
 

รายช่ือนักเรียนท่ีผู�ผ�านการคัดเลือกระบบ ADMISSIONS จํานวน : 78 คน (ชาย 28 คน, หญิง 50) 
ป0การศึกษา 2554 งานแนะแนว โรงเรียนพิมายวิทยา  

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ และสาขาวิชา สถาบัน 

1 นางสาวทอแสง แก�วขาว คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

2 นายศรายุธ ฟอพิมาย คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

3 นางสาวปรียา อุดมมา คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

4 นางสาวปาริชาต ชัยวงษ) คณะครุศาสตร) จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย 

5 นางสาวสุคนธชาติ ดาษไธสง คณะศิลปศาสตร)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

6 นายคิริเมขล) มีพิมาย คณะสถาป7ตยกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาภูมิสถาป7ตยกรรม  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7 นายวรันธร มินพิมาย คณะเกษตรศาสตร)  
สาขาประมง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8 นางสาวจิดาภา สุทธิกันต) คณะสาธารณสุขศาสตร)  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวอนามัย  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9 นางสาวธนิษฐา สมดี คณะพยาบาลศาสตร)  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร)  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

10 นางสาวนลินทิพย) ขวัญมณี คณะสาธารณสุขศาสตร)  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นายธีรภัทร ผลนา คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นางสาวเสาวลักษณ) จอหอกลาง คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ)ฯ 



ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ และสาขาวิชา สถาบัน 

13 นายชัยชโย ซ่ือตรง คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

14 นายธีรุจน) วาจาม่ัน คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

15 นายภาสุวัฒน) ดิษผล คณะเทคโนโลยี  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ)อาหาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16 นางสาวเบญจวรรณ ตรีพัฒนา
สุวรรณ 

คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)  
สาขาวิชาภูมิศาสตร)พัฒนาเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากร (วท.บ.) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

17 นางสาวจรรยานุช ยอดสุรินทร) คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

18 นายอานันทชัย มานะดี คณะวิศวกรรมศาสตร) หลักสูตร วศ.บ. (4 ปG) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

19 นางสาวจันทร)จิรา จรม่ังนอก คณะเภสัชศาสตร)  
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปG)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

20 นางสาวปานชีวัน หม่ันประดิษฐ) คณะสาธารณสุขศาสตร)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร) (สาธารณสุขศาสตร)) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 นางสาวสิโรธร เพ็ชรโต สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

22 นายปฐพี กีรติโอภาสวัสด์ิ คณะโลจิสติกส)  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 นางสาวฉัตรกมล พิมพ)จันทร) คณะเภสัชศาสตร)  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

24 นางสาวอิสราภรณ) แชAมพุทรา คณะพยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 

25 นายณัฐวุฒิ ธรรมล ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
สาขาสัตวศาสตร) (วิทยาเขตจันทบุรี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ และสาขาวิชา สถาบัน 

26 นายภูวดล ชินพิมาย คณะครุศาสตร) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร) 

27 นางสาวภัทรินทร) จิรานุวัฒน) คณะเภสัชศาสตร) หลักสูตร 6 ปG มหาวิทยาลัยเชียงใหมA 

28 นายวราวุฒิ เชิญกลาง คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

29 นายอนุรักษ) แก�วระวัง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาคอมพิวเตอร)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

30 นายอนุวัฒน) ทําไถ คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา 

31 นางสาวเกสรา เจียมจับเลAห) คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

32 นางสาวลลนา สุรารักษ) คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารฯ 

33 นางสาวอัจฉราวรรณ สมานหมูA คณะสาธารณสุขศาสตร)และสิ่งแวดล�อม 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

34 นายธีรภัทร เอนกสุรพจน) คณะเกษตรศาสตร)และทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาประมง (วิทยาเขตบางพระ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

35 นายนฤเดช เพ็ชร)รุกขา คณะครุศาสตร)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร)ศึกษา (5 ปG) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

36 นายนฤพงศ) ยอดแก�ว มหาวิทยาลัยแมAโจ� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยแมAโจ� 

37 นางสาวปพิชญา แนบกลาง คณะการแพทย)แผนไทยอภัยภูเบศร  
สาขาวิชาแพทย)แผนไทยประยุกต) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

38 นางสาวปรีม สุขเสนีย) คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

39 นางสาวศรัณย)ภัทร เคียงพิมาย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 



ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ และสาขาวิชา สถาบัน 

40 นางสาวศศิวิมล เรือนใหมA คณะวิทยาศาสตร) สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

41 นางสาวอาภรณ) มะปะรัง คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

42 นายจรัสพงษ) ภูAทอง คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

43 นายพงศกร ไผทจินดาโชติ คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ)ฯ 

44 นางสาวเบญจวรรณ บัวทอง คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

45 นางสาวพุทธชา สงพิมาย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
สาขาวิชาความสัมพันธ)ระหวAางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

46 นางสาวมัณฑนา ขาวพิมาย คณะวิทยาศาสตร)  
สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

47 นางสาวมินตา ขอบพิมาย คณะครุศาสตร)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร) (คบ. 5 ปG) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ�าน
สมเด็จเจ�าพระยา 

48 นางสาวมินตรา ชาติพุทรา คณะรัฐศาสตร)และนิติศาสตร)  
สาขาวิชารัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

49 นางสาวรัตนาวดี ปรุงเรือน คณะวิศวกรรมศาสตร)  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

50 นางสาวสาลินี สมพร คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ�าน
สมเด็จเจ�าพระยา 

51 นางสาววาสนา แฟนพิมาย คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ)ฯ  

52 นางสาวปรียานุช ลาภสมบูรณ)ยิ่ง มหาวิทยาลัยแมAโจ� 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีฯ 

มหาวิทยาลัยแมAโจ� 

53 นายณัฐพล แกAนนอก คณะสถาป7ตยกรรมศาสตร) สาขาวิชา
สถาป7ตยกรรม (หลักสูตร 4 ปG) (วท.บ.) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ และสาขาวิชา สถาบัน 

54 นายยศวัฒน) โชไชย คณะวิทยาศาสตร) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีการกีฬา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

55 นายอภิชัย ชินกลาง คณะศึกษาศาสตร) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปG) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

56 นางสาวสุวนันท) กระพือพงษ) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

57 นางสาวชุติมณฑน) อุดมผล คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร) 

58 นางสาวนิศารัตน) สวัสด์ิดล คณะครุศาสตร)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ) ฯ 

59 นางสาวสายชล เขาอุAน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกล�าพระนครฯ 

60 นายสราวุฒิ ต�อยกระโทก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร) (คอมพิวเตอร) เคมี 
เครื่องกล ไฟฟNา โยธา สิ่งแวดล�อม  ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี 

61 นางสาวกนก นาคขํา คณะการทAองเท่ียวและการโรงแรม  
สาขาวิชาการทAองเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

62 นางสาวคริษฐา ไกรพิมาย คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

63 นางสาวสกนธ)กาญจน) ป7Oนพิมาย คณะศิลปศาสตร)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

64 นายสราวุธ เกิดกลาง คณะศึกษาศาสตร)  
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

65 นางสาวกฤติญา แก�วโอAง คณะศึกษาศาสตร)  
สาขาวิชาคณิตศาสตร)ศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกAน 

66 นางสาววนิดา หยังบุญ คณะครุศาสตร)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ) ฯ 



ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ และสาขาวิชา สถาบัน 

67 นางสาวดุษฎี อยูAสําแดงกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร)และสัตวศาสตร) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร) (วท.บ.) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

68 นายกฤษฎา จี่พิมาย คณะครุศาสตร)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร)ศึกษา (คบ. 4 ปG) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ�าน
สมเด็จเจ�าพระยา 

69 นายภาณุวัฒน) นาดี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร) (คอมพิวเตอร) เคมี 
เครื่องกล ไฟฟNา โยธา อุตสาหการ ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

70 นางสาววิลาสินี บุญเสริม คณะวิทยาศาสตร)  
สาขาวิชาคณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

71 นางสาวศวรินทร) กอบมาศ คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร) 

72 นางสาวดุษฎี ป7ญญาปรุ คณะสาธารณสุขศาสตร)และเทคโนโลยีสุขภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร)อนามัยสิ่งแวดล�อม 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

73 นางสาวอารี พุฒนอก คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร) 

74 นายบุญชัย หนากลาง คณะครุศาสตร) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร) (หลักสูตร 5 ปG) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

75 นางสาววัฒนวิทย) แหวนพิมาย วิทยาลัยการฝRกหัดครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร)
ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

76 นายณัฐกานต) ล�อมเขียวขํา คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)  
สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลปS) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร) 

77 นางสาวเกตุสุดา บุญสร�าง คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร) 

78 นางสาวปรียานุช พรหมบุญ คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว)น้ํา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 


