
รายช่ือนักเรียนท่ีสามารถสอบเข�าศึกษาต�อได�ประเภทโควตาและรับตรง ประจําป'การศึกษา 2554 

                                      งานแนะแนว  โรงเรียนพิมายวิทยา

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา มหาวิทยาลัย

1 น.ส.ศิราณี  แฝพิมาย สาขาสาธารณสุขชุมชน ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาสาธารณสุขอนามัยแลความปลอดภัย ม.ปทุมธานี

มนุษย�ศาสตร�ภาษาไทย ม.สารคาม

นิติศาสตร� ม.พายัพ

ครุศาสตร�สังคม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต

2 น.ส.ภัทรวดี  พฤกษาชีพ สาขาวิศวกรรมท่ัวไป ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตร� ม.สารคาม

ประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สาขาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล*อม ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

3 น.ส.สุกัญญา  จันทา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธุรกิจบัณฑิต

ครุศาสตร�ชีววิทยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาศาสตร�และสิ่งแวดล*อม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาศาสตร� สาขาชีววิทยา ม.สารคาม

4 น.ส.สุริวิภา  ป.กกะตา สาขาขสาธารสุขชุมชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สาขาสาธารณสุขอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาสาธารณสุขอนามัยแลความปลอดภัย ม.ปทุมธานี

สาขาขสาธารสุขชุมชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สาขาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร� ม.ธุรกิจบัณฑิต

5 น.ส.นาฏอนงค�  เพชรสุขศรี ธุรกิจการท0องเท่ียว ม.ราชภัฏสวนดุสิต

สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก0น

คณะครุศาสตร�  คณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

6 น.ส.เกษวรางค�  บรรจงปรุ ธุรกิจการท0องเท่ียว ม.ราชภัฏสวนดุสิต

สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ครุศาสตร� สาขาวิทยาศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ครุศาสตร� สาขาชีววิทยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
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สาขาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล*อม ม.ขอนแก0น

สาขาพยาบาลศาสตร� วิทยาลัยพระบรมราชชนนี นนทบุรี

7 น.ส.สกนกาญจน�  ป.1นพิมาย สาขาภาพยนต�และสื่อดิจิทัล ม.ธุรกิจบัณฑิต

ครุศาสตร�ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

8 น.ส.ดาหวัน  หลงมา สาขาการตลาด ม.ธุรกิจบัณฑิต

9 น.ส.กมลวรรณ  เดือนกลาง สาขาวารสารศาตร� ม.ธรุกิจบัณฑิต

10 นายยุทธนา พวงพิมาย สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ�และความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สาธารณสุขศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ครุศาสตร� นาฏศิลป5 ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

11 นายวัชระ คลองโนนสูง สาขาวิศวกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร� ม.บูรพา

คณะวิทยาศาสตร� สาขาจุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี

คณะเทคนิคการแพทย� สาขากายภาพบําบัด ม.ขอนแก0น

คณะวิทยาศาสตร� สาขาชีววิทยา ม.มหาสารคาม

12 นายธนาพล นาเรียงรัตน� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาลัยการปกครองท*องถ่ิน สาขาการปกครองท*องถ่ินม.ขอนแก0น

13 นายวงศกร ทรัพย�บรรจง สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก0น

14 น.ส.รัตนาวดี ปรุงเรือน สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

15 น.ส.กวีพร ไทยเดชา สาขาการบัญชี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิศวกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

16 น.ส.จินต�จุทา จ้ําสีชา สาขาบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17 น.ส.พัทธ�ธีรา เอ้ือสุวรรณ คณะแพทยศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี
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คณะทันตแพทย�ศาสตร� สาขาทันตแพทย�ศาสตร� ม.ธรรมศาสตร�

คณะทันตแพทย�ศาสตร� สาขาทันตแพทย�ศาสตร� ม.ขอนแก0น

คณะเภสัชศาสตร� โครงการผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ม.ขอนแก0น

คณะเภสัชศาสตร� สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร� โครงการทุนศรีตรังทอง ม.มหิดล

18 น.ส.เกสรา เจียมจับเล0ห� สาขานาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

สาขาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

19 นายผณินทรา นาคร*าย สาขาคณิตศาสตร� ทุน 84พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

20 น.ส.วัชรี สิทธิ สาขาเคมี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21 นายระพีพัฒน� วนาภรณ� สาขาวิศวกรรมไฟฟ?า ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล*อม ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.อุบลราชธานี

สาขาคณิตศาสตร�ประยุกต� ม.ขอนแก0น

ครุศาสตร�ฟ@สิกส� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

22 นายณัฐพล ก*องเจริญพานิชย� สาขาวิศวคอมพิวเตอร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สาขาแมคคาทรอนิกส� ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

23 นายจรัสพงษ� ภู0ทอง สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิศกรรมโยธา ม.อุบลราชธานี

ครุศาสตร� สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

สาขาพยาบาลศาสตร� วิทยาลัยบรมราชนนี

สาขาวิศกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

24 นายจักรพันธ�  สมดี สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาเกษตร พืชไร0 พืชสวน และสัตวศาสตร� ม.อุบลราชธานี
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25 น.ส.จีรนันท�  งูพิมาย สาขาการเงิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาสาธารณสุขอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

ครุศาสตร�  สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ครุศาสตร�  สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

26 น.ส.กัญญารัตน� แฉกพิมาย พยาบาลศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาการคอมพิวเตอร� ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

27 น.ส.ฐิติมา กําพุฒกลาง สาขาอนามัยสิ่งแวดล*อม ทุน 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สาธารณสุขศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร� สาขาชีวเคมี  ม.ขอนแก0น

28 น.ส.มัณฑณา  พัฒนพานิช สาขาการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีพระจอมเกล*าเจ*าคุณทหารลาดกระบัง

29 น.ส.พนิดา  มุ0งโนนบ0อ ธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต

ศึกษาศาสตร� ภาษาไทย ม.ทักษิณ

การท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

30 น.ส.เกตุสุดา  บุญสร*าง การจัดการท่ัวไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ครุศาสตร�เอกการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

31 น.ส.อมรรัตน�  การนอก การจัดการโลจิสติกส� ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

32 นายณัฐวุฒิ  ป?อมกลาง พืชศาสตร� ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

33 นายพุทธวัธน�  ช0วยสระน*อย สาธารณสุขศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

34 น.ส.ศิรินทิพย�  พรไธสง สาขาวิศวกรรมโยธา ทุน 84พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

35 จตุรงค�  แพะขุนทด พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

36 นุจรีย�  บุญยิ่ง ธุรกิจการบิน มหาลัยเกษมบัณฑิต

37 น.ส.กุญชรี สีเขียว ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ครุศาสตร�ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

38 รุ0งรัตน� อินทร�เกษา ธุรกิจค*าปลีก สถาบันการจัดการป.ญญาภิวัฒน�

39 น.ส.ทัตพร  ยุทธยงค� เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

40 น.ส.สุภาวดี  จวงจันทึก เทคโนโลยีการจัดการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
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41 น.ส.สัจจา  โพธิ์ศรี   เทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

42 น.ส.ธัญชนก  คงสัตย� คณะศิลปศาสตร�  สาขาธุรกิจการบิน ม.ราชฏัชสวนดุสิต

43 น.ส.สิริกัญญา โพนภาค สาขาโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี

บริหารธุรกิจ การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ธุรกิจการโรงแรม ม.ราชฏัชสวนดุสิต

44 น.ส.ชาริณี กาศก*อง วิศวกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

45 น.ส.รสสุคนธ� ผลนา บริหารธุรกิจ การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

46 น.ส.นับเดือน  ด่ังโนนทอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

47 น.ส.วาสนา  กลั่นมา ออกแบบเซรามิกส� ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาธารณสุขศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

48 นายธนภัทร�  กิตติชัยพลังกุล บริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจค*าปลีก สถาบันการจัดการป.ญญาภิวัฒน�

สถาป.ตยกรรมศาสตร� เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะมนุษย�ศาสตร�  สาขาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการธุรกิจไซเบอร� ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

49 นายอนุรักษ� แก*วระวัง วิศวกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

50 นายชัยภัทร  ลูกบัว วิทยาศาสตร�  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารม.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร�  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

วิทยาศาสตร�  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารม.ขอนแก0น

ศึกษาศาตร�  สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

51 นายวีระวัฒน� สุขทองหลาง สาขาวิศวกรรมแมคคาทอร�นิค ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิทยาศาสตร� สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� (ทุนเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

คณะครุศาสตร�บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ?าและคอมพิวเตอร� ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

52 นายอนุวัฒน� ทําไถ สาขาวิศวกรรมสํารวจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะครุศาสตร�บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คอมพิวเตอร�มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ครุศาสตร�บันฑิต  สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาม.ราชภัฎบุรีรัมย�

วิศวกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

53 นายสิทธิชัย สูญกลาง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เทคโนโลยีธรณี ม.เทคโนโลยีสุรนารี

54 นายปรเมศวร�  ฝากไธสง สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬาและการออกกําลังกาย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี

55 น.ส.พัชนีดา  สุวรรณทา สาขาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล*อม ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร�สุขภาพและความงาม ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

สาขาสาธารณสุขอนามัยและความปลอดภัย  ม.ปทุมธานี

56 น.ส.ขนิษฐา  พิมพ�พันธ� สาขาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล*อม ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาวิศวกรรมขนส0งและโลจิสติกส� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร� ม.บูรพา

วิทยาศาสตร�ชีววิทยา ม.สารคาม

วิทยาศาสตร�สารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก0น

ครุศาสตร�คณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

สาขาสาธารณสุขอนามัยและความปลอดภัย  ม.ปทุมธานี

57 น.ส.สุภาวดี  สอบเหล็ก สาขาเทคนิคการแพทย� จุฬาลงกรณ�ม.

วิทยาศาสตร�เด่ียวฟ@สิกส� ม.ขอนแก0น

สาขาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี

58 น.ส.มินตรา  ค*าคล0อง สาขาเคมีประยุกต� ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.สารคาม

ครุศาสตร� สาขาเคมี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
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นิติศาสตร� ม.อุบลราชธานี

สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.ธุรกิจบัณฑิต

59 นายอาริยะ  อยู0สบาย วิศวกรรมศาสตร� มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

60 นายอภิชัย  ชินกลาง วิศวกรรมศาสตร� มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครุศาสตร�บันฑิต  สาขาชีววิทยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาศาสตร�  วิทยาศาสตร�ท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร� สาขาฟ@สิกส� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

61 น.ส.จิตธนา ฉายพิมาย เศรษฐศาสตร� ม.ธุรกิจบัณฑิต

62 น.ส.กัญนิสา กอบพิมาย การบิน ม.อีสเทิร�น

63 น.ส.ศศิวิมล แก*วนวน นิเทศศาสตร� ม.ธุรกิจบัณฑิต

64 น.ส.สุวัจนีย� ศรีมหาพรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ธุรกิจบัณฑิต

65 นายทัชกร  ศรีทอง พลศึกษา สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

66 น.ส.อุไรรัตน�  เปาทุ*ย สาขาวิศวกรรมสํารวจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ?า ม.ธุรกิจบัณฑิต

67 น.ส.วัฒนวิทย�  แหวนพิมาย ธุรกิจการท0องเท่ียว ม.ราชภัฏสวนดุสิต

68 น.ส.สนิสา ผลนา ธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต

69 น.ส.ปรียานุช  ลาภสมบูรณ�ยิ่ง ธุรกิจการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต

70 น.ส.ธัญลักษณ�  ป.1นสุข การแสดงนาฏศิลป5ไทยและการกํากับลีลา ม.บูรพา จ.ชลบุรี

71 น.ส.จิตนภา  จินดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ�ฯม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ�

รัฐประศาสนศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

72 น.ส.กรธิดา  ดีแท* นิติศาสตร� ม.ราชภัฎนครราชสีมา

73 น.ส.วิชุดา  เข็มพิมาย สังคมศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

74 น.ส.ณัฐยาดา   คลองโนนสูง ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

75 น.ส.จีรวรรณ   ศุภบวรรัตน� การจัดการท่ัวไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา

76 น.ส.ศศิพัตร   ทองนอก ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

77 นายดนุพล  นาลาด ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

78 นายปรมินทร�   หนากลาง สังคมศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
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79 น.ส.ประพรรณพร  โพธิ์อ0อน วิทยาศาสตร� ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ�

วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล*อม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

80 น.ส.จุฑารัตน�  วิเศษแก*ว คณิตศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

บัญชี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ�

81 น.ส.ศุภมาส  สารพัฒน� ภาษาไทย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

นิติศาสตร� ม.ราชภัฏเลย

คณิตประยุกต� ม.ราชภัฏอุดรธานี

82 น.ส.กาญจนา  สอพิมาย ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏวไลยลงกรณ�

การบิน ม.อิสเทิร�น

83 น.ส.กัณฐิกา  ค*าชอบ สังคมศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ภาษาไทย ม.อุบล

84 นายพุฒิพงษ�  พันโพธิ์ ออกแบบนิเทศศิลป5 ม.ราชภัฏนครราชสีมา

85 นายชัยวัฒน�  กิจไธสง พละศึกษา มศว

86 นายสมเกียรติ  เมืองศักดา สังคมศึกษา ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

87 นายสิทธิชัย  สาทกลาง ดนตรีสากล ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

88 นายจักรกฤษ  เงินพิมพ� ศิลปกรรมศาสตร� เอกนาฏศิลป5ไทย ม.มหาสารคาม

89 นายนพกฤษณ� ฉายพิมาย ภาษาไทย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ภาษาไทย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

90 น.ส.ธิดารัตน� จําปาโพธิ์ อุตสาหกรรมการท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

91 น.ส.จามรี  สุขกระโทก การบัญชี ม.หอการค*าไทย

92 น.ส.สุภาสินี  บรรจงปรุ สาขาการบัญชี  ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

การบัญชี ม.หอการค*าไทย

93 นายสันติ   คําดี บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คหกรรมศาตสร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

94 น.ส.จิรภา   เทียนพิมาย บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คหกรรมศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ศิลปกรรมศาสตร� การออกแบบเครื่องแต0งกาย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
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95 น.ส.วันทนา ผ0องพรรณ� การเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

ครุศาสตร� สังคมศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

96 น.ส.พรรณทิพา  สนนา ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

97 นายศรัณย�ชัช สุวรรณศักด์ิ เทคโนโลยีอาหาร ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

วิศวกรรมเคมี ม.อุบลราชธานี

98 น.ส.มยุรี นาอ*อม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อมวลชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

99 น.ส. สุดารัตน�  เลิศนา มนุษศาสตร�ภาษาไทย ม.สารคาม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อสารมวลชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

100 น.ส.ปริยภัทร คงกลาง คณะวิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขาชีวะประยุกต� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

101 น.ส.วิชุดา  วรรณกิจ ครุศาสตร�สังคม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร� สาขาชีวะประยุกต� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

102 น.ส.จุฑาฑารัตน� แก*วกองมา คณะเทคโนโลยีอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะครุศาสตร� คณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

103 นายธวัชชัย  ปรองพิมาย ออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ�

สังคมศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

104 น.ส.สุภาภรณ�  ยอดเพ็ชร วิทยาศาสตร�การกีฬา ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ ม.มหาสารคาม

105 น.ส.อริศรา แฉกพิมาย การจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

106 น.ส.จิราภรณ� โคตรชัยยา คณะครุศาสตร� สังคมศึกษา ทุนเพชรราชภัฏ ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะครุศาสตร�  สังคมศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะการจัดการการท0องเท่ียว สาขาการท0องเท่ียว ม.สงขลานครินทร� วิทยาเขตสุราษฎร�ธานี

และการจัดการโลจิสติกเพ่ือการท0องเท่ียว

คณะครุศาสตร�  สาขาสังคมศึกษา ม.มหาสารคาม

107 น.ส.นารดา  สูงดํา คณะบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะนิติศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะรัฐปศาสนศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

108 นายชยังกูร  ชนะค*า คณะรัฐปศาสนศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�
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109 นายภูมินรินทร�  นิลกําเนิด คณะเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

110 นายเศรษฐวัฒน�  ปถมสมัย คณะวิศวะกรรมศาสตร� สาขาวิศวะกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สาขาการสอนฟ@สิกส� หลักสูตรนานาชาติ ม.บูรพา

สาขาครุศาสตร�ฟ@สิกส� โครงการทุนเพชรราชภัฏ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะกายภาพบําบัด สาขากายภาพบําบัด ม.แม0ฟ?าหลวง

คณะเภสัชศาสตร� สาขาเภสัชศาสตร� ม.อุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร� สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.มหาสารคาม

สาขาทันตแพทย�ศาสตร� ม.ธรรมศาสตร�

111 นาย เอกชัย เจียนกระโทก คณะครุศาสตร�บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ม.ราชภัฎนครราชสีมา

คณะศึกษาศาสตร� สาขาสังคมศึกษา ม.มหาสารคาม

สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะครุศาสตร�บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ม.ราชภัฎบุรีรัมย�

112 นายศรัณยู  กลิ่นกมล คณะนิเทศศาสตร�สื่อสารมวลชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

113 น.ส.สุธาพร  ช0างหล0อ ธุรกิจการตลาด ม.ธุรกิจบัณฑิต

115 น.ส.ปนัดดา  บุญพิมาย คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

116 น.ส.รัตนากร  ชาติพุทรา คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

117 น.ส.วันเฉลิม  มุ0งลา คณะบริหารธุรกิจ การตลาด ม.ราชภัฏนครราชสีมา

118 น.ส.กนกพร  ศรีเพชร คณะบริหารธุรกิจ การท0องเท่ียว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะมนุษยศาสตรฯ การพัฒนาชุมชน ม.สารคาม

119 น.ส.ศุภลักษณ� หยุยไธสง คณะนิเทศศาสตร� ม.นอร�ธกรุงเทพ

120 น.ส.ศรัณย�ภัทร  เคียงพิมาย สาขาการบัญชี ม.วลัยลักษณ�

คณะวิทยาศาสตร�สุขภาพและกีฬา ม.แม0ฟ?าหลวง

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจพาณิชย�นาวี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  สาขาการบริหารองค�กร ม.อุบลราชธานี

สาขาการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม

คณะการจัดการโลจิสติกส�และโซ0อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

121 นายยุทธพงษ�  เพียรแก*ว นิติศาสตร� ม.อุบลราชธานี
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นิติศาสตร� ม.มหาสารคาม

นิติศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�-พลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

122 น.ส.ปริสุทธิ์  ไวยเนตร เทคโนโลยีอาหาร ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตสกลนคร

คณะธุรกิจระหว0างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวนศาสตร� ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตบางเขน

คณะศิลปกรรมศาสตร� ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะครุศาสตร� สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

123 น.ส.ฉัตรกาญจน� อินทร�ทอง คณะครุศาสตร� สาขาชีววิทยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะพยาบาลศาสตร�(ศิริราช) ม.มหิดล

คณะพยาบาลศาสตร� ม.ธรรมศาสตร�

124 นาย คณิต  ยืนยง คณะวิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬาม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะศึกษาศาสตร� สาขาพลศึกษา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ�

125 นาย สายชล มุ0งลา คณะวิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิก ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

สาขาออกแบบเซรามิก ม.ท.ร ราชมงคลอีสาน

126 น.ส.แพรวนภา สัตย�ซํ้า คณะการจัดการอุตสาหกรรม ม.ท.ร ราชมงคลอีสาน

คณะรัฐประศาสนศาสตร�  ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะรัฐประศาสนศาสตร� ม.ราชภัฏโคราช

127 น.ส. ลลิตยา แววไว คณะรัฐประศาสนศาสตร� ม.ราชภัฏโคราช

128 น.ส. สาวิตรี  โกศล คณะครุศาสตร� สาขานาฏศิลป5ไทย ม.ราชภัฏโคราช

คณะการจัดการโลจิสติกส�และโซ0อุปทาน ม.ธุรกิจบัณฑิต

129 น.ส.วนิดา  หยั่งบุญ คณะครุศาสตร�  สาขาภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

130 น.ส.มธุริน  บุญประมวล คณะครุศาสตร�  สาขาชีววิทยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล*อม ม.ขอนแก0น

131 น.ส.ทิพย�ธัญญา  จันทร�เขียว วิทยาศาสตร�  สาขาเคมี ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะศึกษาศาสตร�  สาขาจิตวิทยา ม.มหาสารคาม

132 น.ส.รัตธยา  รวยกระบือ สาขาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล*อม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�



รายช่ือนักเรียนท่ีสามารถสอบเข�าศึกษาต�อได�ประเภทโควตาและรับตรง ประจําป'การศึกษา 2554 (ต�อ) 

                                      งานแนะแนว  โรงเรียนพิมายวิทยา

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา มหาวิทยาลัย

สาขาประมง ม.มหาสารคาม

133 น.ส.ดุษฎี  อยู0สําแดงกิจ คณะวิทยาศาสตร�  สาขาชีววิทยา ม.มหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร� วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นนทบุรี

134 น.ส.ทิวาวรรณ  พิมมะขัน คณะวิทยาศาสตร�  สาขาชีววิทยา ม.มหาสารคาม

135 น.ส.อาทิยา  อุทัยดา คณะการท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม

136 น.ส.ปรัชญาพร  จอยนอก คณะศึกษาศาสตร�  สาขาภาษาไทย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

137 น.ส.จารุวรรณ  แก*วอมร คณะวิทยาศาสตร�  สาขาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะวิทยาศาสตร�  สาขาจุลชีววิทยา ม.มหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร�  สาขาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะเกษตรศาสตร�ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดล*อม ม.ขอนแก0น

138 น.ส.ธมลวรรณ  เรืองพิมาย คณะครุศาสตร�  สาขาภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

139 น.ส.สกุลรัตน�   ราวพิมาย คณะครุศาสตร�  สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ�

คณะวิทยาศาสตร� สาขาสถิติ ม.ขอนแก0น

140 น.ส.เพชรตะวัน  รักษาวัด คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ�

คณะครุศาสตร� สาขาสังคมศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

141 น.ส.อารี  พุฒนอก คณะนิติศาสตร� ม.แม0ฟ?าหลวง

142 น.ส.เสาวลักษณ� จอหอกลาง คณะครุศาสตร�  สาขาภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

143 น.ส.กรรณิการ� คุ*มเรือน คณะออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะครุศาสตร� สาขาศิลปะ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

144 น.ส.ขนิษฐา ก้ินบุราณ คณะครุศาสตร� สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

วท.บ.เทคฑโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

145 น.ส.สกุณี ศรีพิมาย นิติศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

พยาบาลศาสตร� วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

146 น.ส.อาภรณ� มะปะรัง พยาบาลศาสตร� วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

คณะรัฐปศาสนศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

147 น.ส.ปรียานุช บัวระบัติ คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร� ม.บูรพา
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คณะครุศาสตร�  สาขาชีววิทยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร�  สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

148 น.ส.ทัศณีย�   เข็มสุข คณะศิลปศาสตร�  สาขาการจัดการโรงแรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

149 น.ส.ปรางทิพย�  ไกรมณี คณะศิลปศาสตร�  สาขาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม

150 น.ส.จีรนันท� กุลกลาง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ม.มหาสารคาม

151 น.ส.จุไรลักษณ�   คาบพิมาย คณะวิทยาศาสตร�  สาขาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

สาขาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

152 น.ส.ป@ยวรรณ  จิตร�ซ่ือ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ม.ราชภัฏวไลย�อลงกรณ�

153 น.ส.ปนัดดา  รักษาวัด สาขาการบริหารภาครัฐ ม.ราชภัฏวไลย�อลงกรณ�

154 น.ส.ปาริฉัตร  ยันพิมาย คณะนิติศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

155 น.ส.สมฤทัย  ยาทองทิพย� คณะนิติศาสตร�  สาขาวิชานิติศาสตร� ม.อุบลราชธานี

คณะครุศาสตร�  สาขาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา

156 นายอนุชา  อินทรมาตร คณะครุศาสตร�  สาขาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา

157 นายณัฐพงษ�  แทนกลาง คณะนิติศาสตร�  สาขาวิชานิติศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

158 นายอธิวัฒน�  ศุภบวรรัตน� รัฐประศาสนศาสตร� มรภ.นครราชสีมา

คณะรัฐศาสตร�  การเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

คณะศิลปศาสตร�   สาขาธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต

159 นายกรกฎ  พวงพิมาย คณะศิลปศาสตร�   สาขาธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต

วิทยาศาสตร�บัณฑิต   สาขาวิทยาสาสตร�การกีฬา มรภ.นครราชสีมา

160 นายสุชาติ ผ0องพูน คณะศิลปศาสตร�   สาขาธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต

วิทยาศาสตร�บัณฑิต   สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬา มรภ.นครราชสีมา

161 นายณัฐพล แก0นนอก คณะครุศาสตร�  ศิลปศึกษา มรภ.นครราชสีมา

162 นายฉัตรชัย  สุนทรศารทูล สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

163 น.ส.เนตรชนก   ดวงสวัสด์ิ คณะครุศาสตร�  สาขาคอมพิวเตอร�ศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

164 น.ส.อัจฉรา   สอพิมาย คณะครุศาสตร�  สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏวไลย�อลงกรณ�

165 น.ส.ชฎาพร เพ็งนอก สาขาธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

166 น.ส.สุรัญญา เซียงนอก สาขาโลจิสติกส� ม.นอร�ธกรุงเทพ
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คณะศิลปศาสตร� สาขาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันป.ญญาภิวัฒน�

167 น.ส.ภาวิณี  อุ0นใจ คณะวิทยาศาสตร� สาขาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล*อม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะศิลปศาสตร� สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.นอร�ธกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร� สาขาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันป.ญญาภิวัฒน�

168 น.ส.วรัญญา เซียงนอก สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร� ม.นอร�ธกรุงเทพ

สาขานิเทศศาสตร� ม.สารคาม

169 น.ส.กนก  นาคขํา คณะวิทยาศาสตร� สาขาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล*อม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส� สถาบันป.ญญาภิวัฒน�

170 น.ส.พานิดา ก*านสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ  สาขา การตลาด ม.ราชภัฏนครราชสีมา

171 น.ส.ดนุชา  ร0มพุดซา สาขาวิศวะกรรมวัสดุ-โลหะการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะสาธารณสุขศาสตร� ม.ราชภัฎนครราชสีมา

172 น.ส.อิสราภรณ�  ชวดสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร� สาขาอิเล็กทรอนิกส� ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะครุศาสตร�  สาขาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

173 นายบรรพต  เรียงพิมาย คณะวิทยาศาสตร�  สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬา ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะวิทยาศาสตร�  สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬา ม.ราชภัฎนครราชสีมา

174 นายปฏิภาณ  การปลูก สาขาการจัดการประกอบการ ม.สารคาม

175 นายณัฐสิทธิ์  เมินกระโทก คณะสังคมและมนุษย�ศาสตร� สาขารัฐศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะสังคมและมนุษย�ศาสตร� สาขารัฐศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

176 นายเฉลย  รัตนสิงห� คณะครุศาสตร�  สาขาพละศึกษา ม.ราชภัฎนครราชสีมา

177 นายป@ยะณัฐ  ฉานพิมาย คณะศิลปกรรมศาสตร� สาขาออกแบบนิเทศศิลป5 ม.ราชภัฎนครราชสีมา

178 นายพิริยะ  เปรียมจอมศิริ คณะรัฐประศาสนศาสตร� ม.ราชภัฎนครราชสีมา

179 นายสุริยา  กํ่าพิมาย คณะนิติศาสตร� ม.ราชภัฎบุรีรัมย�

180 นายแสนภูมิ  สูนกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาตร� ม.ราชภัฎบุรีรัมย�

181 น.ส.จารุวรรณ  มากผล คณะวิทยาศาสตร� สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎบุรีรัมย�

182 น.ส.คริษฐา ไกรพิมาย คณะครุศาสตร�  สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

183 น.ส.สาวิณี ศิริอาจ คณะบริหารธุรกิจ  สาขา  การบัญชี ม.ราชภัฎนครราชสีมา
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184 น.ส.อนัญญา  มานะงาน สาขาการบัญชี ม.ราชภัฏนครราชสีมา

สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

185 น.ส.กรรณิการ�  ปลั่งกลาง คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส� สถาบันป.ญญาภิวัฒน�

คณะครุศาสตร�  สาขาคณิตศาสตร� ม.ราชภัฎนครราชสีมา

186 นายมนัส  เทียมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก0น

คณะครุศาสตร�  การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

187 น.ส.มินตา ขอบพิมาย คณะบัญชีและการจัดการ  สาขาการจัดการการเงิน ม. สารคาม

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส� ม.จันทบุรี

สาขาการออกแบบตกแต0งภายใน ม.ธุรกิจบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส� ม.จันทบุรี

188 น.ส.พุทธชา  สงพิมาย คณะครุศาสตร�  สาขาอังกฤษ ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะเทคนิคการผลิตสัตว� ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะบัญชีและการจัดการ  สาขาการจัดการการเงิน ม. สารคาม

189 น.ส.รัตนาภรณ�  แพลอย คณะสัตวศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น ม.ธุรกิจบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฎนครราชสีมา

190 น.ส.วีรัจฉรา  แถมกลาง คณะครุศาสตร�  สาขาอังกฤษ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

สาขาธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต

สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ม.เทคโนราชมงคลอีสาน

191 น.ส.มัณฑนา  เคียงพิมาย สาขาสื่อสารมวลชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

สาขาภาพยนต�และสื่อดิจิทัล ม.ธุรกิจบัณฑิต

192 นายอภิศักด์ิ  คลังดี คณะนิติศาสตร�  สาขาวิชานิติศาสตร� ม.รามคําแหง

193 นายณัฐวุฒิ  มงกุฏเพชร สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะวิทยาศาสตร�  สาขาวิทยาศาสตร�การกีฬา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

194 นายชาติภูมิ  โจ*พิมาย คณะครุศาสตร�  สาขาพละศึกษา สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

195 น.ส.พนิดา  จูพิพิษ การท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.สารคาม

ธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต
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บัญชีบัณฑิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา

196 น.ส.ฉัตรสุดา บวรสิริโกศล ศิลปะกรรมศาสตร� สาขา ทัศนศิลป5 ม.สารคาม

197 น.ส.มัณฑนา  ฟ.นงูเหลือม นิติศาสตร�บัณฑิต ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

198 น.ส.กาญจนา  เข*าพิมาย ครุศาสตร�การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ครุศาสตร�ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

199 น.ส.สุทธนุช ช0างทองมะดัน บัญชีบัณฑิต ม.สารคาม

คณะวิทยาศาสตร� สาขาสถิติ ม.สารคาม

200 น.ส.พิมพิชา เหล็กพิมาย ครุศาสตร� คอมพิวเตอร�ศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

201 นายชวลิต  แสนคํา ครุศาสตร� ศิลปศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา

202 นายอนิวัฒน�  โมเหล็ก นิเทศศาสตร� วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน� ม.หอการค*าไทย

วิศวกรรมศาสตร�ท่ัวไป ม.มหาสารคาม

203 นายสหรัฐ  คุ*มภัย จุลชีววิทยาอุสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

204 นายพิพัฒน�พงษ� ญาติกลาง ประมง ม.เกษตรศาสตร� วิทยาเขตบางเขน

คณะวิทยาศาสตร�  สาขาเทคโนโลยิสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี

205 น.ส.ณัทรียา  พวงพิมาย ครุศาสตร�  สาขาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

การท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต

การท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.ราชภัฏสวนดุสิต

206 น.ส.สิริณี  ขันธลักษณ� สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

สาขานิเทศศาสตร� ม.มหาสารคาม

สาขานิเทศศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

207 นายณัฐภูมิ   ธนะไชย ภาษาญ่ีปุTน ม.มหาสารคาม

สาขาคอมพิวเตอร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

208 น.ส.ภาวิณี  ท0วมนอก คณะมนุษศาสตร�  ภาษาญ่ีปุTน ม.มหาสารคาม

209 น.ส.ชลิตา   คละดี ธุรกิจการโรงแรม ม.สวนดุสิต

210 น.ส.มาริสา  กลั้นกลาง บัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาศาสตร�  สาขาชีววิทยา ม.มหาสารคาม
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ครุศาสตร� วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา

สาธารณสุขศาสตร� ม.ศรีนคริทรวิโรต

211 น.ส.ชนิดา  เฉียงพิมาย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สถาป.ตยกรรมภายใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชี ม.อุบลราชธานี

ภาษาอังกฤษ ม.มหาสารคาม

สถาป.ตยกรรมศาสตร�และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร�

เทคโนโลยีการเกษตรด*านพืช ม.บูรพา

212 น.ส.พรทิพย� จุติตรี เกษตรศาสตร� ม.ราชภัฎนครราชสีมา

เกษตรศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ครุศาสตร�คณิตศาสตร� ม.ราชภัฎนครราชสีมา

213 น.ส.วันวิสาข� แมUกพิมาย ครุศาสตร�วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ครุศาสตร�ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

214 น.ส.สุฑามาศ เม้ียนกลาง ภาษาอังกฤษ ม.ธุรกิจบัณฑิตย�

215 น.ส.นิศารัตน� ปุมพิมาย สาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ครุศาสตร�ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ครุศาสตร�สังคม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

216 น.ส.ศศิธร  โจ*พิมาย วิทยาการคอมพิวเตอร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

217 น.ส.ภาวนา  นาอ*อม สาธารณสุขศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

218 น.ส.ชญาณี  มวยหม่ัน เทคโนโลยีอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ครุศาสตร�วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ราชภัฏนครราชสีมา

219 น.ส.ปานจิรา  ค*ากระบือ ครุศาสตร�วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

ครุศาสตร�ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

220 นายสหรัฐ  สืบค*า วิศกรรมสํารวจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ครุศาสตร�ภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

221 นายวัชรพันธ�  ทองเล็ก เศรษฐศาสตร� ม.ขอนแก0น

222 น.ส.รัตนา  แรมพิมาย ครุศาสตร�สังคม ม.ราชภัฏนครราชสีมา
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223 น.ส.พรวิไล  มุ0งครอบกลาง ครุศาสตร�ภาษาไทย ม.ราชภัฎนครราชสีมา

224 น.ส.เสาวลักษณ� จอหอกลาง เทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม

225 น.ส.ณัฐยาดา  คลองโนนสูง เทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม

226 นายทัศไนย  สุขกําเนิด สาธารณสุขศาสตร� ม.ราชภัฏนครราชสีมา

สัตวศาสตร� มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

227 น.ส.ปนัดดา   นาดี สัตวศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

การจัดการโลจิสติกส� มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

228 น.ส.สกุลณี  ลําพูน ครุศาสตร� สาขาพลศึกษา มรภ.นครราชสีมา

229 น.ส.กันทิชา   ชอบรักษ� สาขาการจัดการท0องเท่ียว มรภ.วไลยอลงกรณ�

230 น.ส.ฐิติมา  แซ0อึง ครุศาสตร� สาขาคณิตสตร� มรภ.นครราชสีมา

231 นายสราวุธ    เกิดกลาง สาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ ม.แม0ฟ?าหลวง

ครุศาสตร� สาขาการศึกษาปฐมวัย มรภ.นครราชสีมา

232 น.ส.ชุตสรา   แดงสีดา เกษตรศาสตร� ม.อุบล

233 น.ส.สุธิดา  ชัยชาญรัมย� การท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.สารคาม

สังคมศึกษา มรภ.นครราชสีมา

234 นายบัญชา  สัตยารัฐ พลศึกษา มรภ.นครราชสีมา

235 นายทวีศักด�  ยอดเพ็ชร การโรงแรม มรภ.นครราชสีมา

236 น.ส.ป@ยนุช  รู*กิจนา การศึกษาปฐมวัย มรภ.นครราชสีมา

237 น.ส.กวินทราชอบกองกลาง การจัดการการท0องเท่ียวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม

238 น.ส.ธนิษฐา  สมดี สาขาโลจิสติกส� ม.จันทบุรี

คณะนิติศาสตร� ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

สาขาภาษาไทย ม.ราชภัฏนครราชสีมา

239 น.ส.สาวิตรี  ท*องท่ี สาขาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏบุรีรัมย�

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส� ม.ธุรกิจบัณฑิต

240 น.ส.มธุรส  สงนอก สาขาพยาบาลศาสตร� ม.นอร�ธกรุงเทพ

สาขาพยาบาลศาสตร� ม.อีสเทิร�นเอเชีย

241 น.ส.ธัญวรัตม�   สติม่ัน ครุศาสตร� สังคมศึกษา มรภ.นครราชสีมา



รายช่ือนักเรียนท่ีสามารถสอบเข�าศึกษาต�อได�ประเภทโควตาและรับตรง ประจําป'การศึกษา 2554 (ต�อ) 

                                      งานแนะแนว  โรงเรียนพิมายวิทยา

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา มหาวิทยาลัย

242 น.ส.บุษรินทร�   การค*า ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มทร.อีสาน

การจัดการธุรกิจระหว0างประเทศ ม.อุบลราชธานี

ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ภาษาอังกฤษ ม.พายัพ

คุรุศาสตร� ภาษาอังกฤษ มรภ.นครราชสีมา

243 นายเกียรติศักด์ิ  ซ่ือดี ภาษาญ่ีปุTน ม.มหาสารคาม


