
รายช่ือนักเรียนโรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

ทีส่อบผ่านข้อเขยีนโควตามหาวทิยาลยั 

 1.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่               จ านวน  43 คน     

 2.มหาวทิยาลยัพายพั                    จ านวน  10 คน 

 3.มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่       จ านวน  1   คน   

 4.มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์        จ านวน 1   คน 

 5.มหาวทิยาลยัขอนแก่น                 จ านวน  1  คน   

 6.มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย          จ านวน  8  คน 

 7.มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั                 จ านวน  2  คน   

 8.มหาวทิยาลยักรุงเทพ        จ านวน  6  คน 

 9.มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง            จ านวน  6  คน   

 10.มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      จ านวน  3  คน 

รวมทั้งส้ินจ านวน   81   คน 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 1.   วชัรพล  ข าชา้ง    ม.6.10  คณะเภสัชศาสตร์ หลกัสูตร 6 ปี 

 2.    วรีภทัร  พร้าโต    ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล    

 3.   สุริยพงศ ์ อุ่นอุรา  ม.6.11  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 4.   ศิรวชิญ ์ เจริญชยักุล    ม.6.10  คณะแพทยาศาสตร์ 

 5.   สุวโรจน์  อิงศรีวรกุล  ม.6.2    คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา 

 6.   ศิรวทิย ์ เกตุจนัทร์  ม.6.2    คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 7.   ปุรเชษฐ ์ทองหนกั  ม.6.11  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์วสัดุศาสตร์ 

 8.   พงศธร  แสงธรรม  ม.6.10  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 9.   วจนะชยั  วอ่งวีระยทุธ์ ม.6.11  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 10. ธนทตั  บางเพญ็สิริ  ม.6.10  คณะแพทยาศาสตร์ 

 11. ณฐพล พุทธโกษา  ม.6.10  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา อญัมณีวทิยา 

 12. วรีชยั วชัรัตน์ศิริยทุธ  ม.6.10  คณะแพทยศาสตร์  

 13. ทศพล ศิริวฒน์  ม.6.10  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 



 14. ธีรภทัร วิริยะประสนชีวะ ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวคอมพิวเตอร์ 

 15. สุวจิกัขณ์ ดีใหญ่  ม.6.10  คณะการส่ือสารมวลชน  (วทิย-์คณิต) 

 16. กนกศกัด์ิ คนัธวงัอินทร์ ม.6.10   คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา จุลชีววทิยา สัตววทิยา 

 17. มงคลชยั รุ่งเรือง  ม.6.1    คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ วสัดุศาสตร์ 

 18. ภูมิรพี  พิพิธพรสิริกุล  ม.6.10  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

 19. โชคอนนัต ์ภูริสวสัด์ิ  ม.6.10  คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย ์

 20. รัตนพล แสงงาม  ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย ์

 21.วรีภทัร วงษส์งวนสอดศรี ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวคอมพิวเตอร์ 

 22. สิปปกร วชิญส์ันตก์ุล  ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวคอมพิวเตอร์ 

 23. วรกนัต ์อ่อนค า  ม.6.1    คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา อญัมณีวทิยา 

 24. วนันิวติั ศรีสมบติั      ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตรนานาชาติ 

 25. ศุภวชิญ ์อ าไพวรรณ      ม.6.2    คณะเทคนิคการแพทย ์สาขากิจกรรมบ าบดั   

 26. วศิิษฏ ์  สามิตร      ม.6.2    คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 27. วศิว   ชุมนวม      ม.6.11  วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ีสาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์

(นานาชาติ) 

 28. ธนากร   บณัฑุรัตน์      ม.6.10  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  

 29. ภานนท ์เอ่ียมจนัทร์      ม.6.10  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 30.รุจิภาส ยงสวาสด์ิ      ม.6.1    คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา จุลชีววทิยา สัตววทิยา  

 31. ณฐัสักก ์ภู่พลูทรัพย ์      ม.6.11  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 32. ปิยภทัร์ มสิกพรรค ์      ม.6.1    คณะบริหารธุรกิจ (วิทย-์คณิต) 

 33. พงศพ์ิสุทธ์ิ คนดี      ม.6.1    คณะมุนษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา 

 34. ภทัร เช้ือเทศ       ม.6.2    คณะมนษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 

 35. ตญานนท ์หาขนุ      ม.6.6    คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น 

 36. ธนบดี กาญจน์นิรันดร์     ม.6.11  คณะบริหารธุรกิจ 

 37. ศิรวทิย ์เขียวดอกนอ้ย    ม.6.11  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

 38. สริตา สิริเขตรกรณ์      ม.6.7    คณะวจิิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ 

 39. กชนิภา เขียวดอกนอ้ย    ม.6.1     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย 

 40. ชลทิตย ์ธีรศานติพนัธ์      ม.6.4     คณะเศรษฐศาสตร์ 

 41. วรชิต อินนาคกลู      ม.6.5     คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 

 42. วชัรพงศ ์บา้นพรวน      ม.6.11   คณะการส่ือสารมวลชน 



 43. สหรัฐ ศิริคุณ       ม.6.1     คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

 

มหาวทิยาลยัพายพั  

1. นิภทัร์ เพช็รอ าไพ  ม.6.2     คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 2. อธิพงษ ์รังสาดทอง  ม.6.2     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยา 

 3. พรเทพ ภูมิถาวร  ม.6.3     คณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 4. วชัรพงษ ์อินเอ่ียม  ม.6.5     คณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 5. ศุภวชิญ ์วสูิตรโยธิน  ม.6.7    คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 6. สรวศิ สุขชาวนา  ม.6.3    คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 7. ภูมิระพี สุรภทัร  ม.6.8      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยา 

         และมนุษยวทิยา 

  8. ธนชิต รักเสนาะ  ม.6.4     คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 9. พสธร เกษาพร  ม.6.3     คณะบญัชี การเงินและธนาคาร สาขาวชิาการบญัชี 

 10. ยทุธพิชยั มากร  ม.6.4     คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาจดัการ  

มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 

 1. ชชัพล  รักษา   ม.6.2       คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 1. วชิรา  อ่อนอุดม     ม.6.2    คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 1. ภานุวฒัน์ วเิชียรทอง     ม.6.11 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีวเคมี 

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

 1. ภาสุ คงเนตร      ม.6.3 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 2. กฤษติยากร ห่านสกุล     ม.6.3 คณะบญัชี สาขาวชิาบญัชี 

 3. พงศพ์ิสุทธ์ิ เศวตสุนทร     ม.6.10  คณะบญัชี สาขาวชิาบญัชี 

 4. สุภาวรรณ ค าปินใจ     ม.6.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 

 5. สาคร คมสันติสุข     ม.6.1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 



 6. จิรัฏฐ ์เตชะจ าเริญสุข     ม.6.11 คณะบญัชี สาขาวชิาบญัชี 

 7. ระพีพรรณ ป้อมกสันต ์    ม.6.7 คณะบญัชี สาขาวชิาบญัชีธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 8. ถิรวฒัน์ เกียรติด ารงก์ุล     ม.6.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 

 1. วงศธร แกว้ทอง  ม.6.11 คณะวศิกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

 2. สุวชิา บุญยนิดี   ม.6.12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 1. ปราชญ ์  ชุ่มนวม  ม.6.3   คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมมลัติมิเดีย 

      และระบบอินเทอร์เน็ต 

 2. ธงชยั    อินตรา  ม.6.1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 3. กมลวรรธน์ กวนไวยบุตร ม.6.6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวารสารศาสตร์ส่ิงพิมพ ์

 4. ทศพล   ศรีเทศ  ม.6.12 คณะนิติศาสตร์ 

 5. ณฐัดนยั คลา้ยลกัษณ์  ม.6.8 คณะนิติศาสตร์ 

 6. ชยตุม ์คมัภีร์   ม.6.7 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  1. คมชาญ อ่อนสวา่ง   ม.6.5  ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  2. วศิรุต เถ่ือนค า    ม.6.3  ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 3. ศตาย ุอน้อินทร์   ม.6.5     ส านกัวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 4. ทยตุ แท่นนพรัตน์   ม.6.12   ส านกัวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 5. กริชชยัพนัธ์ พอ่ขนัชาย   ม.6.11   ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

 6. ภูษณะ จ๋าวะนา   ม.6.12  ส านกัวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์  

 

มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ     

 1. สรวยี ์เรือนกอ้น ม.6.11 คณะเทคนิคการแพทย ์

 2. ทศพร เขียวทอง    ม.6.1  คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาการโรงแรม 

 3. ธนดล ศรีสุข  ม.6.6  คณะนิเทศศาสตร์   


