รายงานผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คณะที่เลือกเรียน
คณะเภสัชศาสตร์(หลักสูตรอินเตอร์)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สังคม
คณะแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
คณะวิทยาการจัดการ สาขา เศรษฐศาสตร์
คณะแพทย์แผนจีนคู่ขนานศิลปศาสตร์จีน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

1
2
3
4
5
6

น.ส. กชกานต์ เอี่ยมเกื้อกูล
น.ส. กษวรรณ เจนคจบ
นาย กานต์ ปานเพชร
น.ส. กุลณัฐ เศษวงค์
น.ส. ญาภาดา บุญไชยโย
น.ส. ณัฐจิรา มะลิต้น

ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

น.ส. ธัญวรัตม์ บริหารธนวุฒิ
นาย ธีรพงศ์ ทองวิจิตร
น.ส. นันทิชา ตั้งแจ่มดีวัฒนา
น.ส. ประภัสสร สูนพันโน
น.ส. ปริณนันท์ ปุรณะ
นาย พัฒนากร กาหอม
น.ส. พัทธนันท์ ศรีสิทธิ์
น.ส. พิชญา พรมสา
น.ส. ภัทรวดี หัตถพนม
น.ส. ภัทริยา พันธ์สายเชื้อ
นาย ภูมิพัฒน์ ผาสุขธนไพศาล
นาย รัชพงษ์ คาจันทร์
น.ส. รินรดา โพนไพรสันต์
นาย วงศธร เอกตาแสง
น.ส. วทัญญุตา คงวิเชียร
นาย วรากร สีลาดเลา
น.ส. วิศรุฏา นันทัยเกื้อกูล
น.ส. ศวิตา สุวัฒน์ศรีสกุล
น.ส. ศุภิสรา โพธิ์เพชร
นาย สิทธิภัสสร์ บุษหมั่น

ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

น.ส. สิรินดา กองรัมย์
น.ส. สิรินุช ตาลประเดิม
น.ส. สุชานาถ สีเสน
น.ส. สุธาสินี สุภคั วนิช
น.ส. สุภัชรกาญจน์ แก้วแสนเมือง
น.ส. สุวารี ถนัดค้า
นาย หาญชัย พรหมทะสาร
น.ส. อชิรญา เรียวเรืองแสงกุล
น.ส. อุสราพร ปินะกาโน
น.ส. เอกอนงค์ ทีบุญมา
น.ส. กนกพลอย มีชาญ
น.ส. กนกวรรณ ศรีเสนพิลา
น.ส. กฤติยากร เตียนพลกรัง
นาย โกมลเทพ เสียงไพรพันธ์
น.ส. จรรยพรรณ บุญหล้า
น.ส. จิราพัชร พิลาโสภา
น.ส. เจนจิรา ภาประเวช
น.ส. ชนิสรา ภูเดช
นาย ชัยพรรณ์ สายชาลี
น.ส. โชติภัค กุศลาไสยานนท์
นาย เดชาวัตร สีลาโคตร

ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

น.ส. ธนาพร จันทร์ยาง
นาย ธรรมรัฐ แสนจันทร์
นาย ธีรวีร์ จันทร์โพธิ์ศรี
นาย นนทกาน อนันทวรรณ
น.ส. นภัสสินี ขัดสีใส
น.ส. ปณิตา มูลศรี
น.ส. ปาริฉัตร บุตราช
นาย พีรดนย์ นระศรี
น.ส. เพ็ญพิชชา ขาวอ่อน
นาย ศุภณัฐ รติวันชัย
นาย เศรษฐพงศ์ เกษมทรัพย์
นาย สุธรรม ยอดศิริ

ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
คณะแพทย์แผนจีน
คณะนิติศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
คณะการบัญชีและการจัดการ สถาบัน การบัญชี
และการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาคอมพิวเตอร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

60
61
62
63
64
65

น.ส. สุพทั รา ปะนะภูเต
น.ส. กรุณา กองกาย
น.ส. จริยาภรณ์ เสนาวงษ์
น.ส. จิดาภา บุตรสุวรรณ์
น.ส. จิราภรณ์ ผ่องวิไล
น.ส. ชญาดา บึงมุม

66
67
68

น.ส. ชนัญชิดา ยิ่งคงดี
นาย ซือดี ซาม
น.ส. ญาดา เต็มภัทราโชค

69
70

น.ส. ฐิตาภา ธนวสุมงคล
นาย ธนบดี กองสุข

71
72

น.ส. ธมนวรรณ พรหมอารักษ์
น.ส. ธีมาพร ลีละสุมนตรี

73
74
75
76
77
78
79

น.ส. นวพร เหลืองยวง
น.ส. นุชนาถ จูวัฒนสาราญ
น.ส. บรรณศร สุขุนา
น.ส. ปทิตญา โทสันทัด
น.ส. ปรียาภรณ์ ดวงทาทอน
น.ส. ปะริชาดา ไตรรัตน์
น.ส. ปิยสิริ โพธิ์ไชยรัตน์

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

น.ส. ปิยาพัชร หาญโยธี
น.ส. พิชญาพร วัฒนเรืองโกวิท
น.ส. พิมลนาฏ จันทร์ศรี
น.ส. ภัทราพร งามสพรั่ง
น.ส. ภัทริยา มาบุญธรรม
น.ส. ภิญญตา ดงใต้
น.ส. รัชปภา รันนันวรกุล
น.ส. วชิราภรณ์ บุญเพิ่ม
น.ส. ศศินา เสนีย์วงศ์
น.ส. ศิรประภา เหล่ามูล

ม.6/2
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ม.6/3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.6/3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.6/3 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและ
การประกันภัย
ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและ
การพิมพ์
ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด
ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร
ม.6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ม.6/3 โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป
ม.6/3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย คู่ขนาน
(2ปริญญา)
ม.6/3 คณะนิติศาสตร์
ม.6/3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ม.6/3 คณะเภสัชศาสตร์
ม.6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ภาคกศบป
ม.6/3 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ม.6/3 คณะนิติศาสตร์
ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสองสถาบัน
ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสองสถาบัน
ม.6/3 คณะแพทยศาสตร์

มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Kursk state medical university
(Russia)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

90
91
92
93
94

น.ส. ศิวัชญา โอสายไทย
น.ส. ศุภนิดา วรแก่นทราย
นาย สมทรัพย์ ทองไกรรัตน์
น.ส. สโรชา ประยงค์รัตน์
นาย สิรดนัย พุทธบุตร

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

95
96

น.ส. สุธาสินี ภูสเี ขียว
น.ส. สุธิกานต์ กองเงิน

ม.6/3
ม.6/3

97
98
99
100
101
102
103
104
105

น.ส. อภิชญา ศิริไมตรีตระกูล
น.ส. อรพิมล พิไลวงศ์
นาย อิทธิพงษ์ แข็งแรง
น.ส. กุลณัฐ วงศ์สง่า
น.ส. ขวัญจิรา รักษาพันธุ์
นาย จักริน รัตนพลแสน
น.ส. จิตพิสุทธิ์ ไพบูลย์
น.ส. จินห์จุฑา อัครวิสุทธิ์เจริญ
น.ส. จุฑาธิป เกาะสมบัติ

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4

106 น.ส. จุฑามนี เข็มพิลา
107 นาย ฎากร เสนาคุณ
108 น.ส. ฐิติมา ศิริมาตร

ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4

109 นาย ณัฐดนัย วิชาผง
110 นาย ธนากร ป้อมมะรัง

ม.6/4
ม.6/4

111 น.ส. นภสร ขุนหล้า

ม.6/4

112 นาย ปฏิภาณ แก้วสีขาว
113 น.ส. ปริญญาพร ศรีจันลี

ม.6/4
ม.6/4

114
115
116
117
118

ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4

นาย พลากร หลายโคตร
น.ส. พัทธนันท์ จันทร์ศิริสิร
น.ส. พันธิตรา จันทรจานงค์
น.ส. เพียงอัมพร หามนตรี
นาย ภูไท ดาวเศรษฐ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ (พสวท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสองสถาบัน
คณะแพทยศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชา
สื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ
คณะนิติศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระดับ
โลก นานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ (MBBS)
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิทยาสาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวล(อินเตอร์)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการ
บัญชี
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขา
การตลาด
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่พืชสวนและสัตว
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษา
เพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Fujian medical university
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Zhejiang university
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.เทคโนยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี

119 น.ส. เรืองลัดดา หนูสุวรรณ์

121 นาย ศุภวิชญ์ หามาลา
122 นาย สหัสา ฝอยทอง

ม.6/4 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบริหาร
การเงิน
ม.6/4 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ม.6/4 คณะวิศวกรรมชลประทาน

123
124
125
126
127
128

นาย สารัช มหัสสา
น.ส. กุลธิดา แสนจันทร์
น.ส. คัทลียา เวชกามา
น.ส. จินต์จุฑา บุญศาสตร์
นาย จิรายุ พุทธรักษ์กุล
น.ส. ชนกมาศ ปัตตาเคนัง

ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5

129
130
131
132
133
134
135

นาย ชยุตย์ ตุมอญ
น.ส. เซียวมัย เซง
นาย โซะเพียะ เชียง
น.ส. ณัฐชยา หันไชยศรี
น.ส. ดวงกมล ดารงวงศ์เจริญ
นาย ธนภัทร มาแสวง
น.ส. ธัญชนก เกิดบุญมี

ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5

136 น.ส. นริศรา ศรีแสน
137 น.ส. ปพิชญานันท์ รัตน์วิเศษ

ม.6/5
ม.6/5

138 น.ส. เป๊จเจียตา เฮียง

ม.6/5

139
140
141
142

น.ส. เปมิกา โคตรมั่นคง
น.ส. พรรณนภา ไร่กลาง
นาย พัชรพล จิตบรรจง
นาย พีระพล คาศรีลา

ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5

143
144
145
146
147

น.ส. เพ็ญผกามาศ มนตรี
นาย ภูวเนตร ลวณะคุปต์
นาย ยุติธรรม พรหมกัลป์
น.ส. รุ่งทอง ภาจันทร์คู
น.ส. รุจิรา จิตรปรีดา

ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5

120 นาย วสินธุ์ คุ้มประยูร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
(กาแพงแสน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณะสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะGlobal business
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะScience Cosmatics School of : Beauty มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
technology
คณะมนุษศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
คณะสาธารณะสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเมืองการปกครอง
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ เอกจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยศาสตร์ สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยศาสตร์ สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

148 นาย วงศ์บริพรรต ศิริกิจ
149 นาย วรดล แสนสุโพธิ์
150 นาย วันเฉลิม กันตะภาค
151 นาย ศุภกร ศรีเมืองแก้ว
152 นาย ศุภฤกษ์ ศิริ

ม.6/5 คณะบัญชีและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ
ม.6/5 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ
ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.6/5 คณะศิลปะศาสตร์ การจัดการกีฬา

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

น.ส. สิริภัทร สมจิต
น.ส. สุดารัตน์ มูลสาร
น.ส. อารีย์ญา พันธุ์แดง
น.ส. กษิรา นวลจันทร์
น.ส. กาญจนาภรณ์ ตรีเนตร
น.ส. กิ่งไผ่ บัวหอม
นาย กิตติพิชญ์ สุดเพาะ
น.ส. ขวัญหทัย ประสิทธิชัย
น.ส. จิรภัตรา ปัญญาวรรณ
น.ส. จุติกานต์ ภูสมิ
น.ส. ชนิดา โสภาอุทก
น.ส. ชนิดาภา ศิริรมยานนท์
นาย ชุษณะ วิบูลย์คา

ม.6/5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.6/5 คณะการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ
ม.6/5 คณะการบัญชีและการจัดการ
ม.6/6 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/6 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/6 คณะเภสัชศาสตร์
ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
ม.6/6 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/6 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/6 คณะแพทยศาสตร์
ม.6/6 คณะวิทยาศาสตร์ รังสีเทคนิค
ม.6/6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ม.6/6 คณะวิศวกรรมระบบควบคุม

166
167
168
169

น.ส. ณัญญา จันทะวงค์
น.ส. ณัญญาพร นาสุริวงค์
นาย ธนชัย ทองถนอม
นาย ประภัคพงศ์ ไชยขันธ์

ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6

170 นาย ปาณัสม์ หิรญ
ั บูรณะ
171 น.ส. ปารีณา ภูมิฐาน
172 น.ส. พรรณรัฐ รัฐมนตรี
173 น.ส. ภัคจิรา จันทรบุตร
174 น.ส. ภามินี มูลศรีแก้ว
175 น.ส. มิ่งบุญ จักรไชย
176 นาย รัฐศาสตร์ สกุลรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
คณะครุศาสาตร์อตุ สาหกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
ม.6/6 คณะวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
(นานาชาติ)
ม.6/6 คณะเภสัชศาสตร์
ม.6/6 คณะวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ม.6/6 คณะวิทยาลัยนานาชาติ การจัดการตลาดระหว่าง
ประเทศ
ม.6/6 คณะมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์
ม.6/6 คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

177
178
179
180
181
182
183
184
185

น.ส. วณิชยา ไตรทิพย์
น.ส. วิจิตรา อุตส่าห์การ
น.ส. เวียงฟ้า เวียงวิเศษ
น.ส. ศศิวิมล ถวิลการ
นาย ศุภวิชญ์ บุตรดีสุวรรณ
น.ส. สิราวรรณ จอมศรีกระยอม
นาย สุทธิพงศ์ จาปาเกตุ
น.ส. อารยา หล่อศิวาวชิรสุข
น.ส. กุลิสรา ปุรมั ภะเว

ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/7

186 น.ส. เก็จมณี วันสุขศรี
187 น.ส. ขวัญชนก จุฬาเสรีกุล

ม.6/7
ม.6/7

188
189
190
191
192

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7

น.ส. เขมสรณ์ ภูสมนึก
น.ส. จิตรานุช อิชิอิ
น.ส. จิรวดี ชนะรักษ์
น.ส. จีรวรรณ พลศักดิ์ซา้ ย
น.ส. โชติกา สังขะรมย์

193 น.ส. ญาณิศา หันชัยศรี

ม.6/7

194
195
196
197
198

น.ส. ณฐาพัชร์ เป็นหนึ่งธีรโชติ
น.ส. ณัฏฐณิชา ลาใย
น.ส. ณัฐกฤตา อินทร์ก้อนวงค์
นาย ณัฐชัย อุ่นทรพันธ์
น.ส. ณัฐชา โถนคา

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7

199
200
201
202
203
204
205
206

น.ส. ณัฐณิชาช์ ศิริจินโนเชาว์
น.ส. เต็มสิริ ธรรมวิเศษ
น.ส. ทัศนีย์ วรรณประภา
น.ส. นันทิชา เณรสุวรรณ
น.ส. บุณฑริกา สุขศีล
น.ส. ปิยนันท์ โอษฐงาม
น.ส. พรรณนิภา คลังสูงเนิน
น.ส. ภัทรสุดา เพาพาน

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7

คณะเภสัชศาสตร์
คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาลัยสหวิทยาการจัดการ สาขาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาลัยสหวิทยาการจัดการ สาขาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษา
เกาหลี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
คณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะอักษรศาสตร์
international college
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะรัฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะ international college
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วารสารหนังสือพิมพ์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

207
208
209
210

น.ส. ภัทริดา กิติศัพท์
น.ส. มนัญชยา ซาชิโย
นาย วริศ เดชะธรณินท์
นาย วิทูร ปาปะสิม

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7

211
212
213
214
215
216

น.ส. วิลาสินี สุวรรณเลิศ
นาย สิรวิชญ์ กมลทิพย์
น.ส. สิริพร วิเศษศรี
น.ส. อาทิตยา พิมพาคา
น.ส. อารียา หน่อสุวรรณ
นาย กฤษณวัฒน์ นิลเขียว

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/8

217 น.ส. กัลยรัตน์ นนตะบุตร
218 น.ส. กุลธิดา ศานติบูรณ์
219 น.ส. จิรชั ยา เลาวัณย์ศิริ

ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

220 น.ส. ชนิษฐา สะกลาง

ม.6/8

221 นาย ชาญ วัฒนะ
222 นาย ต้นไผ่ พลเยีย่ ม
223 น.ส. ตรียาภรณ์ เข็มพิลา

ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

224 น.ส. ทิพาวรรณ สุคาภา

ม.6/8

225 นาย ธนดล สิงขรอาสน์

ม.6/8

226
227
228
229

น.ส. ปรียดา ศิรสิ วัสดิ์
น.ส. ปาณิสรา ฉัตรานุสรณ์
นาย ไผทเทพ เจ็กมา
น.ส. พิริยา ทะสุนทร

ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

230
231
232
233

น.ส. ภัทราภรณ์ โง้วจิระศักดิ์
นาย ภูมิรพี น้อยหลุบเลา
น.ส. มนัสนันท์ ธนสัจจวัฒน์
น.ส. ภัคมนต์รตั น์ ชัยพัฒน์

ม.6/8
ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
ม.6/8 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด
ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งาน
สื่อสิ่งพิมพ์
ม.6/8 คณะนิเทศศาสตร์

234 น.ส. ศิลิษา สุนทรา

คณะรัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะรัฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์สาขาการ
ออกแบบแฟชั่น
ครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขา
การตลาด
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขา
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาญี่ปุ่น
คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขานฤมิตศิลป์
คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร
คระวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญีป่ ุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษา
และวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

235 น.ส. สรินยา ชาวดอน
236 น.ส. สุชาวลี วงศ์ศรีทา
237
238
239
240
241
242
243

น.ส. อภิชญา แซ่อึ้ง
น.ส. จิณห์นิภา ชัยชนะ
น.ส. เจษฎาพร ภูมาสี
น.ส. ทิพวาฑิต กาจัดพาลภัย
นาย ประเสริฐ ดวงจันทร์โชติ
นาย พงศธร โกษาแสง
น.ส. พิชญานิน ก้อนอินทร์

244
245
246
247
248

น.ส. เยาวมาศ มาตรจุฬา
นาย วชิระ คงโนนกอก
นาย ศรัณย์ อุดรทักษ์
น.ส. สิราปุณ สิงห์คราม
น.ส. สุดารัตน์ พยับวัฒนากูล

ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ
ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ
ม.6/8 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรัง่ เศส
ม.6/9 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ม.6/9
ม.6/9 วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ้ส
ม.6/9 ไม่พบข้อมูล
ม.6/9 ครุศาสตร์ดนตรี(ดนตรีตะวันตก) ราชภัฏบุรรี ัมย์
ม.6/9 คณะครุศาสตร์ ดนตรีตะวันตก ราชภัฏ
มหาสารคาม
ม.6/9
ม.6/9 ทุนคีตราชนครินทร์ สาขาการแสดงดนตรี
ม.6/9 ดนตรีศึกษา
ม.6/9 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ม.6/9 ศึกษาต่อ ตปท.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

