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ห้อง เลขที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ สถาบัน

10 1 นายศรัณญ์  แซ่ฟุง้ ดิจทิัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 2 นายพัศพล  เฉิดวิจิตร ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 3 นายปิยะบุตร  แตงตาด นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 4 นายเดชา  มูฮัมหมัด นิเทศศาสตร์ สาขาส่ือสารการกฬีา มหาวิทยาลัยรังสิต

10 5 นายดลธณัฐ  จันทรวงศ์ไพศาล มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 6 นายณัฐนนท์  เจนภูริ มนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

10 7 นายธนบูรณ์  ลีลาอมรพันธ์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10 8 นายโอภาส  จรัสเดชวิริยะ วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกจิทัว่ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

10 9 นายวรินทร์  บุณยะเวชชีวิน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10 10 นายกฤตธกร  นิธิรุ่งเรือง โรงเรียนการเรือน สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10 11 นายปริพัส  ธีรคันธมาทน์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10 12 นายธีรธรรม  จางวณิชย์ บริหารธุรกจิ สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่

10 13 นายจิรวัฒน์  วิเศษวาษิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการท่องเทีย่ว แขนงวิชาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 14 นายธรรมธร  เลิศประสิทธิพันธ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง

10 15 นายอมรวัฒน์  ทรัพย์ล้อม มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 16 นายชามิล  ศรีตองอ่อน ครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 17 นายอิทธิพัทธ์  เกษมวัฒนชัย บริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แบบรายงานการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
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10 18 นายกรวิชญ์  ชะอัมพร บริหารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

10 19 นายอภิวัฒน์  อ าลอย นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

10 20 นายประเมศฐ์  ศิริเรืองชานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม สาขานวัตกรรมการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 21 นายจตุพล  ตันสวัสด์ิเจริญ คหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี

10 22 นายณัฐปคัลภ์  เสมสวัสด์ิ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

10 23 นายวัชระ  เจริญชัยเพชร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

10 24 นายรัฐภัทร  เปีย่มพิศาลกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 25 นายอติภัทร  เมธะวัฒน์ การสร้างเจา้ของธุรกจิและการบริหารกจิการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 26 นายศุภณัฏฐ์  พจน์ชัยธรรม ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 27 นายอรรถพล  หนูสังข์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

10 28 นายพชร  ราชกิจ บริหารธุรกจิ สาขาการจดัการโลจสิติก มหาวิทยาลัยบูรพา

10 29 นายฉัตร  สุประทักษ์ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 30 นายณัฐ  แสนรุ่งโรจน์ บริหารธุรกจิ การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุน่ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่

10 31 นายยุทธพิชัย  เอกประทุมชัย นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

10 32 นายอติชาต  กุลชวนชัย คหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

10 33 นายขนิษฐ์  แซ่เบ๊ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 34 นายจิรภัทร  เงางาม นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

10 35 นายวรกฤต  แย้มขยาย บริหารธุรกจิ สาขาโลจสิติก มหาวิทยาลัยรังสิต

10 36 นายศาสตรา  เสลคร บริหารธุรกจิ วิทยาลัยเทคโนโลยปีัญญาภิวัฒน์

10 37 นายจักรภพ  แซ่ล้ิม สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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10 38 นายณัฐภาส  สมบุญ อตุสาหกรรมส่ิงทอ สาขาออกแบบส่ิงทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

10 39 นายปรัชญา  พัฒนากิตติกุล ภาษาจนีธุรกจิ สาขาจนีวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

10 40 นายวิทวัส  เบญจมาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตร์การกฬีา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 41 นายทศพร  กานขุนทด นิเทศศาสตร์ สาขาส่ือสารการกฬีา มหาวิทยาลัยรังสิต

10 42 นายเกริกพล  จ ารูญรัตน์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

10 43 นายสุวิจักขณ์  ตุลยาภรณ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟา้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

10 44 นายไพบูลย์   ทีหัวช้าง ครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

10 45 นายชัชวาล   กิติอ าไพพฤกษ์ ครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

10 46 นายภานุ   ปัญญาวุธกุล สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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