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ล ำดับ ช่ือ - สกุล สถำบัน / มหำวิทยำลัย คณะ สำขำ

1 นายชนกชนม์  บัวค า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัญชี

2 นางสาวแพรพลอย  แซ่เอ้ีย มหาวิทยาลัยกรุงธนบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬา

3 นางสาวอารีวรรณ  จันทร์เขียว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บริการธุรกิจ บัญชี

4 นายกรวิทย์  สิงห์พงษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บริหารธุรกิจ การขนส่ง

5 นางสาวศศิธร  เกาะแก้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า) นิเทศศาสตร์ โฆษณา

6 นางสาวอรปรียา  กัญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์

7 นางสาวทิพาพร  สมเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

8 นางสาวรุ้งทิพย์  พุฒซอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

9 นางสาวนรีกานต์  แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

10 นางสาวปัทมา  แสงฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

11 นางสาววรัญญา  เหลืองสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศิลปศาสตร์ การท่องเท่ียว

12 นางสาวอาภาภรณ์  จันพิรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อุตสาหกรรมส่ิงทอ ออกแบบและแฟช่ัน

13 นางสาวพิมพรรณ  เนติสิงหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อุตสาหกรรมส่ิงทอ ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน

14 นางสาวสุภากาญจน์  โสตถิวัฒนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

15 นางสาวอัจฉรา  เทียนสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน เคมีส่ิงทอ

16 นางสาวดาวเรือง  เสียมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักวรรดิ บริหารธุรกิจ การตลาด

17 นางสาวศิริพร  บุหงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์

18 นางสาวอนุชศรา  ทาทอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19 นางสาวลภัสจีรา  หาระบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา แพทยศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ

20 นางสาวกุลิสรา  อุ่นทรพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

21 นางสาววรรณณิภา  ล้ิมเจริญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ วิชาการจัดการท่องเท่ียว

22 นางสาวศิรินา  สร้อยเสนา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บริหารธุรกิจการจัดการ

ข้อมูลกำรศึกษำต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558
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23 นายปิยะพล  ปินทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครุศาสตร์ ชีววิทยา

24 นายธีรภัทร์  ปิติพล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดการ คอมพิวเตอร์

25 นางสาวเกวรินทร์  เกิดไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

26 นางสาวบัวชมพู  สง่าวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

27 นางสาวรุ่งนภา  บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง

28 นางสาวอารยา  ขันติวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง

29 นายวริศ  พิทยุทัยวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์

30 นายสุขสันต์  ประทุมมัง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์

31 นางสาวกานต์ธิดา  อินทร์สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาการจัดการ โลจิสติกส์

32 นางสาวเจนจิรา  มานุช มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาการจัดการ โลจิสติกส์

33 นางสาวอุไรวรรณ  พุทธโม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาการจัดการ โลจิสติกส์

34 นางสาวธัญสุดา  สินธุเดชากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาลัยการจัดการนิเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์

35 นายณัฐพล  สีมี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คหกรรม

36 นางสาวสุรีพร  เทียมทะนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรม

37 นางสาวบุณฑริกา  จันพินิช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

38 นายปุณยวีร์  ค าสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

39 นายพลากร  ปุเรนเต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ โฆษณาและการตลาด

40 นางสาวกรกนก  อาภัสรพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม

41 นางสาวเปรมิกา  บุตรจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สหเวชศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์

42 นางสาวสุพัตรา  กล้าแท้ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ การจัดการ

43 นายรักเกียรต์ิ  สมุนไพร มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ คหกรรม อาหารและโภชนาการ

44 นายณัฐธิชาญ  เทศท านุ มหาวิทยาลัยรามค าแหง นิติศาสตร์
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45 นางสาวศิริวรรณ  แก้วค า มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศึกษาศาสตร์ พละศึกษา

46 นายเกริกเกียรติ  เจริญผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT

47 นางสาวธัญวรินทร์  พัชรพันธนนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล

48 นางสาววรดา  ศิริซุ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชี

49 นางสาวอัมพิกา  ทองอ่อน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ การจัดการโรงแรม

50 นางสาวไพจิตร  ชาลี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเท่ียวและบริการ ธุรกิจการบิน

51 นางสาวกัลย์สุดา  สรรพ์สมบัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิชาธุรกิจการเกษตร

52 นายอนันดา  ประทาน มหาวิทยาลัยสยาม บริหารธุรกิจ บัญชี

53 นายอัครวิทย์  หอมฉวี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว บริหารธุรกิจ โลจิสและโซ่อุปทาน

54 นางสาวข้าวหอม  ขานรินทร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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