คณะโลจสิตกิส มหาวทิยาลยับรูพา
๒๙ นางสาวอลษิา  หวานเสนาะ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๓๐ นางสาวสนุสิา  ถนอมจติร Bussiness Management CHINA, SUN YAT-SEN University
๓๑ นางสาวโยธกา  ฟนตน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
๓๒ นางสาวธนชัพร ศรแีกว คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเจาเกลาพระนครเหนอื
๓๓ นางสาววรรณกิา  ใจดี คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบรุี
๓๔ นางสาวสภุาวด ี ใจดี โรงเรยีนนายรอยตำรวจหญงิ
๓๕ นางสาวเกศนิ ี ขนัเคน คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื

รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ทีส่อบเขาศกึษาตอในสถาบนัการศกึษาตาง ๆ ปการศกึษา ๒๕๕๖
ขอมลู ณ วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๗            โดยครนูพพร  เสมอตน

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๑

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๒
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑ นายสหรฐั  คฤคราช คณะบญัช ีมหาวทิยาลยับรูพา
๒ นายชยานนท  เทยีนธนานรุกัษ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๓ นายธนวฒัน  ศกัดิต์มิงคล คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
๔ นายสมพงษ  โพงามวงศวนัชยั คณะการบญัช ีมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
๕ นายอธวิฒัน  จกัรหนู คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๖ นายณฐัพล  องัสโุชตเิมธี คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
๗ นายธนากร  นามจนัทร คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๘ นายพลากร  พงษสวสัดิ์ คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
๙ นายยศวจัน  เสรมิวริยิะกลุ คณะสถาปตยกรรม มหาวทิยาลยัแมโจ
๑๐ นายสริภพ  ปฏสิงัข คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๑๑ นายอณวฒัน   ซือ่ตรง คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๑๒ นายชฎายทุธ   บปุผา คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื
๑๓ นายธนวฒัน    มะลวิลัย คณะวทิยาศาสตรการกฬีา มหาวทิยาลยับรูพา
๑๔ นายชาตชิาย  สขุเทยีบ คณะวศิวกรรมศาสตรอตุสาหการ มหาวทิยาลยับรูพา
๑๕ นายนริวทิย   อรรถมงคลนาม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๑๖ นายสริวชิญ   ทากรม การโรงแรม มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
๑๗ นายอมรเทพ   วงศศรจีนัทร คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื

๗



ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๒ (ตอ)
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑๘ นายปวณีธรรม    ศรเีบญ็จรตัน คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยักรงุเทพ
๑๙ นางสาวณชิกานต  เอกวงษา คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี
๒๐ นางสาวณชิกานต  วงศจนัทร คณะบรหิารธรุกจิ (ธรุกจิจนี) มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
๒๑ นางสาวนวพร  เครอืแส คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
๒๒ นางสาวมชัฌมิา คมขำ คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
๒๓ นางสาวนชินนัท  เจรญิวงศ คณะสหเวชศาสตร สาขาเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยับรูพา
๒๔ นางสาวสดิาพร  ภรูะหงษ คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๒๕ นางสาวอารยีา  สทีน คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
๒๖ นางสาวอษุามาส  แววดี คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๒๗ นางสาวกญัญารตัน  เกดิศริิ คณะอตุสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
๒๘ นางสาวกิง่กาญจน  ศภุผล คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา
๒๙ นางสาวเกษราภรณ  แมนหมาย คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
๓๐ นางสาวชมพนูทุ  คำมลูมี คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
๓๑ นางสาวชาลนิ ี เยน็ฉ่ำ คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๓๒ นางสาวญาณวรรณ  เพช็รทองคำ คณะอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
๓๓ นางสาวพนดิา  วงศจนัทร คณะศกึษาศาสตร เอกปฐมวยั มหาวทิยาลยัศลิปากร
๓๔ นางสาวพรรณภทัร  ศรสีขุ คณะสหเวชศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๓๕ นางสาวสลกัจติ  รืน่รมย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
๓๖ นางสาวสธุติา  มกุดาสนทิ คณะบรหิารธรุกจิ (ธรุกจิจนี) มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
๓๗ นางสาวสกุานดา  สงูใต คณะสหเวชศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๓๘ นางสาววนัวสิาข   ถองทอง คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
๓๙ นางสาวกนษิฐา  หลวงอาสา คณะอตุสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
๔๐ นางสาวเกวลนิ  ชาญดวยกจิ คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๔๑ นางสาวจริพร  ทองหลอ คณะบญัช ีสาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร .
๔๒ นางสาวชนดิา  จนิดารตัน คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
๔๓ นางสาวธนพร  ใจใส คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
๔๔ นางสาวปกเกศ  ปนสมสกลุ คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๔๕ นางสาวภทัราภรณ  สงิหเจรญิ คณะแพทยศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
๔๖ นางสาวสวุนนัท  ทวี คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
๔๗ นางสาวจรยิา  ศรุยิะกานตรง สำนกัวชิาพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง
๔๘ นางสาวขอบฟา   โหตระวารกีาญจน คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ
๔๙ นางสาวอภญิญา  รจุวิงศ คณะครศุาสตร เอกปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๓
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายพงศเทพ  เมอืงคำ
นายชยัวฒัน  แซตัง้
นายพจัชากร   อศัวกลุกำเนดิ
นายพชัรพล  เมตตา
นายชาลติ  ปทมสขุสคุนธ
นายณฏัฐพนธ  รมโพธิท์องเจรญิ
นายทตัเทพ  รตันตรยั
นายธนภทัร  งามกมล
นายทศพล  อยสูขุ
นายศวิกร  จติรตัง้ตรง
นายฐานกร  ศรชีเูปยม
นายสภุาพ  แบงทศิ
นายอษัฎาวธุ  นาเครอื
นายพงศกร   ปญโย
นายรฐัภมู ิ  บำรงุกจิ
นางสาวจไุรพร  ปะสิง่ชอบ
นางสาวณหทยั  มบีญุ
นางสาวณฐัรกิา  สทิธชิยั
นางสาวทิพยวรรณ   เจยีมอนกุลูกจิ
นางสาวธนัยชนก  อาสา
นางสาวปภสัสร  เสนห
นางสาวพัชราภรณ   ทองคำ
นางสาววาร ี บญุเสง็

คณะนเิทศศาสตร  มหาวทิยาลยักรงุเทพ
คณะวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
คณะรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
โรงเรยีนนายสบิทหารบก
คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยักรงุเทพ
คณะธรุกจิการบนิ การบนิพลเรอืน
โรงเรยีนนายสบิทหารเรอื
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรปีทมุกรงุเทพฯ
คณะบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศรรีาชา

๘



ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๓ (ตอ)
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๒๔
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๔๓
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๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นางสาวสธุติา  สรอยวาที
นางสาวสุภาภรณ  อดุมคราม
นางสาวมกุ  อนิทรโชติ
นางสาววรรณวิศา มีกุศล
นางสาวศภุสิรา  วรโรจนศริิ
นางสาวณฐันนัท  ศริเิลศิ
นางสาวปทมา  จนัทรเกษม
นางสาวลลติา  แสนแกว
นางสาวพชัร ี พมุสวุรรณ
นางสาวนลยา  อปุรโคตร
นางสาววนัวสิา  ขวญัออน
นางสาวสุชยามนต  แกวประเสรฐิ
นางสาวอญัชล ี ใจซือ่
นางสาวชตุมิา  สพุรรณวงศ
นางสาวดารณ ี ไกรวาส
นางสาวตวงสขุ  วรรณปูถมัภ
นางสาวพรียา  กลาหาญ
นางสาวลลติา  ยวดยิง่
นางสาววนดิา  เนยีมพทิกัษ
นางสาวณฎัฐา   หมายลาภผล
นางสาวสาวติร ี  ตงัสวานชิ
นางสาวพชิชาภา  ปนวเิศษ
นางสาวกัลยสุดา จีนพันธ
นางสาวรงุทวิา  วริฬุหเบญจรกัษ
นางสาวอษุา  ผลงาม
นางสาวสภุาพร  วงษอยู

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะธรุกจิการบนิ มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะธรุกจิการบนิ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง
คณะวศิวกรรมศาสตร   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวศิวกรรมศาสตร  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสถาบนัพฒันาบคุลากรการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
คณะโลจสิตกิส มหาวทิยาลยับรูพา
คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะนเิทศศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะสหเวชศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสถาบนัพฒันาบคุลากรการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๔
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
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๒
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๒๖
๒๗
๒๘
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นายวทิยา  เพงพศิ
นายธนโชต ิ ใจบญุ
นายศภุกฤต  นธิพิรชยักลุ
นายอนนัต  ปะสิง่ชอบ
นายอนิทชั  สตเีวนส
นายสมชัญ  จนัทอนกุลู
นายณฐัพงศ  แสงแพรว
นายพงศศกัดิ ์ กรนมุ
นายสาธติ  อนิทะแสง
นายศวินทั   ศริเิลศิ
นายอธิป  หตุะวาณชิยกลุ
นายยงยศ  การดี
นายสทิธศิกัดิ ์ บญุสง
นายพริยิะ  ยนิดี
นายสรุยิะ  ทองดเีลศิ
นายวรีวตัร  ปองเพชร
นางสาวจิรพรรณ ศรทีองคำ
นางสาวปรียานุช ทองโต
นางสาวมานติา  กฤษณรงัคณุ
นางสาวสวิล ี พงษภกัดสีกลุ
นางสาวอชิยา  เจรญิผล
นางสาวณฐัรด ี เพช็รวเิศษ
นางสาวปวณีา  อนิพมุ
นางสาวแพรวพรรณ  สวุรรณโชติ
นางสาวสดุารตัน พานทอง
นางสาวอรอนงค ยิม้เยือ้น
นางสาวจุฑามาศ สุขสีดา
นางสาวฐาปน ี ปธานราฎร
นางสาวพนดิา  ศขุมณี

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะเภสชัศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
คณะบญัช ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
คณะวศิวกรรมศาสตร IRPC
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะภมูศิาสตรสาสนเทศศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะโลจสิตกิส มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะคอมพวิเตอร  IRPC
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวยิาลยัเชยีงใหม
คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
คณะศกึษาศาสตร มหาวยิาลยับรูพา
คณะการบญัช ี มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะการจดัการ  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
คณะการบญัช ี มหาวทิยาลยับรูพา
คณะรฐัศาสตรและนติศิาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตรประยกุต  มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวทิยาศาสตรพลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนอื
คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัศลิปากร

๙



ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๔ (ตอ)
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
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๔๕
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๔๘

นางสาวศิลามณี สุขผลิน
นางสาวสุธาภรณ ครีเีขตต
นางสาวอุษารัตน คำคง
นางสาวภานุชนาถ คมุวงคดี
นางสาวมนสัวรี  ศรขีวญัใจ
นางสาวมลัลกิา  ศริสิวสัดิ์
นางสาวโยษติา  เกดิศริิ
นางสาวอารยิา  วงคทมิ
นางสาวกมลพรรณ   บวรศกัดิ์
นางสาวจริาพร  ศริสิวสัดิ์
นางสาวพนดิา  ศรเีจรญิ
นางสาวศุภาวรรณ  ประสานทองคำ
นางสาวอนงค   ดลุยชาติ
นางสาววราภรณ สายเสน
นางสาวบุญรัญจวน  พรอมเพรยีง
นางสาวชลติา  มนธกาน
นางสาวชืน่กมล  พานทอง
นางสาวณัฐจนันท รตันมหาไพศาล
นางสาวจนัจริา  จนัทรพราหมณ

คณะโลจสิตกิส  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ
คณะสหเวชศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ
คณะครศุาสตร  มหาวยิาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะพยาบาลศาสตร  วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก
คณะมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะการจดัการและการทองเทีย่ว  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะรฐัศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ
สถาบนัพฒันาบคุลากรการบนิ  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติย
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
คณะอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
คณะอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๕
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายชคตัตรยั  ออนเอีย่ม
นายวรพล  เชือ้วงศ
นายวรยทุธ   พึง่กจิ
นายเขมทตั  คณฑา
นายนนัทยศ  รกัษาพงษ
นายศภุวฒัน   ดหีมัน่
นายพสิทิธิ ์ ภญิโญ
นายจริายุแสนฤทธิ์
นายถริวฒัน  อาสา
นายพงศกร    แวววบัศรี
นายสาธติ   สวุรรณโชติ
นายอภริตัน  เนตรสวุรรณ
นางสาวปญญาพร อาจหาญ
นางสาวมทุติา  ชางเหลก็
นางสาววรรณนิภา ดีซอน
นางสาวดวงรตัน วงศคช
นางสาวเสาวลกัษณ  รตันวจิติร
นางสาวคนัธารตัน เมอืงคำ
นางสาวธมลวรรณ   แกนประกอบ
นางสาวนฤมล  เตมิตอ
นางสาวพวงผกา  มกุดาสนทิ
นางสาวเรณกุา  วฒันศริิ
นางสาวรตันาภรณ  ดอกดิน
นางสาวอญัชนา  สวุรรณโชติ
นางสาวภทัราภา  มดศรแีกว
นางสาวชลนภิา  ปกปอง
นางสาวอภษิฎา  แพทยรกัษา
นางสาวนันทนภัส ประทีปกานนท
นางสาวกนกวรรณ   เรอืงแข
นางสาวฉตัรสดุา  วงศซิม้
นางสาวอารยีา   จตพุรโสภากลุ
นางสาวพรรณราย  นกตอ

Accountancy Stamford International University
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิลยัพระจอมเกลาธนบรุี
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะการจดัการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัรามคำแหง
คณะคอมพวิเตอรธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสถาปตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัแมโจ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิลยัพระจอมเกลาธนบรุี
Hotel Management Stamford International University
คณะบรหิารการจดัการโลจสิตกิ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร(บางเขน)
คณะครศุาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง
คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะเทคโนโลยทีางเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะครศุาสตร  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี
คณะการจดัการและการทองเทีย่ว  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
คณะมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา

๑๐



ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๖
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

นายสทิธกิร  เตมิศกัดิส์กลุ
นายปรยีนนัท  คลองแคลว
นายศกัชยั  ลำดบัวงศ
นายจรีพฒัน  หมอยา
นายเดชาพล  ประเสรฐิ
นายบรรเจดิศกัดิ์ เจรญิวงศ
นายอเุทน   มกุดาสนทิ
นายชลทศิ  เวชศรี
นายวสนัต   สิน้เคราะห
นายชยัพร  กนัยารงั
นายชาญยทุธ  ดารา
นายวรากร  พมุพฤกษา
นายสรุพงษ  ตนุแสน
นายเกรยีงศกัดิ ์ เจรญิรวย
นายปฏพิทัธ  ขาลอยู
นายศภุกฤต  เมฆอรณุ
นายธวชัชยั  พศิลพลู
นายจรีพรรณ  ปะสิง่ชอบ
นายวรีภทัร  พนมเพลงิ
นายอนพุล  วทิยศกัดิพ์นัธุ
นายตณิณภพ  จนัทรฉาย
นางสาวนลทัพร  ไกรทอง
นางสาวดวงพร  คำทนุ
นางสาวสายธาร  ภกัดโีต
นางสาวสารกิา  นาคภมูิ
นางสาวสดุารตัน  กลาหาญ
นางสาวอจัฉรา  วทิยานกุรณ
นางสาวจฬุาลกัษณ  คลัง่ฝา
นางสาวนนัทชิา  ตัง้มัน่
นางสาวศริาย ุ ปากสมทุร
นางสาววศนิ ี วงศคช
นางสาวสทุตัตา  ชผูะกา
นางสาวนงนชุ  ปฏบิตัิ
นางสาวนฏัชา  เชือ้รงัสรรค
นางสาวสปุราณ ี  ตมุคำ
นางสาวพรทพิย  มนิาคา
นางสาวนพิทัธา  สมประสงค
นางสาวสริกิร  ใจหาญ
นางสาวสพุติา   นวลจนัทร
นางสาวแสงอรณุ  บญุสง
นางสาวสพุตัรา  สวุรรณรมัย
นางสาวกสุมุา  บญุพาณชิย
นางสาวธรีนชุ  ตรกึตรอง
นางสาวปรญิาพร  อาจหาญ
นางสาวกชกร  รงุเรอืง
นางสาวดวงฤทยั  ยงัจนัทร
นางสาวชนภิรณ  บญุยงค

คณะการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะบรหิารธรกุจิ  มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
คณะครศุาสตรปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะบรหิารธรกุจิ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะศลิปะการแสดง(นาฏศลิปไทย) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
คณะการทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะดนตรแีละการแสดง มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะบรหิารธรกุจิ มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะการจดัการและการทองเทีย่ว    มหาวทิยาลยับรูพา
โรงเรยีนนายรอยตำรวจ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะบรหิารธรุกจิ    มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
โครงการจดัตัง้พาณชิยศาสตรและบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะศลิปศาสตรบนัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
โครงการจดัตัง้พาณชิยศาสตรและบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยับรูพา
คณะครศุาสตร วทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
โครงการจดัตัง้พาณชิยศาสตรและบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะบรหิารธรุกจิ    มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะครศุาสตรมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะมนษุยศาสตรสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะดนตรแีละการแสดง มหาวทิยาลยับรูพา
คณะการจดัการและการทองเทีย่ว  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะศลิปศาสตรบนัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะศลิปศาสตรบนัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะมนษุยศาสตรสงัคมศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
โครงการจดัตัง้พาณชิยศาสตรและบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
โครงการจดัตัง้พาณชิยศาสตรและบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยับรูพา

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๗
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายปณุณวชิ  ปณุโณทก
นายสพุงษ  สขุสวสัดิ์
นายประวณี  ตะสุ
นายนพพล  วงศประดษิฐ
นายกติตพิฒั  ราญรอน
นายวรีวฒัน   ทองกอน
นายอภเิชษฐ   องัศสุงิห
นายอมรเทพ  บญุรอด
นายชวัล  วนิทะไชย

คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
เทคโนโลยภีาคตะวนัออกอเีทค
คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา
คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี

๑๑



ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๗ (ตอ)
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

นายชนดุม   ปฏสิงัข
นายธรีพงษ  แซโก
นายธรีพงษ  จนัทหาร
นายวชัรศิ  โลงจติร
นายธนศกัดิ ์ ทรงสงา
นายสราวธุ  รตันวจิติร
นายคงกระพนั   บรูณะเรข
นายพงษศริ ิ มะลทิอง
นายเสฏฐวฒุ ิ มาลยัทอง
นายอนวุตัร   มะลวิลัย
นายกติตพิงษ   สมงาม
นายสนัตทศน  วริยิะกจิ
นายจริเมธ  เนือ่งจำนงค
นายวรวฒุ ิ ประกอบทรพัย
นายพรีะพล  ฉนัผอง
นายมานสั   สขุสวสัดิ์
นายธราพงษ  ถนอมศกัดิ์
นายทรรศนะ  อารอบ
นายธนบตัร   สวางศรี
นางสาวสนุสิา  จนัทรหอม
นางสาวณฐักานต ศรีบุญจู
นางสาวเนตรนภา พนัธเนตร
นางสาวจุฑามาศ ปรางทอง
นางสาวธนติา  บญุสง
นางสาวยวษิาฐา สขุทองแท
นางสาวรตันาภรณ  วงคศรี
นางสาวอรสา  เกลือ่นรตัน
นางสาวขนษิฐา  คำแหง
นางสาวสกุญัญา  เสาวคนธ
นางสาวกมลชนก เสาวคนธ
นางสาวจุฑาทิพย บุญคีรี
นางสาวญาณกิา  รตันพงศ
นางสาวนนทวร  นลีะจนิดา
นางสาวอมรรตัน จันทรหอม
นางสาวพิชามญชุ คนธรรมศาสตร
นางสาวอญัชสิา  บงัเกดิผล
นางสาวฤทัยชนก นามวิเศษ

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะศลิปศาสตร วทิยาลยัพลศกึษา ชลบรุี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะรฐัประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
คณะการบนิ มหาวยิาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะมนษุยศาสตรสงัคมศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยันอรทกรงุเทพ
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครนิทร
คณะครศุาสตร มหาวทิยาราชภฏัราชนครนิทร
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยักรงุเทพ

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๘
ที่ ชือ่ - สกลุ  คณะ / มหาวทิยาลยั
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายชยัรตัน  งามสม
นายณฐัตพงษ   กอนแกว
นายภรูภิทัร  บญุนมิติร
นายสรุชยั  ทองแมน
นายพชิติชยั   สขุประเสรฐิ
นายภาณวุฒัน  กลาหาญ
นายฉตัรชยั  สขุประเสรฐิ
นายณฐัพล  ยัง่ยนื
นายเนตพิงษ  อวมขนัธ
นายพงศกร  รตันะ
นายบญุญฤทธิ ์ สขุสวสัดิ์
นายรงุเรอืง  ทพิยมณุี
นายสรุธชั   สขุสอาด
นายอนวชั  กลาหาญ
นายอภนินัท   สวุรรณโชติ
นายชนกานต  ปฏบิตัิ
นายรงัสรรค  สวุรรณโต
นายอภชิาต  ยัง่ยนื

คณะบรหิารธรุกจิ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีเีทคภาคตะวนัออก
คณะบรหิารธรุกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีเีทคภาคตะวนัออก
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยัรามคำแหง
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะรฐัศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั บรูพา
วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพซีี
คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัศรนีครนิทร
คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะรฐัศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะการบนิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะวทิยาศาสตรการกฬีา มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะวทิยาศาสตรการกฬีา มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะบรหิารธรุกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีเีทคภาคตะวนัออก

๑๒


