
เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03549 น.ส. กนลรัตน� ถาวรรัตน� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� มหาสารคาม

2 03550 นาย กมลภพ รุ�งโรจน�นิมิตชัย เศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� ธรรมศาสตร�

3 03588 นาย จิราสิน วิบูลย�รุจิราพงษ� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

4 03594 น.ส. ชลธิชา ศรพรหม แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

5 03596 นาย ชลธีร� ทิพย�ประพันธ� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

6 03625 น.ส. ณัฐริกา ลาภสาร แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

7 03640 นาย ธนานนท� โสดาภักดิ์ ทันตแพทยศาสตร� ทันตแพทยศาสตร� ขอนแก�น

8 03642 น.ส. ธัญลักษณ� ซาเหลา แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� มหาสารคาม

9 03645 นาย ธีรเมธ เบญมาตย� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

10 03651 นาย นราธิป พันธุมาศ ประถมศึกษา ศึกษาศาสตร� โรงการเพชรในตรม ศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

11 03662 นาย ปกรณ� ลิ้มวัฒนา แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

12 03666 นาย ปวริศ ไตรปกรณ�กุศล แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

13 03676 น.ส. ป=ยลักษณ� กุศลาภิรมย� เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� มหาสารคาม

14 03738 น.ส. วริศรา กลั่นความดี แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� มหาสารคาม

15 03740 นาย วัชรพล เพ็ญธิสาร แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� มหาสารคาม

16 03759 น.ส. ศุภิสรา จุรีมาศ แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

17 03760 นาย เศรษฐพงศ� ณ หนองคาย เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� ขอนแก�น

18 03786 นาย อนันต�สิทธิ์ ผาสุขนิตย� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

19 04227 น.ส. ชลิตา เกลี้ยงเกลา วิทยาศาสตร�เครื่องสําอาง วิทยาศาสตร� แม�ฟEาหลวง

20 04232 น.ส. ตรงศร ไชยสีทา วิศวโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการศึกษาต�อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/1      ป%การศึกษา 2558



21 04245 นาย ปรินทร� แกFวดีวงษ� วิศวกรรมการยางหรือเทคโนยีพอลิเมอร� ประเทศสหรัฐอเมริกา ม.อุบลราชธานี ทุนกพ.

22 04256 นาย รัฐพงษ� ศรีลา แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

23 04264 นาย สุทธิเกียรติ สาระโภค คณิตศาสตร� ศึกษาศาสตร� ขอนแก�น

24 04267 น.ส. อธิตา โสธรารังษี นิติศาสตร� นิติศาสตร� ขอนแก�น

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน
ชาย  14  คน หญิง  10  คน



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03556 น.ส. กฤติมา แสนโท ฟ=สิกส� ศึกษาศาสตร� นเรศวร

2 03604 น.ส. โชติกา ธนาไสย� เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� บูรพา

3 03610 น.ส. ฐิติมากรณ� กุลเกลี้ยง ภาษาไทย ศึกษาศาสตร� ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

4 03633 นาย ทีทัช หงษ�คงคา ศิลปศึกษา ครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

5 03637 นาย ธนากร กุลวงค� คณิตศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัฏอุบลราชธานี

6 03647 นาย นนท� นรินทร� สัตวแพทยศาสตร�บัณฑิต สัตวแพทย� มหิดล

7 03656 น.ส. นัดธมณ สุระขันธ� พยาบาลศาสตร� พยาบาลศาสตร� ขอนแก�น

8 03681 นาย พงศ�พิสิทธิ์ ทองปุEม ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร� ฯ ขอนแก�น

9 03729 นาย รัฐพล เศรษฐ�วิชัย วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

10 03735 น.ส. ลําพูน รอดยิ้ม ธุรกิจการบิน การจัดการ แม�ฟEาหลวง

11 03742 นาย วิชชากร โภควิบูลย� นายสิบทหาร นายสิบทหาร โรงเรียนนายสิบทหาร

12 03765 นาย สิรภพ มูลสาร เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� ม.พายัพ

13 03788 น.ส. อภิษฎากร แกFวแสงใส วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

14 04230 น.ส. ณัชชา แสนคํา แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� หนานจิง

15 04236 น.ส. ธันยารัตน� ปNญOูรัตน� วิทยาศาสตร� วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

16 04240 นาย นันทวัฒน� นาวงหา นิติศาสตร� นิติศาสตร� รามคําแหง

17 04242 น.ส. ปติญญา พรหมคําบุตร วิทยาศาสตร� วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

18 04243 น.ส. ปภัสรา นิธิชวัลรัตน� จิตวิทยา วิทยาศาสตร� เกษตรศาสตร�

19 04247 น.ส. ป=ยะธิดา วงศ�หาโคตร ชีววิทยา วิทยาศาสตร� ขอนแก�น

20 04248 น.ส. พัชรีญา กรงาม วิทยาศาสตร�คํานวณ วิทยาศาสตร� วลัยลักษณ�

รายงานผลการศึกษาต�อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/2     ป%การศึกษา 2558



21 04252 น.ส. เพ็ญธิดา ภูเลื่อน เทคนิคการแพทย� เทคนิคการแพทย� ขอนแก�น

22 04259 นาย วัชรพงษ� ป=นใจ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

23 04260 นาย วัฒนา ตรีบาตร วิทยาศาสตร� วิทยาศาสตร� มหิดล

24 04268 น.ส. อริสา บุญลิลา อุตสาหการ ครุศาสตร�อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนทั้งหมด  24 คน

ชาย  10  คน หญิง  14 คน



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03573 นาย คณิศร แสบงบาล คณิตศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัชมหาสารคาม

2 03592 น.ส. ชมพูนุท แสนสุข วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิศวกรรมศาสตร� เกษตรศาสตร�

3 03600 นาย ชายธวัฒน� ฉายพูล วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยรสุรนารี

4 03623 นาย ณัฐปคัลภ� จุฑาสงฆ� วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร� ขอนแก�น

5 03682 นาย พรเทพ เชื้อตาพระ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� มหาสารคาม

6 03683 น.ส. พรนิตา สกุลแพง แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� หนานจิง

7 03701 น.ส. เพทาย เกษร การผังเมือง สถาปNตยกรรมศาสตร�และการผังเมือง ธรรมศาสตร�

8 03715 น.ส. มาริษา แสนกุล คณิตศาสตร� คณิตศาสตร� ขอนแก�น

9 03730 น.ส. รัตติยา กFอนดFวง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดลFอม สิ่งแวดลFอมและทรัพยากรศาสตร� มหิดล

10 03737 น.ส. วรางคณา จิตจักร เศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� เกษตรศาสตร�

11 03762 น.ส. สริตา มงคล วิศกรรมอุตสาหการ-โลจิสติก วิศวกรรมศาสตร� เกษตรศาสตร�

12 03785 น.ส. ณัชชา กิจันทร� พยาบาลศาสตร� พยาบาลศาสตร� วิทยาลัยบรมราชชนนี ม.นครพนม

13 03787 นาย อภินันท� กุละนาม วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิศวกรรมศาสตร� เกษตรศาสตร�

14 03791 น.ส. อริสา โภคสวัสดิ์ ออกแบบนิเทศน�ศิลปS ศิลปศาสตร� ขอนแก�น

15 03799 นาย อานันต� เมืองโคตร วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยรสุรนารี

16 04221 น.ส. กฤชภานุช นามเพ็ง ฟ=สิกส� ศึกษาศาสตร� บูรพา

17 04222 น.ส. กาญจนาพร ปฏิชัย สถิติ วิทยาศาสตร� เกษตรศาสตร�

18 04229 นาย โชคชัย คําทวี คณิตศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัฏอุบลราชธานี

19 04234 นาย ทัตพงศ� จันนุวงศ� ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ขอนแก�น

20 04235 น.ส. ธวัลพร ธีรวานนท� บัญชี บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร�

รายงานผลการศึกษาต�อระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/3    ป%การศึกษา 2558



21 04250 นาย พีรพัฒน� โคตรฉวะ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� บูรพา

22 04254 นาย ภาณุวิชญ� ศรีแกFว คณิตศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัชศรีสะเกษ

23 04262 น.ส. ศุจีภรณ� กุลนา พยาบาลศาสตร� พยาบาลศาสตร� วิทยาลัยบรมราชชนนี ม.นครพนม

24 04265 น.ส. สุมัทนา สังซา เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� มหิดล

ชาย  10 คน หญิง 14 คน

หมายเหตุ: จํานวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03555 น.ส. กฤติกา อามาตรมนตรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร� ราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูถัมภ�

2 03560 น.ส. กวินนาฏ ศรีสําราญ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยี ขอนแก�น

3 03562 นาย กษิรมาต เหมรา นิติศาสตร� นิติศาสตร� รามคําแหง

4 03581 น.ส. จิตรานุช ถิตย�รัศมี เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� ขอนแก�น

5 03590 น.ส. ชฎากาญ สวัสดิ์วงศ�ไชย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร� ขอนแก�น

6 03603 น.ส. ชุติกาญจน� ศรีนา สุขศึกษาและพละศึกษา ศึกษาศาสตร� ศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

7 03607 น.ส. ญาณิศา คะอังกุ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ขอนแก�น

8 03649 นาย นนท�ธวัช เมืองศรี การเมืองและการปกครองระหว�างประเทศ รัฐศาสตร� ธรรมศาสตร�

9 03659 น.ส. บุศราภรณ� สารทอง สถาปNตยกรรมศาสตร� สถาปNตยกรรมศาสตร� ขอนแก�น

10 03718 นาย เมษ� สิริพัฒน� นายช�างบํารุงรักษาอากาศยาน การบินพลเรือน

11 03722 น.ส. ยุวฉัตร สุภาษร คณิตศาสตร�การจัดการ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร�

12 03731 น.ส. รินรดา แพงแกFว วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

13 03756 นาย ศุภกานต� เกิดลาภ เศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� ขอนแก�น

14 03758 นาย ศุภกร ธนิกพิทักษ� วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร� เกษตรศาสตร�

15 03764 นาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นหอม วิศวกรรมการต�อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมศาสตร� เกษตรศาสตร�

16 03773 น.ส. สุธัญญา ถาวร ทันตแพทยศาสตร� ทันตแพทยศาสตร� เวสเทิร�น

17 03793 น.ส. อสมาภรณ� พันธ�ครู แพทย�แผนไทยบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

18 03797 น.ส. อาทิตยา เวชกามา สังคมศึกษา สังคมศาสตร� ศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

19 04226 นาย ชนาธิป จันทร�นนท� วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจเกษตรศาสตร�

20 04233 นาย ทรงวิทย� ติยะบุตร วิทยาศาสตร� วิทยาศาสตร� มหิดล

รายงานผลการศึกษาต�อระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/4  ป%การศึกษา 2558



21 04237 น.ส. นภารักษ� ภูหลักด�าน ชีวภาพรังสี วิทยาศาสตร� เกษตรศาสตร�

22 04241 น.ส. นิรัชชา จิตจักร� คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ขอนแก�น

23 04261 นาย ศิรวิทย� นามจันทรา เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร� มหิดล

24 04266 นาย เสฏฐวุฒิ นนตะพันธ� วิศวกรรมศาสตรโยธา วิศวกรรมศาสตร� เกษตรศาสตร�

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน

ชาย  10 คน หญิง  14 คน



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03566 น.ส. กาญจนวรรณ สมบัติธีระ ศิลปศาสตร�การละคอน ศิลปศาสตร� ธรรมศาสตร�

2 03586 นาย จิรายุ จรรยาวดี วิศวกรรมยานยนตร� วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุTน

3 03598 น.ส. ชลิตา ทับคําภา สัตวแพทยศาสตร�บัณฑิต สัตวแพทยศาสตร�บัณฑิต ขอนแก�น

4 03632 น.ส. ทิพรัตน�  แกFววิเศษ สัตวแพทยศาสตร�บัณฑิต สัตวแพทย� มหิดล

5 03703 นาย ไพบูลย� วิศรุตมัย เศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� ธรรมศาสตร�

6 03708 นาย ภาสกร อินไชยา วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมศาสตร� ขอนแก�น

7 03712 น.ส. มนชยา วาระสิทธิ์ สาธารณสุข สาธารณสุข ธรรมศาสตร�

8 03743 นาย วิทวัส ศรีสุข วิทยาศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัชอุบลราชธานี

9 03761 น.ส. โศจิรัตน� ชิณจักร� เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� มหิดล

10 03768 น.ส. สิริยาพร พิละมาตย� ศิลปศึกษา ครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

11 03772 น.ส. สุชานาถ ปานอีเมFง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

12 03781 นาย แสน แสนรังค� สถาปNตยกรรมศาสตร� สถาปNตยกรรมศาสตร� ขอนแก�น

13 03801 น.ส. ฐิติชยาน� คุFมวงษ� สถิติประยุกต� วิทยาศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

14 03803 น.ส. อารีรัตน� กัลยกรสกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร� วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

15 04223 น.ส. จรัสรวี บูระพันธ� เคมี วิทยาศาสตร� ขอนแก�น

16 04228 นาย ชานนท� ศรีวรสาร วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมศาสตร� ขอนแก�น

17 04231 น.ส. ณัฐญาดา จําปาวงศ� วิทยาศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัชอุบลราชธานี

18 04238 นาย นรภัทร คงธาดากุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร� วิศวกรรมศาสตร� ขอนแก�น

19 04251 นาย พีรวัฒน� เศษฤทธิ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใตF มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ขอนแก�น

20 04253 น.ส. ภัทรวดี แสงกลFา คณิตศาสตร� ครุศาสตร� นเรศวร

รายงานผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/5    ป%การศึกษา 2558



21 04255 นาย ยุทธนา เหล�านายอ คณิตศาสตร� ครุศาสตร� ราชภัชรFอยเอ็ด

22 04257 นาย วงศกร ช�างทอง วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยีสุรนารี

23 04258 น.ส. วรัญญา ชาระวงค� วิศวกรรมป=โตรเคมี วิศวกรรมศาสตร� ศิลปากร

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนทั้งหมด  23  คน

ชาย  10 คน หญิง 13  คน



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03589 น.ส. ชญานิศ ยะสะกะ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

2 03606 นาย ไชยานนท� วาจาสัตย� วิทยาศาสตร� วิทยาศาสตร� มหิดล

3 03616 น.ส. ณัฏฐิยาภรณ� เสนสาร เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� มหิดล

4 03627 นาย ณัฐวัฒน� นันทิเกียรติกุล คอมพิวเตอร� วิศวกรรมศาสตร� วลัยลักษณ�

5 03635 นาย ธนวัฒน� งามพัตราพันธุ� ฟ=สิกส� วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

6 03710 นาย ภูเบศ เทพพิทักษ� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

7 03720 น.ส. ณิชมนต� ลูกคํา วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี ทุนเพชรพระจอมเกลFา

8 03739 น.ส. วรีรัตน� ประเสริฐสังข� เศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� ธรรมศาสตร�

9 03745 น.ส. วิลาสินี ศรีสองเมือง วิศวกรรมวัสดุนาโน วิศวกรรมศาสตร� แม�ฟEาหลวง

10 03747 นาย ศตวัฒน� งามพัตราพันธุ� เคมี วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

11 03754 น.ส. ศิวพร ชุติพร สถิติ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร�

12 03755 นาย ศิวัชสรณ� พ�วงปาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร� ขอนแก�น(ทุนพัฒนาและส�งเสริมนักเรียนโอลิมป=กวิชาการ)

13 03767 น.ส. สิริภราด� กิ่งจันทร� พยาบาลศาสตร� พยาบาลศาสตร� วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค� 

14 03776 น.ส. สุนัชธิญา สารไชย เคมี วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

15 03794 น.ส. ชนม�ภัคสรณ� พลซื่อ เทคนิคการแพทย� เทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

16 04224 นาย จิรายุส พิสสมัย อิเล็กทรอนิกส� วิศกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาคุณทหารลาดกระบัง

17 04225 น.ส. จุฑามณี คFาธัญญะ สัตวแพทยศาสตร� สัตวแพทยศาสตร� มหาสารคาม

18 04239 นาย นราธิป พระภูมิจํานงค� อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

19 04244 น.ส. ประภัสสร ฐานสินพูล คณิตศาสตร� ศึกษาศาสตร� ขอนแก�น

20 04249 น.ส. พาณิชย�ภักดิ์ กิคํา เศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� เกษตรศาสตร�

รายงานผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/6   ป%การศึกษา 2558



21 04263 นาย สหพัฒน� ช�วยบุญ ทันตแพทยศาสตร� ทันตแพทยศาสตร� ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

22 04269 นาย อัษฎายุธ เข็มพันธ� ทันตแพทยศาสตร� ทันตแพทยศาสตร� ขอนแก�น

23 04270 นาย อาชีวัฎฐ� สุวรรณพันธ� แพทยศาสตร� แพทยศาสตร� ขอนแก�น

24 04271 นาย อาณัติ กลางประพันธ� ชีวิวิทยา ศึกษาศาสตร� ขอนแก�น

เหตุ : จํานวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน

ชาย  12 คน หญิง 12  คน



เลขที่ รหัส ชื่อ สกุล สาขา คณะ มหาวิทยาลัย

1 03564 น.ส. กัญญาณัฐ บุญกาญจน� วิศวโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลFาเจFาคุณทหารลาดกระบัง

2 03574 นาย ปNญจสุทธิ์ เปWนหนึ่งธีรโชติ เศรฐศาสตร� เศรษฐศาสตร� หอการคFา

3 03577 นาย จักรภัทร กุลภา เศรฐศาสตร� เศรฐศาสตร� หอการคFา

4 03582 น.ส. จิตสุดา นราพันธ� วิชาการจัดการท�องเที่ยว บริหารธุรกิจและการบัญชี ขอนแก�น

5 03608 น.ส. ญาดา บุตรยศ เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� มหิดล

6 03614 น.ส. ณัฏฐ�ณิชา พินิจดํา เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร ขอนแก�น

7 03615 น.ส. ณัฏฐภัทร เสระทอง สถาปNตยกรรมภายใน สถาปNตยกรรมศาสตร�ผังเมืองและนฤมิตรศิลปS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8 03618 น.ส. ณัฐชนันท� สุนทรา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9 03620 น.ส. ณัฐชยา ใจตรง ภาษาจีนธุรกิจ บริหารธุรกิจ หอการคFา

10 03646 น.ส. ธีริศรา ศรีสันธา วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยีสุรนารี

11 03654 น.ส. นลินทิพย�  แสนหัวหFาว อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สงขลานครินทร�

12 03657 น.ส. นิรมล บัวพุธ เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� สงขลานครินทร�

13 03673 น.ส. ปาริฉัตร วงศ�คําพันธ� นิติศาสตร� นิติศาสตร� มหาสารคาม

14 03674 น.ส. ป=ยธิดา รัตนวรรณี ภาษอังกฤษ ศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 03678 นาย ผดุงเดช สารรัตน� ผูFประกอบการ วิทยาลัยผูFประกอบการ หอการคFา

16 03686 นาย พลวัฒน� เจริญชัยชนะ วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยีสุรนารี

17 03687 น.ส. พลอยไพลิน ดั่งอลงกรณ� ภาษาจีนธุรกิจ บริหารธุรกิจ หอการคFา

18 03688 นาย พศวัต ถิรสุทธิ์ ธุรกิจการบิน วิศวกรรมศาสตร� แม�ฟEาหลวง

19 03691 น.ส. พิชญา นาเมืองรักษ� อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สงขลานครินทร�

20 03693 น.ส. ภูษณิศา กุลศักดิ์วิมล วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต แม�ฟEาหลวง

21 03696 นาย พิพากษา ศรีลาศักดิ์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร� มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

22 03697 น.ส. พิมพ�ชนก บุญแจFง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ขอนแก�น

23 03709 นาย ภูเบศ โสมณวัฒน� วิศวกรรมซอฟแวร� เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหิดล

24 03736 น.ส. วรรณพร เจริญไกร การขนส�งทางทะเล พาณิชยนาวีนานาชาติ เกษตรศาสตร�

25 03748 นาย ศรัณยพงศ� แดงทน วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� ธรรมศาสตร�

รายงานผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 6/7   ป%การศึกษา 2558



26 03749 น.ส. ศรีวิลาศ ศรีคิรินทร� เภสัชศาสตร� เภสัชศาสตร� สงขลานครินทร�

27 03782 น.ส. หนึ่งฤทัย คงนันทะ นิติศาสตร� นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28 04091 นาย ธีรวัฒน� โชคธนเสฏฐ�กุล วิศวกรรมศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� เทคโนโลยีสุรนารี

29 04220 น.ส. กนกพร อมรภูริวิจักขณ� ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 04246 น.ส. ป=ยะพร พุฒแกFว สาธารณสุขศาสตร� สาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : จํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน
ชาย  9 คน หญิง  21  คน


