สรุปยอดนักเรียนทีส่ อบเข้ ามหาวิทยาลัย โรงเรียนบ้ านแก่งวิทยา
ประจาปี การศึกษา 2560 จานวน 44 คน จานวน 89 ทีน่ ั่ง

ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นายวุฒินนั ท์ พรมคา

สถาบัน
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2

นายระพีพฒั น์ แผลงศร

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนาตาก

3

นางสาวปั ทมาพร ชื่นสาราญ

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-สาขาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนาตาก

4

นางสาววทันยา เนืองศิลป์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาเกษตรป่ าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่ )
-สาขาวิชา การประถมศึกษา ( คบ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

5

นางสาว กัญญารัตน์ ประมวล

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์

6

นางสาวยุพาพรรณ หาญณรงค์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-สาขาวิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7

นางสาวศรัณญา ถือระวัง

--หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8

นางสาวสุพชิ ญา ขันอินทร์

-หลักสูตรนิเทศศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

9

นางสาวภาวดี โล่ห์คา

10

นายเมธชนันท์ ทองสุข

11

นางสาวกัญญารัตน์ ประสพ

-หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
-สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- คณะบริ หารการค้า สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
(ทุน เจียรนัยเพชร) สถาบันปั ญญาภิวฒั น์
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิชา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-หลักสุตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

12

นางสาวอรอนงค์ ประวงค์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
13

นางสาว ทิพากร ปลุกเศก

14

นางสาว เพ็ญนภา ทะวะดี

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
ในธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา
-สาขาวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-สาขาวิชา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
-สาขาวิชา การประถมศึกษา ( คบ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- สาขาวิชา วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

15

นายวัฒนา ประดิษฐ์

-หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการดุริยางศาสตร์
สากล มหาวิทยาลัยพะเยา
-สาขาวิชา พลศึกษา (5ปี )มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

16

นายสุทศั น์ วงศ์กองแก้ว

-สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
-สาขาวิศวกรรมเครื่ องยนต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก

17

นายอนันตพร นพนริ นทร์

-สาขาเกษตรป่ าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่ )
-สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ( คบ.5 ปี )มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
--สาขาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (5ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-สาขาวิศวกรรมคอมพวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก
-สาขาวิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงตราม

18

นางสาวสุดารัตน์ เหมันต์

-สาขาวิชา เคมี ( คบ.5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

19

นางสาวกชกร สิงห์โตเผือก

- สาขาวิชา ปฐมวัย ( คบ.5 ปี )มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

20

นางสาวพิชญ์สินีย ์ อ้ายวงศ์

-สาขาวิชา วิศวกรรมโลขิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

21

นางสาวณัฐฐินนั ท์ โผผิน

-สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

22

นางสาวจิราภา เนืองสิลป์

-สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- สาขาภาษาอังกฤษ (5ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-สาขาวิชา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

23

นางสาวพัชรี นาพา

-สาขาวิชา วิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

24

นายนพนนท์ แก้วมณี

-สาขาวิชา วิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

25

นายนราวุฒิ พ้องพาล

--สาขา วิชา การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

26

นายธีรเมธ ค้างคีรี

-สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-สาขาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (5ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-สาขาวิชา ดนตรี ศึกษา ( 5ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

27

นางสาวณัชกานต์ เหมันต์

-สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

28

นางสาวช่อผกา แผลงฤทธิ์

-สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวศิรดา มหากุศล

-สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
- สาขาวิชา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวธนิษฐา ทรัพย์พร้อม

- สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
-สาขาวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวโยษิตา ประดิษฐ์ทอง

- คณะบริ หารการค้า สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ (ทุน PIM)
สถาบันปั ญญาภิวฒั น์
-สาขาวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวธิดารัตน์ แถมยศ

-สาขาวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
-สาขาวิชา การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

29

30

31

32

-สาขาวิชา การขัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-- คณะบริ หารการค้า สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ (ทุน PIM)
สถาบันปั ญญาภิวฒั น์

33

นางสาวไพริ นทร์ เนืองศิลป์

-สาขาวิชา การบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

34

นางสาวอริ นทยา เมธาวงศ์

-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวรัตติกาล หัตถา

- คณะบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
-สาขาชีววิทยา (5ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

35

-สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
36

นายนพนัย ประสมวงศ์

-สาขาวิศวกรรมเครื่ องยนต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก
-สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

37

นายณรงค์ชยั ค้างคีรี

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
-โรงเรี ยนรามบริ รักษ์เชียงใหม่

38

นางสาวปิ่ นเพชร ประวงศ์

39

นางสาวธิตินนั ท์ หล้าตา

-คณะศิลปะศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
-สาขาวิชา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

40

นางสาวกุณชาพัณน์ มณี วงศ์

-สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

41

นายพีรพงศ์ เชื้อเมืองพาน

42

นางสาวเบญจมาศ ผาด่าน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
อานาจเจริ ญ
-สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

43

นางสาวสร้อยระย้า พวงแก้ว

-สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพศรี สชั นาลัย

44

นางสาวกัญญารัตน์ ผิวแดง

-สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

