
สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 
ของนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ล าดับที่ ชื่อ สถานศึกษา 

1 นางสาวกมลธร  ชาวสุรินทร์ 

 

1.สาธารณะสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
3.คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 นางสาวนัสชานนท์ สุขวงค์ 

 

1.คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

3 นางสาวสุธัญญา ยางสุด 

 

1.คณะวิทยาการจัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2.คณะวิทยาการจัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

4 นายวิทวัฒน์ รามฤทธิ์ 

 

1.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

5 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ขารพ 

 

1.คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



6 นางสาวจารุวรรณ คนฉลาด 

 

1.วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(จุลชีววิทยา)มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
อุดรธานี   
2.คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3.ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

7 นางสาวชลดา เพ็ญสวัสด์ิ 

 

1.คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาประถมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ราชภัฎสวนสุนันทา 

8 นางสาวดาราวรรณ วอทอง 

 

1.มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ส่ือมวลชน)มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

9 นางสาวบุษยมาศ งามลุน 

 

1.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

10 นางสาวรัชนีกร พันล าภักดิ์ 

 

1.เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 
 
 
 

11 นางสาวสุธิตา ทองเจริญ 

 

1.วิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม 
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฎอุดรธานี 



12 นายดรัณภพ อธิราช 

 

1.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพัสดุ มหาวิทยาลัยบรูพา  
4.วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

13 นายติชอ อุไร 

 

1.วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคูณทหารราชกระบัง 
3.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 นายธวัฒน์ชัย สินงาม 

 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.วิทยาการจัดการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
3.คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 นายนครินทร์ สิงห์สัตย์ 

 

1.วิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.พยาบาล มหาวิทยาลัยพระบรมราชชนนี 
3.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4.คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม 
5.วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6.คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
7.คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์วิชาเอกเด่ียวฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 นายพชรพล ส่อนไชย 

 

1.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 นายสง่า เช่ียวสงคราม 

 

1.วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิก สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าคุณทหารลาดกระบัง 



18 นางสาวกิตติยา แสงพุฒ 

 

1.คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาประถมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

19 นางสาวชลลดา เมืองศรี 

 

1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

20 นางสาวณัฐพร ลาดเพ็ง 

 

1.การจัดการบัญชี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.คณะบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

21 นางสาวณัฐพร เหมุทัย 

 

1.วิทยาการการจัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2.คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
3.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมป์ 

22 นางสาวนัทจยากร โครตวิทย์ 

 

1.บัญชี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.คณะวิทยาการจัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

23 นางสาวปิญชาน์   สิทธิเวช 

 

คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 



24 นางสาวพรวิไล  แก้วเชียงหวาง 

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 นางสาวพัชรานันต์  อ านาจดี 

 

คณะมนุษย์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

26 นางสาวเมริศา  แก้วมณี 

 

คณะคุรุศาสตร์ สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

27 นางสาวศิริกานต์ พันที 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28 นางสาวสุภาวดี  คงกะเรียน 

 

คณะคุรุศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 นางสาวอมรรัตน์  พรมบุญศร ี

 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 



30 นางสาวอรปรียา  ไชยสิทธิ์ 

 

วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ละนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 นางสาวอุมาพร  ชิดฉิมพลี 

 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

32 นางสาวสุนิสา โคตรโมลี 

 

บัญชี สาขาการจักการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

33 นางสาวอาภาพร  งามวัง 

 

บริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจอุดรธานี 

34 นางสาวกาญจนา  เทพเสน 

 

การเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาการการจัดการการตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

35 นางสาวเจนหทัย  ธาตุมี 

 

บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 



36 นางสาวพรพิมล บุตรด้วง 

 

บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

37 นางสาวอภัณตรี บุญพา 

 

การจักการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะคุรุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

38 นายชาตรี  สุมงคล 

 

คณะวิทยาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

39 นายอัครเดช  แก้วมณีโชติ 

 

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากรุงธนบุรี 
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการคอม(ทุนช้างเผือก)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการคอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

40 นางสาวรัชฏาพร  ทองจันทร์ 

 

สาธารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี 

41 นางสาววาสนา  โมกัน 

 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณะวิทยาการการจัดการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
คณะบริหาธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 



42 นางสาวทัดดาว  ประชาเสสัง 

 

วิทยาการการจัดการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

43 นางสาวพรนภา  พระธานีย ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ขอนแก่น 

44 นางสาวรัชยากร  ชาวยศ 

 

คณะวิทยาการจัดการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะเทคโนโลยีอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธา 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขต
หนองคาย) 

 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

ล าดับที่ ชื่อ สถานศึกษา 
1 นายฐิติกร  สุรัตนะ 

 

คณะศิลปะประยุคต์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
คณะบัญชีและการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นายคมสันต์  รองเมือง 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 



3 นายปฏิการ  ธาตุมี 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 นางสาวอนามิกา  ธรรมน ู

 

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5 นางสาวอภิญญา  บุญอยู่ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

6 นางสาวอภิญญา  บุญอยู่  

 

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7 นางสาวณัฐทรียา บัววัน 

 

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8 นางสาวสุภัสศร  ชินบุตร 

 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 



9 นางสาวฐิติกาญจน์  ยางขันธ์ 

 

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

10 นางสาวอนุศรา  ดงชมพู 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย 
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11 นายชัยนิวัฒน์  แพนอนิทร์ 

 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

12 นางสาวจิราภรณ์  บุตรด้วง 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 

13 นายพยัคฆ์  พรมนอก 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 นางสาวหทัยรัตน์  ไพรนอก 

 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าสมัยใหม่ (ทุน PIM) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน ์  
 
 
 
 
 
 



15 นายณัฐพล  ระกิติ 

 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าสมัยใหม่ (ทุน PIM)  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน ์

 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
ล าดับที่ ชื่อ สถานศึกษา 

1 นายอนันธวฒัน์  สงวนพฤกษ ์

 

คณะวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2 นางสาวเสาวลักษณ์  เอาหานัด 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

3 นายธนดล  ศรีสร้างคอม 

 

คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

4 นางสาวสุดารัตน์  สว่างวงษ์ 

 

คณะคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 



5 นางสาวเจนจิรา  โคตรสีทา 

 

คณะคุรุศาสตร์บัณฑิต  สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

6 นางสาวณัฐธิดา  สมฤาชา 

 

คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

7 นางสาวปรารถนา  สมอ่อน 

 

คณะเทคโนโลยี สาขาอาหารและบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

8 นางสาวพรนภา  คงชาญแพทย์ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 
 
 

9 นายชัยวัฒน์  โพธิ์พรม 

 

คณะวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

10 นายปรัชญา  สิทธิสอน 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 



11 นายอภิสิทธิ์  ราศี 

 

คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 นางสาวกาญจนา  เพ็งศรี 

 

คณะภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
คณะภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

ล าดับที่ ชื่อ สถานศึกษา 
1 นางสาวผกามาศ ทุ่งหลวง 

 

1.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 
2.สาขาวิชาการตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

2 นางสาวพลิตา สุรัตนะ 

 

1.คณะการจัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

3 นางสาวดวงฤทัย อัปการัตน์ 

 

1.สาขาการค้าธุรกิจสมัยใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 



4 นางสาวสโรชา พันธศักดิ์โสภณ 
 
 

1.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว สาขาการจัดการท่องเท่ียว 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

5 นาวสาวสุนิสา บุญตา 

 

1.คณะการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

6 นายทศพล จุติพงษ์  

 

1.คณะการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2.สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

7 นายภูวดล ภาคสุวรรณ 

 

1.คณะการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

8 นายอนันดา เหลาธรรม 

 

1.คณะการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2.สาขารัฐประศาสรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

9 นางสาวกฤษณา จิตเจริญ 

 

1.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 



10 นางสาวนฤมล ฝากสระ 

 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

11 นางสาววิชชุดา สินพูน 

 

1.คณะการเมืองการปกครอง สาขารัฐปราศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

12 นางสาวสุธิดา รามฤทธิ์ 

 

1.สาขาการค้าธุรกิจสมัยใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

13 นางสาวอุครินทร์ พลยศ 

 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2.การเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร 
3.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

14 นายนันทวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ 

 

1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

15 นายศราวุธ บุตรอุดม 

 

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 



16 นายนราธิป ส่อนไชย 

 

1.สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

17 นางสาวศิรประภา สาสิงห์ 

 

1.สาขาวิชาการตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

18 นางสาวปรัชญา ลีชวง 

 

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

19 นางสาวศุภาพร สุทธิมาตย์ 

 

1.สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

20 นางสาวอทิติณา ดวงสะดี 

 

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

21 นางสาวขวัญชนก ใสสะอาด 

 

1.สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2.สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
 
 
 
 
 



22 นางสาวชลาลัย ศิลปะแก่น 

 

1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

23 นางสาวช่อนภา เหล่าประเสริฐ 

 

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 
 
 


