รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ทีส่ อบผ่ านข้ อเขียนโควตามหาวิทยาลัย
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จานวน 43 คน

2.มหาวิทยาลัยพายัพ

จานวน 10 คน

3.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

จานวน 1 คน

4.มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

จานวน 1 คน

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จานวน 1 คน

6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จานวน 8 คน

7.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จานวน 2 คน

8.มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

จานวน 6 คน

9.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จานวน 6 คน

10.มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

จานวน 3 คน

รวมทั้งสิ้นจานวน

81

คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. วัชรพล ขาช้าง

ม.6.10 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสู ตร 6 ปี

2. วีรภัทร พร้าโต

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล

3. สุ ริยพงศ์ อุ่นอุรา

ม.6.11 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. ศิรวิชญ์ เจริ ญชัยกุล

ม.6.10 คณะแพทยาศาสตร์

5. สุ วโรจน์ อิงศรี วรกุล

ม.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

6. ศิรวิทย์ เกตุจนั ทร์

ม.6.2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7. ปุรเชษฐ์ ทองหนัก

ม.6.11 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์วสั ดุศาสตร์

8. พงศธร แสงธรรม

ม.6.10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

9. วจนะชัย ว่องวีระยุทธ์

ม.6.11 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10. ธนทัต บางเพ็ญสิ ริ

ม.6.10 คณะแพทยาศาสตร์

11. ณฐพล พุทธโกษา

ม.6.10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณี วทิ ยา อัญมณี วทิ ยา

12. วีรชัย วัชรัตน์ศิริยทุ ธ

ม.6.10 คณะแพทยศาสตร์

13. ทศพล ศิริวฒน์

ม.6.10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

14. ธีรภัทร วิริยะประสนชีวะ

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์

15. สุ วจิ กั ขณ์ ดีใหญ่

ม.6.10 คณะการสื่ อสารมวลชน (วิทย์-คณิ ต)

16. กนกศักดิ์ คันธวังอินทร์

ม.6.10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

17. มงคลชัย รุ่ งเรื อง

ม.6.1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์ วัสดุศาสตร์

18. ภูมิรพี พิพิธพรสิ ริกุล

ม.6.10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19. โชคอนันต์ ภูริสวัสดิ์

ม.6.10 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

20. รัตนพล แสงงาม

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

21.วีรภัทร วงษ์สงวนสอดศรี

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์

22. สิ ปปกร วิชญ์สันต์กุล

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์

23. วรกันต์ อ่อนคา

ม.6.1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณี วทิ ยา อัญมณี วทิ ยา

24. วันนิวตั ิ ศรี สมบัติ

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล หลักสู ตรนานาชาติ

25. ศุภวิชญ์ อาไพวรรณ

ม.6.2 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบาบัด

26. วิศิษฏ์ สามิตร

ม.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล

27. วิศว ชุมนวม

ม.6.11 วิทยาลัยศิลปะ สื่ อและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(นานาชาติ)
28. ธนากร บัณฑุรัตน์

ม.6.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

29. ภานนท์ เอี่ยมจันทร์

ม.6.10 คณะทันตแพทยศาสตร์

30.รุ จิภาส ยงสวาสดิ์

ม.6.1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

31. ณัฐสักก์ ภู่พลู ทรัพย์

ม.6.11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล

32. ปิ ยภัทร์ มสิ กพรรค์

ม.6.1 คณะบริ หารธุ รกิจ (วิทย์-คณิ ต)

33. พงศ์พิสุทธิ์ คนดี

ม.6.1 คณะมุนษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา

34. ภัทร เชื้ อเทศ

ม.6.2 คณะมนษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา

35. ตญานนท์ หาขุน

ม.6.6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

36. ธนบดี กาญจน์นิรันดร์

ม.6.11 คณะบริ หารธุ รกิจ

37. ศิรวิทย์ เขียวดอกน้อย

ม.6.11 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

38. สริ ตา สิ ริเขตรกรณ์

ม.6.7 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ

39. กชนิภา เขียวดอกน้อย

ม.6.1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย

40. ชลทิตย์ ธีรศานติพนั ธ์

ม.6.4 คณะเศรษฐศาสตร์

41. วรชิต อินนาคกูล

ม.6.5 คณะบริ หารธุ รกิจ ภาคพิเศษ

42. วัชรพงศ์ บ้านพรวน

ม.6.11 คณะการสื่ อสารมวลชน

43. สหรัฐ ศิริคุณ

ม.6.1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพายัพ
1. นิภทั ร์ เพ็ชรอาไพ

ม.6.2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. อธิพงษ์ รังสาดทอง

ม.6.2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

3. พรเทพ ภูมิถาวร

ม.6.3 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

4. วัชรพงษ์ อินเอี่ยม

ม.6.5 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

5. ศุภวิชญ์ วิสูตรโยธิน ม.6.7

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6. สรวิศ สุ ขชาวนา

ม.6.3

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7. ภูมิระพี สุ รภัทร

ม.6.8 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

8. ธนชิต รักเสนาะ

ม.6.4

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9. พสธร เกษาพร

ม.6.3

คณะบัญชี การเงินและธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี

10. ยุทธพิชยั มากร

ม.6.4

คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาจัดการ

ม.6.2

คณะสังคมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
1. ชัชพล รักษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. วชิรา อ่อนอุดม

ม.6.2

คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ม.6.11

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ภานุวฒั น์ วิเชียรทอง

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
1. ภาสุ คงเนตร

ม.6.3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. กฤษติยากร ห่านสกุล

ม.6.3 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี

3. พงศ์พิสุทธิ์ เศวตสุ นทร ม.6.10

คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี

4. สุ ภาวรรณ คาปิ นใจ

ม.6.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

5. สาคร คมสันติสุข

ม.6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

6. จิรัฏฐ์ เตชะจาเริ ญสุ ข

ม.6.11

คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี

7. ระพีพรรณ ป้ อมกสันต์ ม.6.7 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชีธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ)
8. ถิรวัฒน์ เกียรติดารง์กุล ม.6.1 คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
1. วงศธร แก้วทอง

ม.6.11 คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

2. สุ วชิ า บุญยินดี

ม.6.12 คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1. ปราชญ์ ชุ่มนวม

ม.6.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมิเดีย
และระบบอินเทอร์ เน็ต

2. ธงชัย อินตรา

ม.6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

3. กมลวรรธน์ กวนไวยบุตร

ม.6.6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สิ่งพิมพ์

4. ทศพล ศรี เทศ

ม.6.12 คณะนิติศาสตร์

5. ณัฐดนัย คล้ายลักษณ์

ม.6.8 คณะนิติศาสตร์

6. ชยุตม์ คัมภีร์

ม.6.7 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
1. คมชาญ อ่อนสว่าง

ม.6.5

สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ

2. วิศรุ ต เถื่อนคา

ม.6.3

สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ

3. ศตายุ อ้นอินทร์

ม.6.5 สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. ทยุต แท่นนพรัตน์

ม.6.12 สานักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

5. กริ ชชัยพันธ์ พ่อขันชาย
6. ภูษณะ จ๋ าวะนา

ม.6.11 สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ม.6.12 สานักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. สรวีย ์ เรื อนก้อน

ม.6.11 คณะเทคนิคการแพทย์

2. ทศพร เขียวทอง

ม.6.1 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

3. ธนดล ศรี สุข

ม.6.6 คณะนิเทศศาสตร์

