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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

ชาชาติดสถาปตยอินเตอรจุฬาฯเด็กเตรียมเจง 
 

คมชัดลึก :สกอ.ยันประกาศผลแอดมิชชั่นสแลว เด็กเตรียมอุดมศึกษาทําคะแนนสูงสุด ติด
นิติศาสตร จุฬาฯ ขณะท่ี “พระเกี้ยว” กวาดเด็กคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกเขาเรียนหมด ผูพิการ

ทางสายตาติด “สวนดุสิต” ภาษาไทย สวนคณะสังคมฯ เอก
ประวัติศาสตร มศว มีผูแหสมัครสูงสุด  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 11.00 น. ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายชัย
วุฒิ บรรณวฒัน รมช.ศึกษาธิการ พรอมดวยนายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาธิการ (กกอ.) แถลงผลการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นส 
ประจําปการศึกษา 2552 โดยนายชัยวุฒิ กลาววา สกอ.ประกาศผลการคัดเลือกแอดมิชชั่นส ผาน
ทางเว็บไซต www.cuas.or.th และเครือขายพันธมิตร รวม 17 แหง พรอมทั้งหมายเลขสายดวนที่
นักเรียนสามารถโทรศัพทไปสอบถามไดอีก 7 เลขหมาย โดยนักเรียนสามารถเขาไปตรวจสอบผล
คะแนนไดตั้งแตเวลา 18.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม และเชื่อวาเครือขายความรวมมือดังกลาวจะทํา
ใหการประกาศผลคัดเลือกเปนไปดวยความราบรืน่ ไมมีปญหาเว็บไซตลมเหมือนที่ผานมา 

 สําหรับปน้ีมีผูสมัครรวมทัง้สิ้น 119,446 คน ยื่นสมคัรเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.
ดําเนินการคัดเลือกรวม 95 สถาบัน เพื่อเขาศึกษาใน 3,782 รหัสคณะ/สาขาวิชา โดยมีผูผานการ
คัดเลือกมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและตรวจรางกายจํานวน 82,576 คน โดยสามารถตรวจสอบ
ขอมูลวัน เวลาในการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย พรอมทั้งหลักฐานที่นักเรียนจะตองนําติดตัว
ไปได ผานทางเว็บไซตของ สกอ.เชนเดียวกัน 

 เด็ก ตอ.คะแนนสูงสดุ 

 รมช.ศึกษาธิการ กลาวอกีวา สําหรบัผูผานการคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุดในระบบแอดมิชชั่นส 
ไดแก นายรวินท เหราบัตย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 89.24 สูงสุด
ในคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย น.ส.กัญญารัตน อาจชน จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ไดคะแนนรอยละ 88.41 สูงสุดในคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ นายธัชพล เพชรศิริพันธุ จากโรงเรียน
เตรียมอุดมฯ ไดคะแนนรอยละ 87.71 สูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ น.ส.บุญญาดา ปล่ังศิริ 
โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ไดคะแนน 87.54 สูงสุดในคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ น.ส.ศศิลดา ศิริรุงเรือง 
จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ไดคะแนนรอยละ 87.07 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

 น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ไดคะแนนรอยละ 83.07 สูงสดุในคณะทันต
แพทยศาสตร จุฬาฯ นายกรกวิน พิชญโยธิน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี ไดคะแนน

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก     ฉบับประจําวันท่ี  7 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2552  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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รอยละ 82.21 สูงสุดในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ นายธีรวีร กุระเดชภพ จากโรงเรียน
พิษณุโลกพทิยาคม ไดคะแนนรอยละ 82.12 สูงสุดในคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ นายศศิพงศ ลียวัฒนา
นุพงศ จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ไดคะแนนรอย 81.97 สูงสุดในคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ และ 
น.ส.พูนทรัพย อารีกิจ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ไดคะแนนรอยละ 81.55 สูงสุดในคณะ
จิตวิทยา จุฬาฯ 

 สมัครประวตัิศาสตร มศว มากสุด 

 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนพิการทางสายตาสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยในปน้ีได 1 คน คือ นายสุวิช 
อินทรนุกูลกิจ สอบไดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต สวนคณะ/สาขาวิชาท่ีมีผูสมัครมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ คณะสังคมศาสตร สาขาวิชา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
จํานวน 4,285 คน คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มศว จํานวน 3,030 คน และคณะพยาบาลศาสตร 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา จํานวน 2,598 คน 

 “นักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเขามหาวิทยาลัย ยังมีโอกาสที่จะสมัครเขามหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปดรับเพิ่มเติม อาทิ คณะสงัคมศาสตร โครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะวิทยาศาสตร โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับคณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร, นิติศาสตร, เศรษฐศาสตร และอ่ืนๆ 
โดยสามารถดูไดจากเว็บไซตของ สกอ. อยางไรกต็าม การที่เด็กเลือกคณะหรือสาขาไหนสูงสุด 
ไมถือเปนเครื่องบงช้ีวาสาขาวิชาเหลาน้ันมีสัดสวนการแขงขันสูงสุด หรือไดรับความนิยมมาก 
เน่ืองจากเด็กจะทราบผลคะแนนของตนเองกอนเลือกสมัคร ดังน้ันเด็กจะเลือกคณะหรอืสาขาวิชาที่
ตนทําคะแนนอยูในชวงที่มีโอกาสสอบติดสูง” รมช.ศึกษาธิการ กลาว 

 ตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเด็กขาดทุนทรัพย 

  นอกจากนี้ สกอ.ไดจัดตั้งศนูยเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหมที่ยากจน ปการศึกษา 2552 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2552 ที่มีปญหาการประสาน 
และขาดแคลนดานการเงินสําหรับเปนคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต
สังกัดและในกํากับของ สกอ. ศูนยดังกลาวจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา 
ประสานงานและบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินของนักศึกษา ตลอดจนประสานแหลงทุนและ
เปดรับบริจาคจากผูมีจิตกุศลเพื่อใหการชวยเหลือ อุปการะนกัศึกษาใหมช้ันปที่ 1 ที่ยากจนในป
การศึกษา 2552 

 ทั้งน้ีศูนยเฉพาะกิจฯ จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม ไปจนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดย
เปดบริการในเวลา 08.30-20.00 น. หรือโทร.0-2610-5416-17 โทรสาร 0-2354-5460, 0-2354-
5532 ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือใชบริการผาน สกอ. คอนแท็กทเซ็นเตอร โทร.0-2576-5555, 0-
2576-5777 หรือ สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร.0-2610-4888 โทรสาร 
0-2643-1470 เวลา 08.30-16.30 น. www.studentloan.or.th 

  สําหรับการใหกูยืมเพื่อการศึกษาปการศึกษา 2552 กยศ.ไดจัดสรรวงเงินสําหรับผูกูยืมรายใหม 
ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 79,741 ราย และผูกูยืมรายใหมป 2551 ที่ตกคางเพิ่มเติมจํานวน 
11,288 ราย รวมทั้งสิ้น 91,029 ราย ทั้งน้ีนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาเรียนชั้นปที่ 1 ใน
สถาบันอุดมศึกษาเรียบรอยแลว และประสงคจะกูยืมเงิน กยศ.สามารถยื่นกูผานระบบอี-สติวเดนท 
ใน www.studentloan.or.th โดยใชเลขประจําตัวบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งผูกูยื่นแบบคําขอและ
ยืนยันการลงทะเบียนผานระบบวันสุดทายไดถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 โดยสถานศึกษาจะ
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ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมวันสุดทายวันที่ 15 มถิุนายน 2552 เพื่อใหการดําเนินการกูยืมเงิน
เปนไปอยางรวดเร็ว 

เรียนในหองเคล็บลับคนเกง 

  นายสุวิช อินทรนุกูลกิจ หรือนองอุย กลาววา ดีใจมากที่สอบเขา มรภ.สวนดุสิต ตามทีต่ั้งใจไว 
เพราะใกลบาน เดินทางสะดวก ความสําเร็จครั้งน้ีมีพอแม ญาติพี่นอง อาจารย และเพื่อนๆ 
ชวยเหลืออานแลวอัดเทปมาใหเปดฟงซ้ําๆ ไมเขาใจเนื้อหาตรงไหนจะใหอาจารยหรือเพื่อนๆ ชวย
อธิบาย แตก็ตองใชความพยายามในการเรียนมากกวาเพื่อนๆ วางแผนอานหนังสือ ตั้งใจเรียนใน
หองเรียน ไปติววันหยุด ตั้งแตเริ่มเรียนมัธยมปลาย 

 "เลือกสาขาภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก แตติดอันดับที่ 3 สาขาภาษาไทย ตั้งใจเรียนจบจะเปนนัก
แปล ลาม นักเขียน เพราะชอบพบปะพูดคุย ยิ่งเปนชาวตางชาติยิ่งดเีพราะจะไดภาษา หลังจากนี้
ตองไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติม จะไดเปนนักแปล ลามตามที่ตั้งใจ” นายสุวชิ 
กลาว 

 นายรวินท เหราบัตย หรอืนองตน นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.เตรียมอดุมศึกษา สอบติดอันดับหนึ่งคณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะเปนคณะที่ใฝฝน บอกเคล็ดลับการเรียนวา ตั้งใจเรียน
ในหองเรียน ทบทวนอานหนังสือเรียน ควบคูกับการเรียนกวดวิชา อยากใหนองๆ ที่ตองสอบในป
การศึกษาหนา เตรียมตัวใหดีและวางแผนการอานหนังสือ หากไมรูจักตนเอง ไมมีความพรอม ก็
ยากจะทําความฝนใหเปนจริง 

 น.ส.กัญญารัตน อาจชน ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย สอบไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของคณะอักษร
ศาสตร ภาษาจีน จุฬาฯ กลาววา เคล็ดลับการเรียน ยึดหลกัทบทวนสิ่งที่เรียนมาเปนสิ่งสําคัญ ไม
โหมหรืออัดแนนในชวงใกลสอบ เรียนพิเศษตอนปดเทอม ขอเปนกําลังใจใหเพื่อนๆ ที่พลาดหวัง
กาวเดินตอไปชีวิตไมไดขึ้นกับการสอบเขามหาวิทยาลัย แตอยูที่การปฏิบัติตัวเปนคนดี ชวยเหลือ
สังคม ไมวาจะเรียนมหาวิทยาลัยใด ก็ประสบความสําเร็จได 

 นายธัชพล เพชรศิริพันธุ หรือนองนัทธ นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบติดอันดับหนึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ตามความใฝฝนตั้งแตเด็ก กลาววา กอนสอบ จะทบทวนตําราเรียน ฝก
ทําโจทยคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เคยเรียนครั้งเดียว กอนขึ้น ม.6 จากนั้นฝกทําโจทยทําให
ทําขอสอบ และเขาใจเนื้อหาไดดีมากขึ้น 

 "อยากใหนองๆ คนหาตัวเองวาอยากเรียนอะไร เมื่อรูแลวก็ตั้งใจเรียนในวิชาเหลาน้ัน แตไมควร
เรียนอยางเดียว ตองทํากิจกรรมควบคู เพราะกิจกรรมจะชวยเปดโลกทัศน เรียนรูการเขาสังคม” 
นายธัชพล กลาว 

 น.ส.ศศิลดา ศิริรุงเรือง หรือนองพาย นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.เตรยีมอุดมศึกษา สอบติดอันดับหนึ่งใน
คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ กลาววา เคยสอบติดคณะแพทยศิริราชพยาบาลแตไมอยากเปนหมอ จึง
ไมไดไปรายงานตัว อยากเปนอาจารยสอนวิชาเคมี จึงเลือกเขาเรียนคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 
เตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นส ชวง ม.ปลายตองตั้งใจเรียนในหองเรียน ทําความเขาใจทุกอยางที่เรียน
และจดจําเนื้อหาบทเรียนใหไดเรียนกวดวิชาบางชวง ม.6 ในวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย และ
สังคม 

 นายกรกวิน พิชญโยธิน หรือนองอะตอม ช้ัน ม.6 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี) สอบติดอันดับ
หน่ึงคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ กลาววา เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ ตั้งใจเรียนใน
หองเรียนตลอด 3 ป และฝกทําขอสอบเอนทรานซและแอดมิชชั่นสเกาๆ ยอนหลังไป 10 ป 
พรอมๆ กับเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษเสริม 

 น.ส.พูลทรพัย อารีกิจ หรือนองสาม ช้ัน ม.6 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบติดแอดมิชชั่นสอันดับ
หน่ึงคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กลาววา อยากทํางานเปนนักจิตวิทยา จึงเตรียมตัวสอบดวยการตั้งใจ
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เรียนในหองเรียนใหเต็มที่ตั้งแตช้ัน ม.4 ไปเรียนกวดวิชา วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และสงัคม 
ในชวงปดเทอม แตเช่ือวาการเรียนในหองเรียนเปนสวนสําคัญที่ทําใหสอบติด 

 น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม ช้ัน ม.6  ร.ร.เฉลิมขวญัสตรี จ.พิษณุโลก สอบติดแอดมิชชั่นสอันดับ
หน่ึงคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ กลาววา กอนหนาน้ีสอบติดโควตาคณะแพทย ม.นเรศวร แต
สละสิทธิ์เพราะอยากเรียนทันตแพทยมากกวา เพราะชวยเหลือคนอื่นได เน่ืองจากถาฟนมีปญหาก็
กินอาหารไมได ทําใหรางกายไมแข็งแรงและเปนบอเกิดเช้ือโรคตางๆ 

 "เทคนิคการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นสก็ตั้งใจเรียนในหองเรียนอยางสม่ําเสมอ หมั่นทบทวน
ความรู และนําขอสอบเอนทรานซและแอดมิชชั่นสเกาๆ ชวง 10 ปน้ีมาฝกทํา และไปเรียนกวดวิชา
บางในบางวิชา แตสิ่งสําคัญตองตั้งใจเรียน" น.ส.นันทิชา กลาว 

 นายธีรวีร กุระเดชภพ ช้ัน ม.6 ร.ร.พษิณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก สอบติดแอดมิชชั่นสอันดับ
หน่ึง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ กลาววา กอนหนาน้ีสอบติดรับตรง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) สาขาการเมืองและการตางประเทศ แตจะสละสิทธิ ์
ไปเรียนจุฬาฯ เพราะชอบดานนี้อยากทํางานกระทรวงการตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ 
เคล็บลับเตรียมตัวสอบ ตัง้ใจเรียนตลอด 3 ป ฟงครูใหเขาใจในหองเรียน ถาไมเขาใจก็ถามครู และ
ขยันอานหนังสือ ชวง ม.6 อานหนังสือทั้งปคอยๆ อานทีละวิชา ฝกขอสอบเอนทรานซและแอด
มิชชั่นสเกาๆ และเรียนพิเศษเฉพาะวิชาคณิตศาสตร 

  ชาชาติดสถาปตยอนิเตอรจุฬาฯ 

 สําหรับดารานักรองที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2552 อาทิ นายภาณุ จิระ
คุณ   หรือปอปป 1 ใน 5 สมาชิกบอยแบนดขวัญใจวัยรุนวงเค-โอติค สังกัดกามิกาเซ ในเครือ
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) จบ ม.6 จากโรงเรียนนานาชาติไอซีเอส กรุงเทพ โดยเลือกวิธี
สอบตรงและสามารถสอบผานเขาไปศึกษาตอในคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยา
ลัย (ภาคอินเตอร) 

 น.ส.ริตตา รามณรงค หรอื ชาชา นักรองวัยรุนนองใหม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนนานาชาติเอกมัย สามารถสอบผานเขาไปศึกษาในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขากราฟฟกดีไซน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาคอินเตอร) กอนหนาน้ี
ชาชาเปนอดีตนักรองเกิรลกรุปวงซิกแซก บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

 น.ส.บุตรศรณัย ทองชิว หรือนํ้าตาล หน่ึงในผูผานเขารอบ 8 คนสุดทายรายการเดอะสตาร 5 จบ
เตรียมอุดมดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกศึกษาตอโดยใชวิธีสอบ
ตรงในระดับอุดมศึกษาทางดานธุรกิจดนตรี สถาบนัเดียวกัน   

 กรมสุขภาพจิตเปดฮอตไลน 24 ชม. 
 
 นพ.วชิระ เพ็งจันทร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา ผูที่ประสบ
ความสําเร็จหลายคนไมใชคนเรียนเกงหรือจบจากมหาวิทยาลัยช่ือดัง บางคนเรียนไมจบ กลับ
ประสบความสําเร็จมากกวาผูที่จบการศึกษา ทั้งน้ีกรมสุขภาพจิตไดเปดฮอตไลนคลายเครียด หรือ
สายดวนรับปรึกษาและใหคําแนะนําที่หมายเลขโทร.1323 มีถึง 26 คูสายตลอด 24 ช่ัวโมง 

 


