ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/1 (โควตารับตรง)
ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
1 02431 น.ส. กนกวรรณ กุลวงษ์
2
3

02446 น.ส. ข้าวทิพย์
02450 นาย จักรพันธ์

ทีสุกะ
รัตนเดช

4
5
6

02451 นาย จักรภพ
02467 น.ส. ชัญญานุช
02485 นาย ณัฐภัทร

ถาวร
อินทร์ ติยะ
เปรมไกรสร

7

02488 นาย ณัฐวุฒิ

วัฒนาโยธิน

8
9

02489 น.ส. ตะวันฉาน
02490 นาย ไตรภพ

ศิริวฒั นาลิขิต
พันธุ์ชเนนทร์

10
11
12
13
14

02491
02494
02498
02512
02548

วรเถกิงกุล
โคดม
เจนคจบ
ใจสุข
กางกั้น

15

02553 น.ส. พรปวีณ์

วรดิฐสกุลชัย

16
17
18
19
20
21
22

02554
02557
02582
02585
02590
02607
02609

คนขยัน
พลซื่อ
สิ งห์พรหมสาร
โคตรสมบัติ
ไชยสัตย์
วรชิน
แจ่มพงษ์

23
24

02613 นาย วาสุกี
02614 น.ส. วิภาณี

ชินรัตน์
มุมแดง

25
26
27

02616 น.ส. วิภาวรรณ
02623 นาย ศิวกร
02624 นาย ศิวพงษ์

นาย
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

เถกิงเกียรติ
ทิพวัลย์
ธนภัทร
ธีรพัฒน์
ปิ ยะภรณ์

พารณ
พิชญ์พิมล
มุกดา
เมทินี
รพีพรรณ
วสวัต
วัชราภรณ์

สาขา

คณะ

สถาบัน

1.วิชาคณิ ตศาสตร์
2.พยาบาลศาสตร์

ศึกษาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
1.วิศวกรรมทัว่ ไป
2.วิศวกรรมทัว่ ไป

วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.เทคนิคการแพทย์ (โควตา สอวน.) เทคนิ คการแพทย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เภสัชศาสตร์
วิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
แพทยศาสตร์ (ODOD)
1.แพทยศาสตร์ (สารองที่ 21)
2.บริ บาลทางเภสัชกรรม

เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทยศาสตร์ (CPIRD)
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยีอาหาร
เภสัชศาสตร์
วิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม

แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยี
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

1.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

1.ธรณี วิทยา (โควตา สอวน.)

วิทยาศาสตร์
2.ฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ (โควตาสอวน.) วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ (กษ.บ. 5 ปี )
ศึกษาศาสตร์

28

02637 น.ส. สานฝัน

29

02639 น.ส. สิ รินาฎ

30
31

02641 น.ส. สิ รินาถ
02645 น.ส. สุจิตรา

วัฒนเกียรติพงศ์
ขวัญจ่า
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ทุนช้างเผือก)
พิกุลศรี
1.เทคนิคการแพทย์ (โควตา สอวน.)
2.วิศวกรรมโยธา
อุ่นชัย
1.วิชาสถิติ
2.พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. ศิริราช)
สุ มาพันธ์
1.พยาบาลศาสตร์
2.พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. ศิริราช)
โกพล
วรรณจินดา สาธารณสุ ขศาสตร์

32

02666 นาย กฤตพล

สวนงาม

สถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตอานาจเจริ ญ)

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สานักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุ ขศาสตร์

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/1 (โควตารับตรง) ต่ อ
เลขที่
33
34
35
36
37

38

รหัส
02675
02677
03238
03239

ชื่อ- นามสกุล
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

อัญชลีพร
อันธิกา
จุฑามาศ
ชนกชน

สาขา

คณะ

สถาบัน

ศรี นาทม
พาชอบ
จิตบาล
พิลาภ

แพทยศาสตร์ (ODOD)

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟิ สิ กส์

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

03254 น.ส. วริ ญญา

ตันเสนา

03255 น.ส. ศรี มุกดา

อาจหาญ

1.ภาษาอังกฤษ
2.คณิ ตศาสตร์
3.เภสัชสาสตร์
วิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม

ครุ ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

มีสิทธิเข้ าศึกษาต่ อในโควตารับตรง

จานวน 28 คน

ยังไม่ ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตารับตรง

จานวน 10 คน

หมายเหตุ: จานวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน

ชาย 14 คน

ข้ อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 55 : โดย งานแนะแนว

หญิง 24 คน

ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
1 02435 นาย กฤตนันท์ ฐิ ติวานนท์

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/2 (โควตารับตรง)
สาขา
คณะ
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมศาสตร์

2 02437 นาย กฤษณจันทร์ แท่นคา
3 02438 น.ส. กัญญาพัชร
4 02455 น.ส. จิราภัทร
5
6
7
8
9

02456
02466
02472
02473
02495

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

จุฑามาศ
ชลิตา
ชุติกาญจน์
ชุติมณฑน์
ธนกานต์

1.วิศวกรรมโยธา
2.สถาปั ตยกรรม
อินทรพาณิ ชย์ บัญชี บณั ฑิต
วังคะฮาต
1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ช่อวงศ์
ไพบูลย์ชิต
วิชาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุ ขชุมชน
ประจงการ การเงินและธนาคาร
จันทร์ตรี
ศรี จนั ทร์
วิศวกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป

10 02497 นาย ธนพล
11 02501 นาย ธนวัฒน์
12 02515 นาย ธีระทัศน์

กุมภิโร
สาธารณสุ ขศาสตร์
หงษากล
บัญชี บณั ฑิต
หิ รัญภัทรโรจน์ วิศวกรรมยานยนต์

13 02520 นาย นรชน

สาระ

14 02541 น.ส. ปัฐภิญญา
15 02550 นาย ปิ ยะวัชร

ทองสะอาด
มิรัตนไพร

16 02555 นาย พัฒนพงษ์

ศรี พิลา

17 02556 นาย พัฒนา

วาปี

18 02562 นาย พีรพัฒน์

รัชอินทร์

19 02563 น.ส. เฟื่ องลัดดา
20 02569 น.ส. ภัทรวดี
21 02589 นาย รณกฤต

เมหิ
รัชอินทร์
ซึ่ งเสน

22 02603 นาย วริ ทธิ์ นันท์

ชาติทอง

23 02620 น.ส. ศศิมาภรณ์

จันทรสาขา

24
25
26
27
28
29
30

ศรี ลาศักดิ์
ปราชญ์ประยูร
สิ โนรักษ์
ใจฉวะ
ศรี เล็ก
สุ ภูตงั
คาพูล

02635
02646
02648
02655
02659
02660
02670

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

สรัลชนา
สุชญ
ั ญา
สุธากรณ์
สุรพงษ์
สุวธั ชัย
โสรญา
อรุ ณสวัสดิ์

วิศวกรรมศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การบัญชี และการจัดการ
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลฯ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พละศึกษา
บริ หารศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาธารณสุ ขศาสตร์
การบัญชี และการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลฯ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1.วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์
2.ฟิ สิ กส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิ กส์)
วิทยาศาสตร์
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
1.วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ครุ ศาสตร์
2.รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) รัฐศาสตร์
3.การเมืองการปกครอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1.เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
1.วิศวกรรมศาสตร์
2.สังคมสงเคราะห์
1.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2.วิชาเศรษฐศาสตร์
นิ ติศาสตร์
การตลาด

การบัญชี และการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
บริ หารศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
1.สถาปั ตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์
2.สาธารณสุ ขศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์ (วิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลฯ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.เคมีประยุกต์
2.การเมืองการปกครอง (พิเศษ)
พืชไร่ พืชสวนและสัตวศาสตร์

วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลฯ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเมืองการปกครอง
วิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
นิ ติศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาธารณสุ ขศาสตร์ (วิทยาเขตอานาจเจริ ญ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/2 (โควตารับตรง) ต่ อ
ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
31 02684 นาย เอกรัฐ
มีสิทธิ์
32
33
34
35
36
37
38

03233
03236
03242
03244
03249
03261
03543

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กวินธิดา
คชกร
ธัญลักษณ์
นิศากร
พัชริ ดา
หทัยภัทร
ณิ ชกานต์

นวลมณี
สาระไชย
สมคะเณย์
สุ ขรี
ศรี คา
ทองนวล
พลเยีย่ ม

สาขา

สถาบัน

1.นิ ติศาสตร์
2.เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

นิติศาสตร์
การบัญชี และการจัดการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาปั ตยกรรม

ครุ ศาสตร์ สถาปั ตกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง

มีสิทธิเข้ าศึกษาต่ อในโควตารับตรง
ยังไม่ ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตารับตรง

จานวน 29 คน
จานวน 9 คน

หมายเหตุ: จานวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน

ชาย 19 คน

ข้ อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 55 : โดย งานแนะแนว

คณะ

หญิง 19 คน

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/3 (โควตารับตรง)
ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
1 02439 น.ส. กานต์รวี แสงอาจ
2 02442 น.ส. กิตธาดา เสนาไทย
3
4
5

02457 นาย เจตพงศ์
02465 น.ส. ชลันดา
02479 น.ส. ณัชชา

สดสุ ข
ใสส่ อง
วงศ์พทุ ธา

6

02487 นาย ณัฐวัตร

สุ ขสาราญ

7
8
9
10

02492
02493
02502
02509

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ทัณฑิกา
ทิพย์สุดา
ธนัชชา
ธัญวรัตน์

วิมลเศรษฐ
อาจอานวย
พะโน
มีชยั

11
12
13
14
15

02522
02523
02530
02535
02559

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

นัฐภรณ์
นันทนิตย์
ปฏิภาณ
ปนัดดา
พิมพ์รพี

ปั ททุม
กุกุดเรื อ
สุ ตระ
ไชยจันทร์
อัคพิน

16
17
18
19
20
21
22
23

02576
02578
02586
02588
02591
02604
02605
02612

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

มนัสวี
มัณฑสิ กา
เมธารา
ยุพา
รภัสพงษ์
วริ ษา
วลัยพรรณ
วัลลภา

มโนมัธยา
แสนสุภา
วงค์คาแก้ว
ปกติ
พงประเสริ ฐ
วงศ์ไชยา
จิวมัน่ คง
เมืองทอง

24

02615 น.ส. วิภาวนันท์ จรลี

สาขา

คณะ

สถาบัน

พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. รามาธิบดี)
1.วิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
2.ฟิ สิ กส์ (กษ.บ. 5 ปี )
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ (โควตา สอวน.)
1.วิชาวัสดุข้ นั สู งและนาโนเทคโนโลยี
2.เภสัชศาสตร์
3.สัตวแพทยศาสตร์
1.วิศวกรรมทัว่ ไป
2.วิศวกรรมทัว่ ไป

พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิ คการแพทย์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภสัชศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สกลฯ)

สาธารณสุ ขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.วิชาเคมีประยุกต์
2.วิชาสถิติ
สาธารณสุ ขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา
พยาบาลศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ครุ ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลาปาง

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
เทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

วิศวกรรมศาสตร์ (โควตา สอวน.)

วิศวกรรมศาสตร์
วิชาการตลาดระหว่างประเทศ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
วิชาวัสดุข้ นั สูงและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.ธุรกิจวิศวกรรม
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.การจัดการวิศวกรรม (SIIT)
สถาบันเทคโลยีนานาชาติสิรินธร
1.ฟิ สิ กส์ (โควตา สอวน.)
วิทยาศาสตร์

2.ฟิ สิ กส์ (โควตา สอวน.)
วิทยาศาสตร์
น.ส. ศุภนิ ดา
ภู่แสวง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
น.ส. ศุภรัตน์
จันทร์สด
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
น.ส. ศุภาลักษณ์ จารุ สาร
1.บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
2.เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการจัดการ
3.บัญชี
บัญชี
น.ส. สุพตั รา
ผลประสาท สาธารณสุ ขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
นาย ฐิรวิชญ์
จิรภาพาณิ ชย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริ หารองค์กร) รัฐศาสตร์
น.ส. อภิญญา
เกตมาลา
1.จุลชีวอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
2.สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์ (วิทยาเขตอานาจเจริ ญ)

25
26
27

02626
02627
02629

28
29
30

02651
02656
02665

31

02668 น.ส. อรนัดดา

จาปา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

มหวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/3 (โควตารับตรง) ต่ อ
ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
32 02669 นาย อรรถพล คนเพียร
33
34
35
36
37
38

03232
03235
03251
03252
03253
03256

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กมลชนก
ขวัญฤทัย
ภัทรธิ ดา
ร้อยแก้ว
วรัญญา
สมฤดี

สาขา

1.วิศวกรรมศาสตร์ (โควตา สอวน.)
2.พยาบาลศาสตร์ (โควตา สอวน.)
มิ่งขวัญ
วิชาบัญชีบณั ฑิต
สุ วรรณไตรย์ วิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
มิ่งขวัญ
ชีววิทยาศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์)
บุญพิรินทร์ เศรษฐศาสตร์
ปั ตบุศย์
วิชาชี ววิทยา
ศรี ทวีกาศ

มีสิทธิเข้ าศึกษาต่ อในโควตารับตรง

จานวน 33 คน

ยังไม่ ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตารับตรง

จานวน 5 คน

หมายเหตุ: จานวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน

ชาย 6 คน

ข้ อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 55 : โดย งานแนะแนว

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
การบัญชี และการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์

หญิง 32 คน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/4 (โควตารับตรง)
ชื่อ- นามสกุล

เลขที่
1
2
3
4
5

รหัส
02432
02464
02470
02474
02475

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย

กมลทิพย์
ชลพิชา
ชานนท์
เชิงยุทธ
ฐานันต์

จันทรสาขา
ลุนพันธ์
เกษทอง
สมลับ
จันทร์แจ่มศรี

6
7
8
9

02483
02484
02507
02511

นาย
นาย
นาย
นาย

ณัฐปคัลภ์

ซิ นเม

ณัฐพงษ์
ธรรมชาติ
ธีธชั

เชื้ อวังคา
ด่านวันดี
เมืองโคตร

10

02534 นาย ปณิ ธาน

สารธิมา

11

02596 นาย วรกฤต

ไสยสมบัติ

12
13
14
15

02618
02643
02650
02658

ไตรปกรณ์กุศล
แซ่ลิ้ม
เลื่อมใส
สุ ขดี

16
17

02682 นาย อาวดล
02977 นาย ทัตเทพ

เขจรรักษ์
จันทรเมธี กุล

18
19

03240 นาย ธนศักดิ์
03245 น.ส. เนตรนภิส

ประเสริ ฐ
ศรี โรจน์

20
21

03248 นาย พรสุภา
03257 น.ส. สิ ริวิภา

โสภณสุ ภา
ศรี รับขวา

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

วิริยะ
สุกญั ญา
สุนิสา
สุรีพร

22
23

03259 น.ส. รวีรรวณ
03260 นาย สุวิจกั รขณ์

บุญภา
รุ งเมฆารัตน์

24

03262 น.ส. อภิญญา

อบมา

สาขา

สถาบัน

แพทยศาสตร์ (CPIRD)
วิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
แพทยศาสตร์ (ODOD)

แพทยศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ฟิ สิ กส์ (ทุน พสวท.)
2.ฟิ สิ กส์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ )

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตร์ (ODOD)

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.วิศวกรรมทัว่ ไป
2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.เคมี (โควตา สอวน.)
2.เคมี (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ )

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ (CPIRD)
คณิ ตศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์)
1.พฤกษศาสตร์ (โควตา สอวน.)
2.ชีววิทยา (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ )
3.แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.ฟิ สิ กส์ (โควตา สอวน.)
2.แพทยศาสตร์ (ร.พ. รามาฯ)
แพทยศาสตร์ (ODOD)
1.เคมี (โควตา สอวน.)
2.เคมี (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ )
3.เคมี (ทุน พสวท.))
วิชาวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่ งแวดล้อม
1.แพทยศาสตร์
2.แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.วิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิชาสถิติ
1.วิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
2.แพทยศาสตร์
เคมี (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ )

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีสิทธิเข้ าศึกษาต่ อในโควตารับตรง
ยังไม่ ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตารับตรง

จานวน 19 คน
จานวน 5 คน

หมายเหตุ: จานวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน

ชาย 15 คน

ข้ อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 55 : โดย งานแนะแนว

คณะ

หญิง 9 คน

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/5 (โควตารับตรง)
ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
1 02430 นาย กชนันท์ แสงสุ วรรณ
2
3
4
5
6
7
8
9

02444
02448
02461
02481
02486
02504
02516
02527

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย

ขจีจิต
เขมินนั ท์
เฉลิมพล
ณัฐณิ ชา
ณัฐวรรณ
ธนภรณ์
เธียรพงศ์
เนรัญช์

สาขา
1.เภสัชศาสตร์
2.เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีอาหาร
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

ยุระตา
จันเต็ม
โรจน์วชั ราภิบาล
เชื้ อสมุทร
โทรคมนาคม
แสนเมืองชิน วิชาวัสดุข้ นั สู งและนาโนเทคโนโลยี
ห้วยทราย
วิชาวัสดุข้ นั สู งและนาโนเทคโนโลยี
พัว่ พันธ์ศรี
มูลสาร

คณะ

สถาบัน

เภสัชศาสตร์
เทคนิ คการแพทย์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบัญชี และการจัดการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชี ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

10 02539 นาย ปรัตถกร สารสุ ข
วิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
11 02545 นาย ปิ ยบุตร ศิริพงษ์อุทุมพร
12 02558 น.ส. พิทยาภรณ์ คาอุดม
พยาบาลศาสตร์

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

13 02561 นาย พิสิษฐ์

1.เคมี
2.สัตวศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
1.วิชาวัสดุข้ นั สูงและนาโนเทคโนโลยี
2.เคมี
วิศวกรรมทัว่ ไป
1.วิศวกรรมเครื่ องยนต์

วิทยาศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.ทรัพยากรที่ดินและสิ่ งแวดล้อม
วิชาภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา
1.สาธารณสุ ขศาสตร์
2.เกษตรศาสตร์
3.วิศวกรรมศาสตร์
1.วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
2.วิชาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
1.วนศาสตร์

เกษตรศาสตร์
สานักวิชาศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
ศึกษาศาสตร์
วนศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลฯ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. ศิริราช)

พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
บริ หารศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ งห์ชา

14 02571 นาย ภาณุวฒั น์ แก้วเหล่ายูง
15 02584 น.ส. มุฑิตา
กุณวงษ์
16 02587 นาย ยอดเยีย่ ม
17 02593 น.ส. รัสวดี

พลเยีย่ ม
รักซื่อ

18 02598 น.ส. วรนิษฐา
19 02601 น.ส. วรัญญา
20 02617 น.ส. วาริ ณี

ธรรมานุชิต
ปั ททุม
ซาเสน

21 02621 น.ส. สิ ริเพ็ญ

ศรี สุข

22 02622 นาย ศิริศกั ดิ์
23 02628 น.ส. ศุภวรรณ

วีระพล
ศุภษร

24 02634 น.ส. สร้อยฟ้ า พรมสุ ้ย
25 02638 น.ส. สิ ญาภรณ์ ทันแก้ว

26 02654 น.ส. สุมิตรา
27 02657 นาย สุรศักดิ์
28 02676 น.ส. อัญชิตา
29 02679 น.ส. อทิตยา

1.ฟิ สิ กส์
2.วิศวกรรมอุตสาหการ
3.วิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ชาวนา
ธุรกิจระดับโลก (นานาชาติ)
โชคกาญจนกุล 1.วิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นวลวิลยั
วิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
อาจวิชยั
การเงินและธนาคาร

วิทยาลัยสาธารณสุ ขสิ รินธรจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ม.6/5 (โควตารับตรง) ต่ อ
ชื่อ- นามสกุล
เลขที่ รหัส
30 02681 นาย อานันท์ โคตรชมภู

31 02969 น.ส. ณัฐพิชา

ไชยรา

32 03231 น.ส. กนกพร คะอังกุ
33 03237 น.ส. จารุ วรรณ ผิวเรื องนนท์

สาขา

คณะ

1.ฟิ สิ กส์
2.ฟิ สิ กส์
3.ฟิ สิ กส์
1.วิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2.สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ทุนช้างเผือก)
3.วิชาสถาปัตยกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
1.ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
3.เทคโนโลยีบรรจุ

วิทยาศาสตร์
ครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ครุ ศาสตร์สถาปั ตกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.เทคโนโลยีการเกษตร
1.เทคโนโลยีชีวภาพ
2.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

1.วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป (กษ.บ. 5 ปี )
2.วิชาวัสดุข้ นั สูงและนาโนเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคนิ คการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2.อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร)

34 03243 น.ส. นันฐิกา

สมคะเน

35 03246 น.ส. ปณิ ดา

บัวแก้ว

36
37
38
39

จันโท
สาธารณสุ ขสาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
แสนสุข
อนามัยชุมชน
โคตรมณี
จุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ตรี ควบโท)
หงษ์เวียงจันทร์ 1.ธุรกิจวิศวกรรม
2.เทคนิคการแพทย์

03247
03250
03258
03264

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

เปรมกมล
พิริยา
สุรัศวดี
อิทธิรุจน์

มีสิทธิเข้ าศึกษาต่ อในโควตารับตรง
ยังไม่ ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตารับตรง

จานวน 34 คน
จานวน 5 คน

หมายเหตุ: จานวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน

ชาย 13 คน

ข้ อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 55 : โดย งานแนะแนว

หญิง 26 คน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

