
รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ   
ประจ าปีการศึกษา  2557 

 
 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

1. นายฉตัรชยั   เมืองศรี คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

2. นายพนัธ์ุลภ  สืบกินนร คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

3. นายปะพน   ปะโพชะนงั คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธา 

4. นางสาวกรกนก   มงคลเพญ็ คณะศึกษาศาสตร์   สาขาคณิตศาสตร์ 

5. นายรัฐพล   สมอ่อน คณะวทิยาศาสตร์   สาขาชีววทิยา 

6. นางสาวบณัฑิตา   โพนเพก็ คณะเกษตรศาสตร์   สาขาเกษตรศาสตร์ 

7. นางสาววนิดา   บุตรศรี คณะเกษตรศาสตร์   สาขาเกษตรศาสตร์ 

8. นายจิรพนธ์   บุตรดว้ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

9. นางสาวชลธิชา   มัน่คง คณะวทิยาการจดัการ   สาขาการเงิน 

10. นางสาวสุปรีญา   ธาตุวสิัย คณะวทิยาการจดัการ   สาขาเศรษฐศาสตร์ 

11. นางสาวกฤติพร   สุมงคล คณะวทิยาการจดัการ   สาขาการบญัชี 

12. นายอิทธิพล   โพชะโน หลกัสูตรนานาชาติ   สาขาการท่องเท่ียว 

13. นางสาวพรรณธิภา   ธาตุไพบูลย ์ คณะศิลปศาสตร์ฯ   สาขาการบญัชี (วทิยาเขตหนองคาย) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. นายรัฐพล   สมอ่อน คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมี 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

1. นางสาวอภิญญา   ธาตุไพบูลย ์ คณะวทิยาการสารสนเทศ  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT) 

2. นางสาวกฤติพร   สุมงคล คณะวทิยาศาสตร์   สาขาชีววทิยา 

3. นางสาวสุจิตรา   ค  าเมืองแพน คณะวทิยาศาสตร์   สาขาชีววทิยา 

4. นางสาวกรกนก   มงคลเพญ็ คณะบญัชีและการจดัการ  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

5. นายกฤษดา   สุขทา คณะวทิยาการสารสนเทศ  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวสุปรีญา   ธาตุวสิัย คณะบญัชีและการจดัการ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

7. นางสาวอารียา   พิลาชาติ คณะบญัชีและการจดัการ  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

8. นายปพน   ปะโพชะนงั คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

9. นางสาวชลธิชา   มัน่คง คณะบญัชีและการจดัการ  สาขาบญัชี 



10. นางสาวจิรวดี   บุตรศรี คณะบญัชีและการจดัการ  สาขาบญัชี 

11. นายพนัธ์ุลภ   สืบกินนร คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

12. นายอาติยะ   โสภารักษ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

13. นายสรณ์สิริ   ผาระสิทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

14. นางสาวบณัฑิตา   ลาสอน คณะการจดัการ   สาขาการจดัการโรงแรม 

15. นายรัฐพล   สมอ่อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาปัตยกรรมภายใน 

16. น.ส.กาญจนาภรณ์  แกว้คูณเมือง คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้มฯ  สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

17. นางสาวนุชจรี   โพธ์ิศรี คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมี 

18. นางสาวมินตรา   ผาระสิทธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์พฒันาการฯ 

19. นางสาววริยา   ประเสริฐศรี คณะบญัชีบณัทิต   สาขาบญัชี 

20. นางสาวรัฐพร   อินตะ๊สิทธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 

21. นางสาวปิยะธิดา   บุญเพิ่ม คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาทศันศิลป์ 

22. นายวรุต   คานทอง คณะวทิยาการสารสนเทศ  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

23. นายภูวนยั   บุญแสนแผน คณะเทคโนโลย ี   สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 

24. นายกฤษประพนัธ์  ฮามจนัทร์ คณะการบญัชีการจดัการ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

25. นายพฒันพงษ ์ งามลุน คณะเทคโนโลย ี   สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

26. นางสาวบงกช   โพธิกมล คณะการบญัชีและการจดัการ  สาขาการบญัชี 

27. นางสาวปัทมา   อุทยัเรือง คณะการบญัชีและการจดัการ  สาขาการบญัชี 

28. นางสาวพิชญน์ริศร  พะหงษา คณะนิติศาสตร์   สาขานิติศาสตร์ 

29. นายจิรพนธ์  บุตรดว้ง วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

30. นางสาวอญัชลี   เพชรษา วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

1. นายฉตัรชยั   เมืองศรี คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

2. นายพนัธ์ุลภ   สืบกินนร คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

3. นายอาติยะ   โสภารักษ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  

1. นายอาติยะ   โสภารักษ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

2. นางสาวอรพรรณ   ธาตุชยั คณะเทคโนโลย ี   สาขาการผลิตพืช 



3. นางสาวสิริรัตน์  บ่าวเหม่ือย คณะเทคโนโลย ี   สาขาการผลิตสัตว ์

4. นางสาวกฤติพร   สุมงคล คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

5. นางสาวสุปรีญา   ธาตุวสิัย คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมธรณี 

6. นายสรณ์สิริ   ผาระสิทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

7. นายพนัธ์ุลภ   สืบกินนร คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

8. นางสาวพชัรา   เมืองศรี คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาการผลิตพืช 

9. นางสาวณฐัธิดา   ก ่าด า คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาส่ิงแวดลอ้ม 

10. นางสาวมินตรา   ผาระสิทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

11. นางสาววภิาว ี  มัง่มูล คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาการผลิตพืช 

12. นางสาวปวณีา   กุศลยงั คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาการผลิตพืช 

13. นางสาวอภิญญา   สีเยน็ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

14. นายอดิศร   ทองเพญ็ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตสกลนคร 

1. นางสาวน ้าฝน   แซ่ล้ี คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมีประยกุต ์

2. นางสาวธญัญาทิพย ์  ยางขนัธ์ คณะศิลปะศาสตร์ฯ   สาขาภาษาองักฤษ 

3. นางสาวอภิญญา   ธาตุไพบูลย ์ คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. นางสาวอรพรรณ   ธาตุชยั คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาอนามยัชุมชน 

5. นางสาวบณัฑิตา   โพนเพก็ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาอนามยัชุมชน 

6. นายอาติยะ   โสภารักษ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

7. นางสาวสิริรัตน์   บ่าวเหมือย คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

8. นางสาวกรกนก   มงคลเพญ็ คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมีประยกุต ์

9. นางสาวกฤติพร   สุมงคล คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมีประยกุต ์

10. นางสาวสุจิตรา   ค  าเมืองแพน คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมีประยกุต ์

11. นางสาวมินตรา   ผาระสิทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

12. นายจารุวทิย ์  วรรณดี คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 

13. นางสาววริยา   ประเสริฐศรี คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมีประยกุต ์

14. นางสาวสุกญัญา   ณ หนองคาย คณะวทิยาศาสตร์   สาขาเคมีประยกุต ์

15. นางสาวสุดารัตน์   พนัล าภกัด์ิ คณะศิลปะศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

16. นางสาวสุทธิดา   ธาตุทอง คณะศิลปะศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

17. นางสาวอภิญญา   ด าดา คณะศิลปะศาสตร์   สาขาการบญัชี 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. นายอติยะ   โสภารักษ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเคมี 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1. นายฉตัรชยั   เมืองศรี    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเกษตร 

2. นายรัฐพล   สมอ่อน คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเกษตร 

3. นางสาวณฐัธิตา   ก ่าด า คณะเกษตรศาสตร์   สาขาสัตวศาสตร์ 

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

1. นางสาวสุวมิล   มนุตะ คณะพยาบาลศาสตร์   สาขาพยาบาล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1. นายรัฐพล   สมอ่อน คณะครุศาสตร์ สาขาเคมี 

2. นางสาวบณัฑิตา   โพนเพก็ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

3. นายฉตัรชยั  เมืองศรี คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

4. นางสาวสุจิตรา   ค  าเมืองแพน คณะครุศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

5. นางสาวศิรากร   วรศรีหา คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

6. นางสาวสุกญัญา  โคตรสีทา คณะวทิยาการจดัการ สาขาการเงิน 

7. นางสาววนิดา   บุตรศรี คณะเทคโนโลย ี สาขาเทคโนโลยกีารผลิต 

8. นางสาวสุกญัญา   ธรรมธาตุ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

9. นางสาวธญัญาทิพย ์  ยางขนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาองักฤษธุรกิจ 

10. นางสาวจิรวดี   บุตรศรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัชี 

11. นางสาววริยา   ประเสริฐศรี คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี 

12. นางสาวภทัร์ธนิดา   บุตรอุดม คณะวทิยาการจดัการ สาขาการเงิน 

13. นางสาวกฤติพร   สุมงคล คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัชี 

14. นางสาวอารียา   พิลาชาติ คณะครุศาตร์ สาขาภาษาไทย 

15. นางสาวประทยัทิพย ์  รักญาติ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

16. นางสาวสุภาวดี   ลอดบุญมา คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัชี 

17. นางสาวพชัภา   เมืองศรี คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี 

18. นางสาวสุดารัตน์   พนัล าภกัด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาองักฤษธุรกิจ 

19. นางสาวกาญจนาภรณ์  แกว้คูณเมือง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 



20. นางสาวนุชจรี   โพธ์ิศรี คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

21. นางสาวจิราพร   ยางค า คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการท่องเท่ียว 

22. นางสาวสุภาพร   ทุ่งสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

23. นายเกริกพล   รอดชมภู คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

24. นายชินวฒิุ   ยางขนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา 

25. นายขรรคช์ยั   วรราช คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี(พอลิเมอร์) 

26. นางสาวอภิญญา   สาระขนัธ์ คณะวทิยาการจดัการ สาขาทรัพยากรมนุษย ์

27. นายสุรศกัด์ิ   หนกัแน่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

28. นางสาววยิะดา   อฐัสุวรรณ คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

29. นายอคันี   ทบสน คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

30. นางสาวอจัฉราพร   พานเยอืง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

31. นางสาวสุรัตน์ดา   หลกัค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

32. นางสาวพชัริดา   แหว้โสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

33. นางสาวปัทมา   อุทยัเรือง คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารนิเทศ 

34. นางสาวรัตติยากร   กวนหลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบ(เฟอร์นิเจอร์) 

35. นางสาวศินิทรา   สุมาลี คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

36. นางสาวกมลวรรณ   ไชยเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาทศันศิลป์ 

37. นางสาวศรัญญา   อ่วมงามทรัพย ์ คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

38. นายวฒิุไกร   งามลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

39. นายทวศีกัด์ิ   เฮียงราช คณะวทิยาการจดัการ สาขาธุรกิจคา้ปลีก 

40. นางสาววชุิดา   นามมนตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการทัว่ไป 

41. นายพงศกร   ไชยนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

42. นายมงคล   วรีะบุรุษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี 

43. นางสาวศิรินยากร   พลไกร คณะวทิยาการจดัการ สาขาการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

1. นายเมธา   สุรคาย คณะครุศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ 

2. นายจารุวทิย ์  วรรณดี คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

3. นายขรรคช์ยั   วรราช คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 

4. นางสาวณฐัวรรณ  ครองสิงห์คราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

5. นางสาววภิาว ี  มัง่มูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 



6. นายอดิศร   ทองเพญ็ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

7. นายอดิศร   ทองเพญ็ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี(พอลิเมอร์) 

8. นางสาวธีริศรา   เหล่าฮอ้ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี 

9. นางสาวจนัทร์จิรา   ยอ่มสูงเนิน คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี 

10. นางสาวจิราพรรณ์   สมบูรณ์ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

11. นางสาวสุกญัญา   ณ หนองคาย คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

12. นางสาวดวงมณี   ค  าทอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 

13. นางสาวสุภทัธาวณีิ   ธวชัเมธี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

14. นางสาวกาญจนา   เชิดทอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

15. นางสาวนุชนาฎ   เพียรใส คณะวทิยาการจดัการ สาขาการโรงแรม 

16. นางสาวพรทิพย ์  บุตรดว้ง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ 

17. นายอคันี   ทบสน คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

18. นางสาวจิตรลดา   ศรีไพศาล คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

19. นางสาววนัวสิา   หาโคตร คณะวทิยาการจดัการ สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

20. นางสาวศินิทรา   สุมาลี คณะเทคโนโลย ี สาขาอาหารและบริการ 

21. นางสาวชลิตา   ทองจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาชุมชน 

22. นางสาวไพรจิตร   ทองเพญ็ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาชุมชน 

23. นางสาวอารียา   อุบลลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาชุมชน 

24. นางสาวกญัญารัตน์   อนุยาง คณะวทิยาการจดัการ สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

25. นางสาวศศิมาพร   ศิริภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาชุมชน 

26. นางสาวอุษา   ขารพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาชุมชน 

27. นางสาวอญัชลี   เพชรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

1. นางสาวมินตรา   ผาระสิทธ์ิ คณะเทคโนโลย ี สาขาเทคโนโลยอีาหาร 

2. นางสาวศิรินยา   สุตคาน คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน 

3. นางสาวขนิษฐา   เชษฐา คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. นายสุรศกัด์ิ   หนกัแน่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 



2. นางสาววยิะดา   อฐัสุวรรณ คณะวทิยาการจดัการ สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

3. นางสาวพิชญน์ริศร   พะหงษา คณะวทิยาการจดัการ สาขาการท่องเท่ียว 

4. นางสาวทิพยอ์กัษร   บูรณอุดม คณะวทิยาการจดัการ สาขาการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

1. นายปพน   ปะโพชะนงั คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

2. นางสาวพิชญาภา   ศรีบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

3. นายมนสัว ี  ศรีพลงั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

4. นางสาวจิรารัตน์   ค  าตนั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. นายปพน   ปะโพชะนงั คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

2. นางสาวสุดารัตน์   พนัล าภกัด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น 

1. นางสาวศิรากร   วรศรีหา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพื่อการศึกษา 

มหาวทิยาลัยวลกัษณ์ 

1. นางสาวภทัร์ธนิดา   บุตรอุดม คณะการจดัการ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

1. นายจาตุรงค ์  นิเรศรัมย ์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

2. นางสาวพนิดา   สุระคาย คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยหัวเฉียว 

3. นางสาวศิรากร   วรศรีหา คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ 

1. นางสาวสุกญัญา   ธรรมธาตุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 



1. นางสาวสุปรีญา   ธาตุวสิัย คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน 

2. นายกฤษประพนัธ์   ฮามจนัทร์ คณะเทคโนโลย ี สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดียแอนิเมชนั 

มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 

1. นางสาวอจัฉราภรณ์   เพง็ศรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบและตกแต่งภายใน 

2. นางสาวพิมลพรรณ   ธาตุไพบูลย ์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

3. นางสาวสุดารัตน์   ลาวพนม คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์    

4. นางสาววยิะดา   อฐัสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการครัวฯ 

 

5. นายอคันี   ทบสน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการครัวฯ 

6. นางสาวจิรวดี   ใจท า คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการครัวฯ 

7. นางสาวศฎาพร   คนงาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการครัวฯ 

8. นางสาวมณีรัตน์   บุญรอด คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพนัธ์ 

9. นางสาวจุฑาพร   ลกัษณะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว 

10. นางสาวจุฑารัตน์   ธาตุวสิัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว 

11. นางสาวเสาวนีย ์  แกว้มณี คณะการบญัชี สาขาการบญัชี 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี 

1. นางสาวองัคณา   แกว้หล่า สาขางานการบญัชี 

2. นางสาวพนิดา   สุระคาย สาขางานการบญัชี 

3. นางสาวจุฑารัตน์   ธาตุวสิัย สาขางานการบญัชี 

4. นางสาวทิพยอ์กัษร   บูรณอุดม สาขางานอาหารและโภชนาการ 

5. นางสาวนิสาชน   สุนทรชยั สาขางานอาหารและโภชนาการ 

6. นางสาวศุภร   บุตรดว้ง สาขางานอาหารและโภชนาการ 

วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 

1. นายธนากร   ค าธะเนตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 

2. นายเจตนิพทัธ์  ธาตุวสิัย สาขาไฟฟ้าก าลงั สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 

3. นายมงคล   ศรีทอง สาขาไฟฟ้าก าลงั สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 

4. นายนนทวฒัน์   นนัทะสุทธ์ิ สาขาไฟฟ้าก าลงั สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 

5. นายศุภรัตน์   ไตรฆอ้ง สาขาไฟฟ้าก าลงั สาขางานติดตั้ง 

6. นายภควตั   พรมมา สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 



7. นายอ านาจ   บุราณคุณ สาขาเทคนิคการผลิต สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

8. นายศกัด์ินรินทร์   พินโย สาขาเทคนิคการผลิต สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

9. นายพฒันพงษ ์  งามลุน สาขาการจดัการโลจิสติกส์ สาขางานการจดัการโลจิสติกส์ 

 

วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

1. นายวฒิุชยั   เจริญศิริ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2. นายสุทธิพงษ ์  ชยัอาสา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

3. นายชุมพล   เหล็กพล สาขาเทคนิคยานยนต ์ สาขางานเคร่ืองกล 

4. นายพงศธร   เสริมชีพ สาขาเทคนิคยานยนต ์ สาขางานเคร่ืองกล 

5. นายกิตติพนัธ์   หนกัแน่น สาขาเทคนิคยานยนต ์ สาขางานเคร่ืองกล 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

1. นายเสวก   ธาตุเสียว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา  

โรงเรียนพฒันศาสตร์การบริบาล 

1. นางสาววชุิดา   อศัวภูมิ หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล 

2. นางสาวมลฤดี   จนัดีเทพ หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล 

3. นางสาวชรินทร์ธร   งามวงั หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล 

โรงเรียนบางกอก  NA เมืองทอง 

1. นางสาวมณีรัตน์   บุญรอด หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล 

2. นางสาวสุรัตน์ดา   หลกัค า หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล 

ศึกษาต่อประเทศเยอรมัน (VHS)Volkshochschule 

1. นางสาวจิรภิญญา   ก าจดัภยั  

 

 

 

 


