รายชื่ อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ประจาปี การศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. นายฉัตรชัย เมืองศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

2. นายพันธุ์ลภ สื บกินนร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

3. นายปะพน ปะโพชะนัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโยธา

4. นางสาวกรกนก มงคลเพ็ญ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาคณิ ตศาสตร์

5. นายรัฐพล สมอ่อน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

6. นางสาวบัณฑิตา โพนเพ็ก

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์

7. นางสาววนิดา บุตรศรี

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์

8. นายจิรพนธ์ บุตรด้วง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

9. นางสาวชลธิ ชา มัน่ คง

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการเงิน

10. นางสาวสุ ปรี ญา ธาตุวสิ ัย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาเศรษฐศาสตร์

11. นางสาวกฤติพร สุ มงคล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการบัญชี

12. นายอิทธิพล โพชะโน

หลักสู ตรนานาชาติ

สาขาการท่องเที่ยว

13. นางสาวพรรณธิภา ธาตุไพบูลย์

คณะศิลปศาสตร์ ฯ

สาขาการบัญชี (วิทยาเขตหนองคาย)

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี

1. นางสาวอภิญญา ธาตุไพบูลย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

2. นางสาวกฤติพร สุ มงคล

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

3. นางสาวสุ จิตรา คาเมืองแพน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

4. นางสาวกรกนก มงคลเพ็ญ

คณะบัญชีและการจัดการ

สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ

5. นายกฤษดา สุ ขทา

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6. นางสาวสุ ปรี ญา ธาตุวสิ ัย

คณะบัญชีและการจัดการ

สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

7. นางสาวอารี ยา พิลาชาติ

คณะบัญชีและการจัดการ

สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ

8. นายปพน ปะโพชะนัง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

9. นางสาวชลธิ ชา มัน่ คง

คณะบัญชีและการจัดการ

สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. นายรัฐพล สมอ่อน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. นางสาวจิรวดี บุตรศรี

คณะบัญชีและการจัดการ

สาขาบัญชี

11. นายพันธุ์ลภ สื บกินนร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

12. นายอาติยะ โสภารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

13. นายสรณ์สิริ ผาระสิ ทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

14. นางสาวบัณฑิตา ลาสอน

คณะการจัดการ

สาขาการจัดการโรงแรม

15. นายรัฐพล สมอ่อน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาปัตยกรรมภายใน

16. น.ส.กาญจนาภรณ์ แก้วคูณเมือง

คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อมฯ

สาขาการจัดการสิ่ งแวดล้อม

17. นางสาวนุชจรี โพธิ์ ศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี

18. นางสาวมินตรา ผาระสิ ทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาภูมิศาสตร์พฒั นาการฯ

19. นางสาววริ ยา ประเสริ ฐศรี

คณะบัญชีบณั ทิต

สาขาบัญชี

20. นางสาวรัฐพร อินต๊ะสิ ทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาภาษาไทย

21. นางสาวปิ ยะธิ ดา บุญเพิ่ม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาทัศนศิลป์

22. นายวรุ ต คานทอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

23. นายภูวนัย บุญแสนแผน

คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

24. นายกฤษประพันธ์ ฮามจันทร์

คณะการบัญชีการจัดการ

สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

25. นายพัฒนพงษ์ งามลุน

คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. นางสาวบงกช โพธิกมล

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาการบัญชี

27. นางสาวปัทมา อุทยั เรื อง

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาการบัญชี

28. นางสาวพิชญ์นริ ศร พะหงษา

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

29. นายจิรพนธ์ บุตรด้วง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

30. นางสาวอัญชลี เพชรษา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

1. นายฉัตรชัย เมืองศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

2. นายพันธุ์ลภ สื บกินนร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

3. นายอาติยะ โสภารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

1. นายอาติยะ โสภารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

2. นางสาวอรพรรณ ธาตุชยั

คณะเทคโนโลยี

สาขาการผลิตพืช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. นางสาวสิ ริรัตน์ บ่าวเหมื่อย

คณะเทคโนโลยี

สาขาการผลิตสัตว์

4. นางสาวกฤติพร สุ มงคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

5. นางสาวสุ ปรี ญา ธาตุวสิ ัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมธรณี

6. นายสรณ์สิริ ผาระสิ ทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

7. นายพันธุ์ลภ สื บกินนร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

8. นางสาวพัชรา เมืองศรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาการผลิตพืช

9. นางสาวณัฐธิ ดา ก่าดา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาสิ่ งแวดล้อม

10. นางสาวมินตรา ผาระสิ ทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

11. นางสาววิภาวี มัง่ มูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาการผลิตพืช

12. นางสาวปวีณา กุศลยัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาการผลิตพืช

13. นางสาวอภิญญา สี เย็น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

14. นายอดิศร ทองเพ็ญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมทัว่ ไป

1. นางสาวน้ าฝน แซ่ล้ ี
2. นางสาวธัญญาทิพย์ ยางขันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมีประยุกต์

คณะศิลปะศาสตร์ฯ

สาขาภาษาอังกฤษ

3. นางสาวอภิญญา ธาตุไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวอรพรรณ ธาตุชยั

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

สาขาอนามัยชุมชน

5. นางสาวบัณฑิตา โพนเพ็ก

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

สาขาอนามัยชุมชน

6. นายอาติยะ โสภารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

7. นางสาวสิ ริรัตน์ บ่าวเหมือย

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

สาขาอนามัยสิ่ งแวดล้อม

8. นางสาวกรกนก มงคลเพ็ญ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมีประยุกต์

9. นางสาวกฤติพร สุ มงคล

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมีประยุกต์

10. นางสาวสุ จิตรา คาเมืองแพน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมีประยุกต์

11. นางสาวมินตรา ผาระสิ ทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

12. นายจารุ วทิ ย์ วรรณดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาโยธาและสิ่ งแวดล้อม

13. นางสาววริ ยา ประเสริ ฐศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมีประยุกต์

14. นางสาวสุ กญั ญา ณ หนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมีประยุกต์

15. นางสาวสุ ดารัตน์ พันลาภักดิ์

คณะศิลปะศาสตร์

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

16. นางสาวสุ ทธิดา ธาตุทอง

คณะศิลปะศาสตร์

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

17. นางสาวอภิญญา ดาดา

คณะศิลปะศาสตร์

สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. นายอติยะ โสภารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
1. นายฉัตรชัย เมืองศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเกษตร

2. นายรัฐพล สมอ่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเกษตร

3. นางสาวณัฐธิ ตา ก่าดา

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาสัตวศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาพยาบาล

1. นายรัฐพล สมอ่อน

คณะครุ ศาสตร์

สาขาเคมี

2. นางสาวบัณฑิตา โพนเพ็ก

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

3. นายฉัตรชัย เมืองศรี

คณะครุ ศาสตร์

สาขาคณิ ตศาสตร์

4. นางสาวสุ จิตรา คาเมืองแพน

คณะครุ ศาสตร์

สาขาชีววิทยา

5. นางสาวศิรากร วรศรี หา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

6. นางสาวสุ กญั ญา โคตรสี ทา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการเงิน

7. นางสาววนิดา บุตรศรี

คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีการผลิต

8. นางสาวสุ กญั ญา ธรรมธาตุ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

9. นางสาวธัญญาทิพย์ ยางขันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอังกฤษธุ รกิจ

10. นางสาวจิรวดี บุตรศรี

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการบัญชี

11. นางสาววริ ยา ประเสริ ฐศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี

12. นางสาวภัทร์ธนิดา บุตรอุดม

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการเงิน

13. นางสาวกฤติพร สุ มงคล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการบัญชี

14. นางสาวอารี ยา พิลาชาติ

คณะครุ ศาตร์

สาขาภาษาไทย

15. นางสาวประทัยทิพย์ รักญาติ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

16. นางสาวสุ ภาวดี ลอดบุญมา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการบัญชี

17. นางสาวพัชภา เมืองศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี

18. นางสาวสุ ดารัตน์ พันลาภักดิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอังกฤษธุ รกิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
1. นางสาวสุ วมิ ล มนุตะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

19. นางสาวกาญจนาภรณ์ แก้วคูณเมือง คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

20. นางสาวนุชจรี โพธิ์ ศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

21. นางสาวจิราพร ยางคา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการจัดการท่องเที่ยว

22. นางสาวสุ ภาพร ทุ่งสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

23. นายเกริ กพล รอดชมภู

คณะวิทยาศาสตร์

24. นายชินวุฒิ ยางขันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา

25. นายขรรค์ชยั วรราช

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี(พอลิเมอร์)

26. นางสาวอภิญญา สาระขันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาทรัพยากรมนุษย์

27. นายสุ รศักดิ์ หนักแน่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

28. นางสาววิยะดา อัฐสุ วรรณ

คณะเทคโนโลยี

สาขาอาหารและบริ การ

29. นายอัคนี ทบสน

คณะเทคโนโลยี

สาขาอาหารและบริ การ

30. นางสาวอัจฉราพร พานเยือง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

31. นางสาวสุ รัตน์ดา หลักคา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

32. นางสาวพัชริ ดา แห้วโสม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

33. นางสาวปัทมา อุทยั เรื อง

คณะนิเทศศาสตร์

34. นางสาวรัตติยากร กวนหลวง

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบ(เฟอร์นิเจอร์)

35. นางสาวศินิทรา สุ มาลี

คณะเทคโนโลยี

36. นางสาวกมลวรรณ ไชยเลิศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์

37. นางสาวศรัญญา อ่วมงามทรัพย์

คณะเทคโนโลยี

38. นายวุฒิไกร งามลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

39. นายทวีศกั ดิ์ เฮียงราช

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาธุ รกิจค้าปลีก

40. นางสาววิชุดา นามมนตรี

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการจัดการทัว่ ไป

41. นายพงศกร ไชยนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

42. นายมงคล วีระบุรุษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี

43. นางสาวศิรินยากร พลไกร

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการท่องเที่ยว

1. นายเมธา สุ รคาย

คณะครุ ศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์

2. นายจารุ วทิ ย์ วรรณดี

คณะครุ ศาสตร์

สาขาฟิ สิ กส์

3. นายขรรค์ชยั วรราช

คณะครุ ศาสตร์

สาขาสังคมศึกษา

4. นางสาวณัฐวรรณ ครองสิ งห์คราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

5. นางสาววิภาวี มัง่ มูล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวารสารนิเทศ
สาขาอาหารและบริ การ
สาขาอาหารและบริ การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6. นายอดิศร ทองเพ็ญ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาคณิ ตศาสตร์

7. นายอดิศร ทองเพ็ญ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี(พอลิเมอร์)

8. นางสาวธี ริศรา เหล่าฮ้อ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี

9. นางสาวจันทร์ จิรา ย่อมสู งเนิน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเคมี

10. นางสาวจิราพรรณ์ สมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

11. นางสาวสุ กญั ญา ณ หนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

12. นางสาวดวงมณี คาทอง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา

13. นางสาวสุ ภทั ธาวิณี ธวัชเมธี

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

14. นางสาวกาญจนา เชิดทอง

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

15. นางสาวนุชนาฎ เพียรใส

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการโรงแรม

16. นางสาวพรทิพย์ บุตรด้วง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์

17. นายอัคนี ทบสน

คณะเทคโนโลยี

สาขาอาหารและบริ การ

18. นางสาวจิตรลดา ศรี ไพศาล

คณะเทคโนโลยี

สาขาอาหารและบริ การ

19. นางสาววันวิสา หาโคตร

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

20. นางสาวศินิทรา สุ มาลี

คณะเทคโนโลยี

สาขาอาหารและบริ การ

21. นางสาวชลิตา ทองจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

22. นางสาวไพรจิตร ทองเพ็ญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

23. นางสาวอารี ยา อุบลลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

24. นางสาวกัญญารัตน์ อนุยาง

คณะวิทยาการจัดการ

25. นางสาวศศิมาพร ศิริภา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

26. นางสาวอุษา ขารพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

27. นางสาวอัญชลี เพชรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1. นางสาวมินตรา ผาระสิ ทธิ์

คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีอาหาร

2. นางสาวศิรินยา สุ ตคาน

คณะศิลปศาสตร์

สาขาธุ รกิจการบิน

3. นางสาวขนิษฐา เชษฐา

คณะศิลปศาสตร์

สาขาธุ รกิจการบิน

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
1. นายสุ รศักดิ์ หนักแน่น

2. นางสาววิยะดา อัฐสุ วรรณ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. นางสาวพิชญ์นริ ศร พะหงษา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการท่องเที่ยว

4. นางสาวทิพย์อกั ษร บูรณอุดม

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการท่องเที่ยว

1. นายปพน ปะโพชะนัง

คณะครุ ศาสตร์

สาขาฟิ สิ กส์

2. นางสาวพิชญาภา ศรี บุญเรื อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

3. นายมนัสวี ศรี พลัง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

4. นางสาวจิรารัตน์ คาตัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. นายปพน ปะโพชะนัง

คณะครุ ศาสตร์

สาขาฟิ สิ กส์

2. นางสาวสุ ดารัตน์ พันลาภักดิ์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น
1. นางสาวศิรากร วรศรี หา

คณะศิลปศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

คณะการจัดการ

สาขาเศรษฐศาสตร์

1. นายจาตุรงค์ นิเรศรัมย์

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

2. นางสาวพนิดา สุ ระคาย

คณะรัฐศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

สาขานิเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยวลักษณ์
1. นางสาวภัทร์ธนิดา บุตรอุดม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
3. นางสาวศิรากร วรศรี หา
มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
1. นางสาวสุ กญั ญา ธรรมธาตุ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ

1. นางสาวสุ ปรี ญา ธาตุวสิ ัย

คณะศิลปศาสตร์

สาขาธุ รกิจการบิน

2. นายกฤษประพันธ์ ฮามจันทร์

คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียแอนิ เมชัน

1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เพ็งศรี

คณะศิลปศาสตร์

สาขาการออกแบบและตกแต่งภายใน

2. นางสาวพิมลพรรณ ธาตุไพบูลย์

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

3. นางสาวสุ ดารัตน์ ลาวพนม

คณะรัฐศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

4. นางสาววิยะดา อัฐสุ วรรณ

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการจัดการครัวฯ

5. นายอัคนี ทบสน

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการจัดการครัวฯ

6. นางสาวจิรวดี ใจทา

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการจัดการครัวฯ

7. นางสาวศฎาพร คนงาม

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการจัดการครัวฯ

8. นางสาวมณี รัตน์ บุญรอด

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาการประชาสัมพันธ์

9. นางสาวจุฑาพร ลักษณะ

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการจัดการธุ รกิจการท่องเที่ยว

10. นางสาวจุฑารัตน์ ธาตุวสิ ัย

คณะบริ หารธุ รกิจ

สาขาการจัดการธุ รกิจการท่องเที่ยว

11. นางสาวเสาวนีย ์ แก้วมณี

คณะการบัญชี

สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

วิทยาลัยอาชี วศึกษาอุดรธานี
1. นางสาวอังคณา แก้วหล่า

สาขางานการบัญชี

2. นางสาวพนิดา สุ ระคาย

สาขางานการบัญชี

3. นางสาวจุฑารัตน์ ธาตุวสิ ัย

สาขางานการบัญชี

4. นางสาวทิพย์อกั ษร บูรณอุดม

สาขางานอาหารและโภชนาการ

5. นางสาวนิสาชน สุ นทรชัย

สาขางานอาหารและโภชนาการ

6. นางสาวศุภร บุตรด้วง

สาขางานอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
1. นายธนากร คาธะเนตร์

สาขาไฟฟ้ากาลัง

สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้า

2. นายเจตนิพทั ธ์ ธาตุวสิ ัย

สาขาไฟฟ้ากาลัง

สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้า

3. นายมงคล ศรี ทอง

สาขาไฟฟ้ากาลัง

สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้า

4. นายนนทวัฒน์ นันทะสุ ทธิ์

สาขาไฟฟ้ากาลัง

สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้า

5. นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง

สาขาไฟฟ้ากาลัง

สาขางานติดตั้ง

6. นายภควัต พรมมา

สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต

สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

7. นายอานาจ บุราณคุณ

สาขาเทคนิคการผลิต

สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

8. นายศักดิ์นริ นทร์ พินโย

สาขาเทคนิคการผลิต

สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

9. นายพัฒนพงษ์ งามลุน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

1. นายวุฒิชยั เจริ ญศิริ

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม

2. นายสุ ทธิพงษ์ ชัยอาสา

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม

3. นายชุมพล เหล็กพล

สาขาเทคนิคยานยนต์

สาขางานเครื่ องกล

4. นายพงศธร เสริ มชีพ

สาขาเทคนิคยานยนต์

สาขางานเครื่ องกล

5. นายกิตติพนั ธ์ หนักแน่น

สาขาเทคนิคยานยนต์

สาขางานเครื่ องกล

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาพลศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
1. นายเสวก ธาตุเสี ยว
โรงเรียนพัฒนศาสตร์ การบริบาล
1. นางสาววิชุดา อัศวภูมิ

หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล

2. นางสาวมลฤดี จันดีเทพ

หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล

3. นางสาวชริ นทร์ ธร งามวัง

หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล

โรงเรียนบางกอก NA เมืองทอง
1. นางสาวมณี รัตน์ บุญรอด

หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล

2. นางสาวสุ รัตน์ดา หลักคา

หลักสู ตรผูช้ ่วยพยาบาล

ศึกษาต่ อประเทศเยอรมัน (VHS)Volkshochschule
1. นางสาวจิรภิญญา กาจัดภัย

