
สรุปผลการสอบคดัเลือก ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเพญ็พทิยาคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
1. นายติชอ   อุไร   คณะวศิวกรรมศาสตร์     สาขาวศิวกรรมทัว่ไป 

 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

1. นายอคัรเดช   แกว้มณีโชติ    คณะวศิวกรรมศาสตร์     สาขาวศิวกรรมโยธา 
2. นายติชอ   อุไร     คณะวศิวกรรมศาสตร์     สาขาวศิวกรรมโยธา 
3. นายธวฒัน์ชยั   สิมงาม    คณะวศิวกรรมศาสตร์     สาขาวศิวกรรมโยธา 
4. นางสาวเกษฎาภรณ์   ขารพ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5. นายพชรพล   ส่อนไชย  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
6. นายนครินทร์   สิงห์สัตย ์    คณะศึกษาศาสตร์     สาขาฟิสิกส์ 
7. นายอคัรเดช   แกว้มณีโชติ    คณะวทิยาศาสตร์   สาขาวทิยาการคอมฯ(ทุนชา้งเผอืก) 
8. นางสาวอรปรียา  ไชยสิทธ์ิ    คณะวทิยาศาสตร์   สาขาวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 
9. นางสาวอนุศรา  ดงชมภู    คณะวทิยาศาสตร์ศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 
10. นายสง่า   เช่ียวสงคราม  คณะนิติศาสตร์   สาขานิติศาสตร์ 
11. นายฐิติกร สุรัตนะ    คณะเกษตรศาสตร์   สาขาเกษตรศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น (วทิยาเขตหนองคาย) 

1. นางสาวรัชยากร   ชาวยศ  คณวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี 
 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
1. นางสาวอมรรัตน์  พรมบุญศรี    คณะวศิวกรรมศาสตร์  
2. นางสาวกฤษณา  จิตเจริญ  คณะนิติศาสตร์  
3. นายฐิติกร  สุรัตนะ   คณะศิลปะประยกุตแ์ละการออกแบบ   สาขาออกแบบผลิตภณัฑ์ 
4. นางสาวอนามิกา ธรรมนู   คณะศิลปศาสตร์   สาขาการท่องเท่ียว 

 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

1. นางสาวชลลดา   เมืองศรี   คณะศึกษาศาสตร์   สาขาจิตวทิยา  
2. นายปฏิการ ธาตุมี   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
3. นางสาวพรพิมล   บุตรดว้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. นางสาวรัชนีกร  พนัล าภกัด์ิ    คณะเทคโนโลย ี   สาขาเทคโนโลยพีฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  



5. นางสาวสุธิตา  ทองเจริญ    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  
6. นายนครินทร์   สิงห์สัตย ์    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  
7. นางสาวอภิญญา บุญอยู ่   คณะนิติศาสตร์    สาขานิติศาสตร์ 
8. นางสาวณฐัทรียา บวัวนั    คณะนิติศาสตร์    สาขานิติศาสตร์ 
9. นางสาวณฐัพร  ลาดเพง็     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาการจดัการบญัชี 
10. นายพยคัฆ ์   พรมนอก     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาการจดัการบญัชี 
11. นางสาวกาญจนา  เทพเสน   คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการเงิน  
12. นางสาวนทัจยากร โคตรรวทิย ์   คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการจดัการ  
13. นางสาวสุนิสา โคตรโมลี    คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการจดัการ 
14. นางสาวพรวไิล  แกว้เชียงหวาง    คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาบญัชีบณัฑิต  
15. นายฐิติกร สุรัตนะ    คณะการบญัชีและการจดัการ  สาขาบญัชีบญัฑิต 
16. นางสาวอนุศรา  ดงชมภู   คณะการบญัชีและการจดัการ  สาขาบญัชีบณัฑิต 
17. นางสาวทดัดาว  ประชาเสสัง  คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการบญัชี  
18. นางสาวรัชยากร  ชาวยศ    คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการบญัชี 
19. นายคมสันต ์รองเมือง     คณะการบญัชีและการจดัการ  สาขาการบญัชี 
20. นางสาวพลิตา  สุรัตนะ    คณะการบญัชีและการจดัการ สาขาการบญัชี 
21. นางสาวสุนิสา  บุญตา   คณะการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
22. นายทศพล  จุติพงษ ์   คณะการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
23. นายภูวดล  ภาคสุวรรณ   คณะการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
24. นายอนนัดา  เหลาธรรม    คณะการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
25. นางสาววชิชุดา  สินพูน    คณะการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
26. นางสาวดาราวรรณ  วอทอง   คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาภาษาไทย  
27. นางสาวนฤมล  ฝากสระ   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาภาษาญ่ีปุ่น   
28. นางสาวอุครินทร์  พลยศ   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาภาษาเวยีดนาม  
29. นางสาวสโรชา  พนัธศกัด์ิโสภณ   คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  
30. นางสาวอภณัตรี  บุญพา    คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  
 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
1. นายดรัณภพ  อธิราช     คณะวศิวกรรมศาสตร์  
2. นายธวฒัน์ชยั  สิมงาม     คณะวศิวกรรมศาสตร์    
3.  นายนครินทร์  สิงห์สัตย ์   คณะวศิวกรรมศาสตร์  
4. นายพชรพล  ส่อนไชย      คณะวศิวกรรมศาสตร์  



5. นายสง่า  เช่ียวสงคราม      คณะวศิวกรรมศาสตร์  
6. นางสาวอมรรัตน์   พรมบุญศรี    คณะวศิวกรรมศาสตร์  
7. นางสาววาสนา โมกนั     คณะวศิวกรรมศาสตร์  
8. นางสาวกมลธร  ชาวสุรินทร์  คณะสาธารณะสุขศาสตร์  
9. นางสาวรัชฎาพร ทองจนัทร์   คณะสาธารณะสุขศาสตร์  
10. นายฐิติกร สุรัตนะ    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

1. นายนครินทร์  สิงห์สัตย ์     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเหมืองแร่    
 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
1. นางสาวจารุวรรณ   คนฉลาด      ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์  

 
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

1. นายดรัณภพ   อธิราช       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมศาสตร์  
 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. นายพชรพล  ส่อนไชย      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
 
มหาวทิยาลัยบูรพา 

1. นายดรัณภพ   อธิราช      คณะวทิยาการจดัการ  สาขาคอมพิวเตอร์  
2. นางสาวพรวไิล   แกว้เชียงหวาง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  สาขาฝร่ังเศลเพื่อการส่ือสาร 

 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

1. นายนครินทร์   สิงห์สัตย ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตสกลนคร 

1. นางสาวผกามาศ  ทุ่งหลวง   คณะนิติศาสตร์  
2. นางสาวสุภสัศร ชิณบุตร    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
3. นางสาวสุธิดา  รามฤทธ์ิ    คณะการเมืองการปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
 



วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
1. นายนครินทร์ สิงห์สัตย ์    คณะพยาบาลศาสตร์  
2. นายพชรพล   ส่อนไชย  คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. นางสาวสุภาวดี   คงกะเรียน   คณะพยาบาลศาสตร์    

 
วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 

1. นางสาวพรนภา   พระธานีย ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาเทคนิคเภสัชกรรม  
 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1. นายติชอ  อุไร      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธา  
2. นางสาวเยาวลกัษณ์   เอาหานดั    คณะวศิวกรรมศาสตร์    สาขาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นายสง่า   เช่ียวสงคราม     คณะวศิวกรรมศาสตร์    สาขาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. นายอคัรเดช   แกว้มณีโชติ    คณะวทิยาศาสตร์   สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

1. นายติชอ อุไร      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธา  
2. นายอคัรเดช   แกว้มณีโชติ             คณะวทิยาการคอมพิวเตอร์  

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ขารพ    คณะคุรุศาสตร์   สาขาคณิตศาสตร์  
2. นายนครินทร์  สิงห์สัตย ์    คณะคุรุศาสตร์   สาขาคณิตศาสตร์  
3. นางสาวรัชนีกร   พนัล าภกัด์ิ  คณะครุศาสตร์   สาขาสังคมศึกษา 
4. นางสาวชลดา   เพญ็สวสัด์ิ คณะครุศาสตร์   สาขาปฐมวยั 
5. นางสาวปิญชาน์   สิทธิเวช คณะครุศาสตร์   สาขาปฐมวยั 
6. นางสาวจารุวรรณ คนฉลาด    คณะวทิยาศาสตร์    สาขาวชิาชีววทิยา(จุลชีววทิยา) 
7. นายคมสันต ์  รอบเมือง  คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์ 
8. นางสาวอุมาพร  ชิดฉิมพลี     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาเทคนิคการสัตวแพทย ์ 
9. นางสาวสุธิตา   ทองเจริญ  คณะวทิยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ 
10. นางสาวสุนิสา   โคตรโมลี     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
11. นางสาวรัชยากร  ชาวยศ    คณะเทคโนโลย ี   สาขาวทิยาการอาหารและบริการ  
12. นางสาวอุครินทร์ พลยศ   คณะเทคโนโลย ี   สาขาธุรกิจการเกษตร 
13. นางสาวเจนหทยั ธาตุมี    คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี  



14. นางสาวพรพิมล บุตรดว้ง   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี  
15. นางสาวทดัดาว  ประชาเสสัง   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี  
16. นางสาวสุธญัญา  ยางสุด    คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี  
17. นางสาวนทัจยากร   โคตรรวิทย ์ คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี 
18. นางสาวณฐัพร เหมุทยั     คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี  
19. นางสาวณฐัพร ลาดเพง็      คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการเงิน  
20. นายศราวธุ บุตรอุดม     คณะวทิยาการจดัการ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
21. นางสาวอทิติณา ดวงสะดี   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
22. นางสาวผกามาศ ทุ่งหลวง   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการตลาด(สหกิจ) 
23. นางสาวศิรประภา สาสิงห์   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการตลาด(สหกิจ) 
24. นางสาวกาญจนา  เทพเสน    คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการตลาด(สหกิจ) 
25. นายชาตรี สุมงคล    คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการตลาด  
26. นางสาววาสนา โมกนั   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการจดัการการท่องเท่ียว 
27. นางสาวขวญัชนก ใสสะอาด   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการจดัการการโรงแรม 
28. นายนนัทวฒัน์ ธาตุไพบูลย ์   คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
29. นางสาวพลิตา สุรัตนะ    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
30. นางสาวสุนิสา บุญตา    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
31. นายอนนัดา    เหลาธรรม   คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
32. นางสาวชลาลยั ศิลปะแก่น    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
33. นางสาววชิชุดา สินพูน    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
34. นายนราธิป ส่อนไชย     คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 
35. นายทศพล จุติพงษ ์   คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 
36. นางสาวพชัรานนัต ์อ านาจดี    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน  
37. นางสาวปรัชญา ลีชวง    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 
38. นางสาวศุภาพร สุทธิมาตย ์  คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
39. นางสาวกฤษณา จิตเจริญ   คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาการพฒันาสังคม 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

1. นายธวฒัน์ชยั   สิมงาม    คณะครุศาสตร์   สาขาคณิตศาสตร์ 
2. นางสาวบุษยมาศ   งามลุน คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาภาษาไทย 
3. นางสาวสุภาวดี   คงกะเรียน   คณะครุศาสตร์    สาขาเคมี 
4. นางสาวสุดารัตน์   สวา่งวงษ ์   คณะครุศาสตร์     สาขาชีววทิยา 



5. นางสาวจารุวรรณ   คนฉลาด คณะครุศาสตร์     สาขาชีววทิยา 
6. นางสาวอภณัตรี   บุญพา  คณะครุศาสตร์   สาขาปฐมวยั 
7. นางสาวณฐัพร   เหมุทยั  คณะครุศาสตร์   สาขาปฐมวยั 
8. นางสาวเมริศา แกว้มณี     คณะครุศาสตร์    สาขาประถมศึกษา 
9. นายวทิวฒัน์ รามฤทธ์ิ      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์  
10. นางสาวขวญัชนก ใสสะอาด   คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการจดัการการโรงแรม  
11. นางสาวสุธญัญา ยางสุด     คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการบญัชี  
12. นางสาวช่อนภา  เหล่าประเสริฐ  คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 
13. นางสาวอทิติณา ดวงสะดี   คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 
14. นางสาวกมลธร   ชาวสุรินทร์ คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1. นางสาวเบญจมาศ ชาติโสม   คณะวทิยาศาตร์และเทคโนโลย ี   สาขา เคมี 
2. นางสาว จิราภรณ์ บุตรดว้ง   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. นายอนนัธวฒัน์   สงวนพฤกษ ์  คณะวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
4. นายธนดล   ศรีสร้างคอม    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

1. นางสาวนสัชานนท ์  สุขวงค ์    คณะครุศาสตร์   สาขาภาษาไทย  
 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. นางสาวกิตติยา แสงพุฒ     คณะครุศาสตร์   สาขาประฐมวยั  
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1. นางสาวชลดา   เพญ็สวสัด์ิ     คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. นางสาวดาราวรรณ   วอทอง    คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 
 
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

1. นางสาวณฐัพร   เหมุทยั     คณะครุศาสตร์   สาขาคณิศาสตร์ 
 



มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 
1. นางสาวอุมาพร   ชิดฉิมพลี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. นางสาวรัชยากร   ชาวยศ    คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีปุ่น 
 

มหาวทิยาลัยนครพนม 
1. นางสาวกมลธร   ชาวสุรินทร์   คณะครุศาสตร์      สาขาสังคมศึกษา 

 
มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 

1. นายคมสันต ์รองเมือง     คณะวทิยาศาสตร์   สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
2. นางสาวฐิติกาญจน์ ยางขนัธ์    คณะศิลปศาสตร์   สาขาภาษาองักฤษ - ภาษาจีน 
3. นายชยันิวฒัน์ แพนอินทร์  คณะนิเทศาสตร์    สาขาศิลปะการแสดง 

 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. นางสาววาสนา   โมกนั     คณะบริหารธุรกิจ    สาขาการตลาด 
 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 

1. นายคมสันต ์  รอบเมือง     คณะวศิวกรรมศาสตร์     สาขาวศิวกรรมโยธา 
 
มหาวทิยาลัยกาฬสินธ์ุ 

1. นางสาวเจนจิรา   โคตรสีทา    คณะครุศาสตร์     สาขาภาษาองักฤษ 
 
มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. นางสาวพชัรานนัท ์  อ านาจดี   คณะนิติศาสตร์    สาขานิติศาสตร์ 
2. นางสาวสุภาวดี   คงกะเรียน   คณะพยาบาลศาสตร์   สาขาพยาบาลศาสตร์ 
3. นายคมสันต ์  รอบเมือง  คณะวทิยาศาสตร์  สาขาชีววทิยา 

 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

1. นางสาวศิริกานต ์  พนัที    คณะวทิยาศาสตร์    สาขารังสีเทคนิค 
 



 
มหาวทิยาลัยคริสเตียน 

1. นายคมสันต ์รองเมือง      คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ   สาขาวศิวกรรมชีวการแพทย ์
 
มหาวทิยาลัยอสีเทรินเอเชีย 

1. นางสาวณฐัธิดา   สมฤาชา       คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี 

1. นางสาวรัชฎาพร   ทองจนัทร์       หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี 
 
วทิยาลยับริหารธุรกจิและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

2. นางสาวอาภาพร   งามวงั       หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาการโรงแรม 
 
สถาบันเทคโนโลยปัีญญาภิวัฒน์ 

1. นางสาวหทยัรัตน์ ไพรนอก    คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการคา้สมยัใหม่ (ทุน PIM) 
2. นายณฐัพล ระกิติ     คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการคา้สมยัใหม่ (ทุน PIM) 
3. นางสาวดวงฤทยั  อปัการัตน์   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการคา้ธุรกิจสมยัใหม่  
4. นางสาวสุธิดา  รามฤทธ์ิ    คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการคา้ธุรกิจสมยัใหม่  

 


