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ห้อง เลขที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สถาบัน
11 1 นายภาณุวัชร  ธนาพรภัทร์ อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
11 2 นายฐิติวัฒน์  สังข์ศิริ การจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

11 3 นายภัทธนพล  อนุศักด์ิสิริ บริหารธุรกจิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่
11 4 นายจีรเดช  ยิ้มสวน การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์

11 5 นายพงศ์ธวัช  สุจิราวสรมย์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11 6 นายณัชพล  ผานามอญ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

11 7 นายวทัญญู  แซ่ล้ี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
11 8 นายธนธรณ์  ตันเจริญ บริหารธุรกจิการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์

11 9 นายศุภณัฐ  แซ่เตีย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 10 นายเมธาวี  จ าปาหาญ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

11 11 นายศุภชัย  มูลฟอง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 12 นายเอกฉกาจ  หุน่โต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11 13 นายชนาธิป  สมบัติ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 14 นายธนบูรณ์  สมุทระกพงศ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 15 นายจิรสิน  แยบยล มนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 16 นายธีริทธิ ์ โกมลบุตร ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 17 นายกานต์  มีสัตย์ธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 18 นายกฤตเมธ  แสนบุตร เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยยีานยนต์โตโยต้า

11 19 นายชนรรทน์  กรชวัลฤทธิ  รัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

แบบรายงานการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
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ห้อง เลขที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สถาบัน
11 20 นายอนุชา  เกียรติด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11 21 นายชญภพ  พัฒนะภูมิ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 22 นายวรพงษ์  นกวรรณ์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11 23 นายภูริชัย  ลีรคมสัน พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 24 นายพงศ์ภาณุ  บุญวิเศษ ครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง

11 25 นายนวัต  ชื่นชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 26 นายปัณฑา  พัฒนอ าไพวงศ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

11 27 นายอนุชิต  อนันต์กิตติกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
11 28 นายอภินันท์  จันทร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 29 นายปวารณา  จันทร์คุ้ม วิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 30 นายขวัญธนานนท์  อรุณประเสริฐ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 31 นายปฏิภาณ  บุญมี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 32 นายณัฐพล  อมรจรูญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11 33 นายเมธัส  ผ่องศรัทธา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 34 นายชาครีย์  รังษีพลาสวัสด์ิ
11 35 นายโชติวัฒน์  สิงห์ค าวงษ์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 36 นายณัชพล  มุ่งประชาชน เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

11 37 นายปัญญวีร์  สุนทรวิภาต อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์
11 38 นายชุติพนธ์  เต็มวุฒิกุล ศิลปะการจดัการครัว วิทยาลัยดุสิตธานี

11 39 นายวีรสิทธิ ์ ผิวละเอียด สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
11 40 นายธีรธัช  สิงห์ทอง บริหารธุรกจิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่

11 41 นายพีรดนย์  ใจเอื้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

ก าลังศึกษาในต่างประเทศ 
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11 42 นายนนทกร  อ่อนสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11 43 นายคุณากร  สุขเจริญยิ่งสกุล วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 44 นายคณาธิศ  กวีพรพจน์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11 45 นายทักษิณ  ศรียศ การท่องเทีย่วและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
11 46 นายชุตินธร  ฉัตรสนธิ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

11 47 นายวิทวัส  ธีรวิทยาอาจ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 48 นายภควัต  คุ้มภัย มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11 49 นายชินภัทร  แหยมแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11 50 นายสุรภัฏ  กล่อมดวงจันทร์ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

11 51 นายธนพล  พรศิริจินดา มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11 52 นายนรวีร์  บุนนาค รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 53 นายพงศ์พล  เอื้อศักด์ิเจริญกุล ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11 54 นายเกียรติยศ  อ่วมนิ่ม บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

11 55 นายพงษ์ศิริ  นาดา วิทยาศาสตร์การกฬีา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
11 56 นายจริงประเสริฐ  พนมนันทกิจ ศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
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