
      

  

  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ที่ สอบเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษา 
        ปีการศึกษา2554 

       6/1 

1.นางสาวรัศมี  พุกบุญมี    สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  
 2.นางสาวพกายวรรณ   เวชกามา      คณะศิลปะการละคร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 3.นางสาวศิริพร  อรศรี                 คณะครุศาสตร์วิชาเอกสงัคม มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 4.นางสาวอรพรรณ พลหาญ     คณะครุศาสตร์ประถมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 5.นางสาวลลัน์ลลิต สนิธ์ุกนก    มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 6.นางสาวสพุรรษา      หอสวุรรณจิตร   คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 7.นางสาวนิตยา ศรีจ ารัส            มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 8.นางสาวเรไร    บุตรค า             มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์(R-BAC) 
 9.นางสาวกมลวรรณ พรรณสภุผล      มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
10.นางสาวธนชัพร          ผาเป้า             มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
11.นายอรรถพล             การะเวก            คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 

12.นางสาวศศิธร           กลุนิดาวงศ์         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 

  13. นางสาวศรัญญา       ไชยนาม            สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 

  14. นางสาวกาญจนา เรืองเดช              คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 

15.นางสาวจิดาภา         นวานชุ       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 
16.นางสาวมินตรา        สริุวงศ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 
17.นางสาวกมลวรรณ    โพธ์ิสทุธ์ิ             คณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาสตัว์ศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเจ้าคณุทหาร 
                                                               ลาดกระบงั 
18นางสาวสรีุรัตน์ แซกิ่ม   คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยับูรพา 
19.นางสาวเกศรินทร์ วิเศษแสงศรี  คณะสาธารณสขุศาสตร์   มหาวิทยาลยับูรพา 
20.นางสาวจริยา วรอินทร์   คณะการโรงแรม     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สพุรรณบุรี 
21.นางสาวธิติมา พวงมาลยั  คณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน 
22..นางสาวศิริพร บรรจุทรัพย์  คณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน 
23.นายจตวุิทย์  เอมร่ืน   คณะวิทยาศาสตร์      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน 
24.นางสาวสชุาดา แซเ่ตียว   มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
25.นางสาวพชัรมน วิเชียรเพิศ  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
26.นางสาวหทยัรัตน์ นาคคล้าย  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
27.นางสาวพลอยลดา ตราชู   คณะเศรษฐศาสตร์หลกัสตูรอินเตอร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
28.นางสาวดวงกมล แซฟ่อง   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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1.นายวิชกร          อินา              คณะครุศาสตร์วิชาเอกศิลปะ  มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.นางสาววลยัภรณ์     ออนศรี      คณะการจดัการโลจิสติกส์และการปฏิบติัการ  มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3.นางสาวลดัดาวลัย์    จ าปาศรี      คณะครุศาสตร์วิชาเอกสงัคม  มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4.นางสาวอารีรัตน       เฉลมิโภชน์     คณะการจดัการโลจิสติกส์และการปฏิบติัการ มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5.นางสาวเพชรไพลนิ   ตรีรัตนพิทกัษ์  คณะคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6.นางสาวดวงชีวนั       ประจนัตะเสน  คณะการบญัชี  มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

7.นางสาวนวพร          คร่ึงมี       คณะครุศาสตร์วิชาเอกสงัคม ม หาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

8.นายธนพล          สวุรรณสมบติั  คณะคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
9.นางสาวศิขริน          อ้นสดุใจ         คณะวิศวกรรมโลจิสติกส์  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย 

10.นายสญัชยั          โกศรีนาม        คณะวิทยาการจดัการสิง่แวดล้อม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
11.นายอโนชา          สมนิยาม         คณะวิทยาการจดการสิง่แวดล้อม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
12.นายเกียรติศกัด์ิ      อ่อนนิภา         คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
13.นางสาวนฤมล        เหง้าชยัภมิู       คณะคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
14.นางสาวรุ่งนภา       มีปัญญา          คณะคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
15.นางสาวสนิุสา        สมนิยาม          คณะครุศาสตร์วิชาเอกปฐมวยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
16.นางสาวณฐัชา       จตพุรม        คณะคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
17.นางสาวสนิุสา        พนัทมู        คณะการทอ่งเท่ียว  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  
18.นางสาวจนัทร์จิรา   ระเมาะอา       มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
19.นายคณาสทิธ์ิ         มีกลุ        วชิาเอกพลศกึษา  วิทยาลยัพลศกึษาสพุรรณบุรี 
20.นายอภิสทิธ์ิ           ศรีจนัทร์          คณะบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสนิทร์วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 
21.นางสาวภสัรา          น้อยพารา       คณะการบญัชี   มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 
22.นางสาวมินตรา        ล้อมวงษ์         คณะการบญัชี  มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสนิทร์วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 
23.นางสาวบุศราวดี      พิกลุทอง         คณะการบญัชี  มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสนิทร์วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 
24.นางสาววิภาวี          เทพวรรณ        คณะการบญัชี   มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 
25นางสาวพดัชา           พลรักษ์          คณะการบญัชี  มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสนิทร์วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 
26.นางสาววารุณอร      อ านรรฆกิตติคณุ     คณะครุศาสตร์เอกสงัคม  มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
27. นางสาวสดิาพร      โพธิสตัตวายะ  คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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  28.นางสาวพรพรรณ    สหีะไตร                คณะอกัษรศาสตร์เอกเอเชียศกึษา   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  29.นางสาวพชัรินทร์ พิกลุ     คณะกฎหมายทัว่ไป  มหาวิทยาลยัรังสติ 

  30.นางสาววชัราภรณ์ พลอามาตย์            คณะครุศาสตร์เอกสงัคม มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  31.นายสทิธิพงศ์ สงิห์เทพ                คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  32.นายปัญญา  รุจิระอาภา    คณะพลศกึษา    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  33.นางสาวทรรศนีย์ สขุช้อย     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  34.นายอนสุรณ์            รูปโฉม     คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ 
 35.นายเอกรัฐ  จารุนากหิรัญ     คณะวิทยาการจดัการการโรงแรมและทอ่งเท่ียว  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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1.นางสาวพรพิมล โนนเวียงแก    มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.นางสาวนิรดาภรณ์ ขนัติวงศ์        มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3.นายอธิวฏั  ไขแสงจนัทร์   สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย 

4.นางสาวไพลนิ              พานอุ่น         คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์ 
5.นางสาวสนุนัทณี ถาปัน         คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์ 
6.นางสาวอรุณี  สงเคราะห์     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์  
7.นางสาวนภาเพ็ญ จนัทร์สวา่ง    คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสติ 
8.นางสาวลลติา    เจิมประดิษฐวงศ์         คณะมนษุยศาสตร์สาขาการทอ่งเท่ียว    มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
9.นายฉตัรชนม์  สกลุชาล ี       สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 

10.นางสาวทิพสดุา ถาวรชยัสขุ     สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพวิทยาเขตสตรีพระนครใต้ 

11. นางสาวชนิดา จิตรบ ารุง        คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
12.นางสาวน า้ผึง้ มะณีสาร         ศกึษาตอ่ตา่งประเทศในโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาไทย-นอร์เวย์ 

                   โรงเรียน  Hald  International   Center 
13.นางสาวสภุาวดี ศรีโท               คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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1.นายธีระพงษ์  ตะก้อง          มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.นายเข้ม  ราชบวัโฮม      มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3.นายปรีชา  ชลรัตนชีวิน     มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4.นายชาคริต  ไชยวิเศษ        มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

5.นายชยัณรงค์              กิจจรัสอนนัต์     สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

6.นายสถาปนา  ชาติชาตรี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

7.นายณฐัวฒุ ิ  ภโูคกเนิน   สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

8.นายณฐัวฒุ ิ  แสนวงษ์     วิทยาลยัเทคนิคยโสธร 
9.นางสาวกนิษฐา มลูทอง     มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์ 
10.นางสาวนริศา ศรีหา                 มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์ 
11.นางสาวพชัรี  บวัแก้ว   มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์  
12.นางสาวอริสรา พงษ์ตะวนั           มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตย์ 
14.นางสาวเกสนีิ แสงเลศิล า้           มหาวิทยาลยัรังสติ 
15...นายนวพรรธน์ พิชญะวราพงศ์   สถาบนัราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ  

16.นายสพุนัธ์ุ  ศรีหานาท   มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
หมายเหตุ   นอกนัน้ไม่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
      ข้อมลู ณ วนัท่ี  20 มิถนุายน  2554 
      งานแนะแนว โรงเรียนพทุธจกัรวิทยา 
 

Admin
Text Box
  2553




