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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 

 

เด็กเตรียมฯควา แอดมิสช่ันสูงสุด/ตจว.ท่ี1หมอฟน
 

 
  
 (แถวที่ 1)  นายธัชพล, น.ส.พลูทรัพย, น.ส.นันทิชา 
 (แถวที่ 2)  นายธีรวีร,  น.ส.ศศิลดา   และนายรวินท  
 
 เด็กเตรียมฯ เจงกวาดคะแนนรวมสูงสดุแอดมิสชั่นสป 52 ใน 5 คณะดังรั้วจามจุรี ดาน นร.
หัวกะทิจากพิษณุโลก-ราชบุรี ไมธรรมดาควาที่หนึ่งทันตแพทย-จิตวิทยา จุฬาฯ เชนกัน เดก็
พกิารตาเฮ! ติด มรภ.สวนดุสิต สกอ.ระบุยอดสมัคร 1.19 แสนคน แตผานการคดัเลอืก 8.2 หมื่น
คน ปลอบใจคนอกหัก อยาเพิ่งทอมีโครงการพิเศษ ม.รัฐ รับไดอีกสวนเอกชนรบัไมอั้น”ชัยวุฒิ”
เปดศูนยชวยเหลือเด็กยากจนขาดเงินลงทะเบยีน 24 ชม.  
  
 ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 พ.ค.52 นาย
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน รมช.ศึกษาธิการ พรอมดวยนายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดม
ศึกษาธิการ (กกอ.) รวมแถลงถึงการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระบบกลางการรับนิสิต 
นักศึกษา หรือแอดมิสช่ันส ประจําปการศึกษา 2552  
 โดยนายชัยวุฒิ กลาววา สกอ.ไดประกาศผลการคัดเลือกแอดมิสช่ันส ผานทางเว็บไซต 
www.cuas.or.th และเครือขายพันธมิตร รวม 17 แหง ตั้งแตเวลา 18.00 น.ของวันที่ 7 พ.ค. ซึ่งปน้ีมี
ผูสมัครรวมทัง้สิ้น 119,446 คน ยื่นสมคัรเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.ดําเนินการคัดเลือกรวม 95 
สถาบันเพื่อเขาศึกษาใน 3,782 รหัสคณะ/สาขาวชิา โดยมีผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและ
ตรวจรางกาย รวม 82,576 คน  

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับประจําวันท่ี  7 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2552  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 สําหรับผูผานการคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุดในระบบแอดมิสช่ันส ไดแก นายรวินทเหราบัตย จาก 
รร.เตรียมอุดมศึกษา ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 89.24 สูงสุดในคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
น.ส.กัญญารัตน อาจชน รร.วัฒนาวิทยาลัย ไดคะแนนรอยละ 88.41 สูงสดุในคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ นาย
ธัชพล เพชรศิริพันธุ รร.เตรียมอุดมฯ ไดคะแนนรอยละ 87.71 สูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ น.ส.
บุญญาดา ปล่ังศิริรร.เตรียมอุดมฯ ไดคะแนน 87.54 สูงสุดในคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ น.ส.ศศิลดา ศิริ
รุงเรือง รร.เตรียมอุดมฯ ไดคะแนนรอยละ 87.07 สูงสุดในคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ  
 น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม รร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พษิณุโลก ไดคะแนนรอยละ 83.07 สงูสุดในคณะ
ทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ นายกรกวนิ พิชญโยธิน รร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดคะแนนรอยละ 
82.21 สูงสดุในคณะพาณิชศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ นายธีรวีร กุระเดชภพ รร.พิษณโุลกพิทยาคม ได
คะแนนรอยละ 82.12 สูงสุดในคณะรฐัศาสตร จุฬาฯ นายศศิพงศ ลียวัฒนานุพงศ รร.เตรียมอุดมฯได
คะแนนรอย 81.97 สูงสดุในคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ และ น.ส.พูลทรัพย อารีกิจ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
ไดคะแนนรอยละ 81.55 สูงสุดในคณะจิตวิทยา จุฬาฯ   
 รมช.ศึกษาธกิาร กลาวตอวา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนพิการทางสายตา สามารถสอบเขามหาวิทยาลัย
ปน้ีได 1 คน คือนายสุวิช อินทรนุกูลกิจ สอบไดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สวนคณะ/สาขาวชิาท่ีมีผูสมคัรมากทีสุ่ด 3 อนัดับ
แรก ไดแก คณะสังคมศาสตร สาขาวชิาประวัตศิาสตร มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ(มศว) จาํนวน 4,285 คน คณะมนุษยศาสตร สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ มศว จํานวน 3,030 คน และคณะพยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2,598 คน ซึ่งจํานวนดังกลาว ไมถือเปนเครื่องบงช้ีวาสาขาวิชาเหลาน้ันมีการ
แขงขันสูงสุด หรือไดรับความนิยมมาก แตเปนเพราะมีโอกาสที่จะสอบติดสูง   
 นายชัยวุฒิ กลาวตอไปวา นักเรียนที่พลาดหวังจากแอดมิสช่ันส ยังมีโอกาสที่จะสมัครเขา
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปดรับเพิ่มเติมในโครงการพิเศษ ซึ่งสามารดรูายละเอียดไดจาก
เว็บไซตของ สกอ. ขณะเดียวกันยังจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ยากจน ปการศึกษา 2552 
โดยจะใหคําปรึกษากับนักศึกษาใหม ที่มีฐานะยากจน ซึ่งอาจจะมีปญหาเงินลงทะเบียนเรียน คาธรรมเนียม 
คาเชาหอพัก คาครองชีพ เปนตน ทั้งน้ียังเปนชองทางใหผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินและอุปการะนักศึกษา
ยากจนดวย โดยศูนยน้ีจะเปดตั้งแตวันที่ 8 พ.ค.เปนตนไป หมายเลขติดตอโทร.0-2610-5416-17 และ
คอลเซ็นเตอรโทร.0-2576-5555,0-2576-5777 ตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งน้ีนักศึกษาชั้นป 1 ที่ประสงคจะกูยืม
เงิน กยศ. สามารถยื่นกูผานระบบ e-studentloan ทางเว็บไซต www.studentloan.or.th   โดยใชเลข
ประจําตัวบัตรประชาชน 13 หลัก ตั้งแตบัดน้ีถึงวันที่ 10 มิ.ย.52 
 วันเดียวกัน นายรวินท เหราบัตย ซึง่ทําคะแนนรวมสูงสุดของคณะนิติศาสตร จุฬาฯ 89.24 และ
ยังเปนคะแนนสูงสุดแอดมิสช่ันสปน้ี เผยวามีความตั้งใจอยากเรียนดานกฎหมาย เพราะสนใจ ทาทาย และ
ไดใชความรูดานภาษาอยูตลอด สําหรับจบการศึกษาดวยเกรดเฉลี่ย 3.99 เคล็ดลับในการเรียน คือให
ความสําคัญกับการทบทวนตําราใหมากที่สุด สวนการเรียนพิเศษก็เรียนเฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และ
ฝรั่งเศส แตสําคัญท่ีตัวเราตองตั้งใจ และขยันอานทบทวนดวย อยางไรก็ตาม สําหรับรุนนอง ที่จะตอง
เขาสูระบบแอดมิสช่ันสในป 2553 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบใหมอีกน้ัน ก็อยากฝากใหทุกคน
ตั้งใจเรียน อานหนังสือ และคอยติดตามขาวสารอยูเสมอ 
 ดาน น.ส.นนัทิชา เรอืงชัยนคิม จากรร.เฉลิมขวญัสตรี จ.พิษณุโลก คะแนนรวม 83.07 อันดับ 1 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ กลาววา ดีใจมากที่สอบติด เพราะใฝฝนอยากเปนหมอฟน ทั้งน้ีสวนตัวจะ
เรียนหนังสือแบบไมเครียด ตองมีเวลาทํากิจกรรมผอนคลายบาง และคิดวาการตั้งใจเรียนในชั้นเรียนมีผล
อยางมาก ประกอบกับโรงเรียนมีโครงการกวดวิชานอกเวลา มีการใหฝกทําขอสอบ ทบทวนเนื้อหา ซึ่ง
โรงเรียนในตางจังหวัดควรจะจัดโครงการแบบนี้ใหกับนักเรียน 
 ขณะที่น.ส.พูลทรัพย อารีกิจ ซึ่งทําคะแนนสูงสุดของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ เผยวา ดีใจที่สอบติด
คณะจิตวิทยา เพราะเปนคณะที่อยากเรียน เปนการศึกษาพฤติกรรมและความคิดของมนุษย และยอมรับวา
การเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยดัง ตองปรับตัวและการใชชีวิตกันใหม และจะตั้งใจศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จตามที่ตั้งใจ  
 ทั้งนี้นายดสุิต อารีกิจ บิดาของ น.ส.พูลทรัพย กลาวถึงความสําเร็จขัน้แรกของบุตรสาววา ดีใจ
มากๆ ไมคิดวาลูกจะไดอันดับ 1 แตก็สมกับที่ลูกมีมานะและทําไดสําเร็จ ภูมิใจมากๆ ผมมีลูกสาว 3 คน 
ทุกคนเสมอตนเสมอปลาย จะอยูกับตาํราตั้งแตอยูอนุบาล ชอบชวยเหลือเพื่อนฝูง ไมเคยออกเที่ยวจะดูแต
หนังสือในขณะทานขาวก็ยังดูหนังสือ ในการสอบของโรงเรียนผลเกรดออกมาก็ภูมิใจ   
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