
ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02609 น.ส. วชัราภรณ์ แจ่มพงษ์ ม.6/1 ธรณีวิทยา (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

2 02615 น.ส. วิภาวนนัท์ จรลี ม.6/3 ฟิสิกส์ (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

3 02596 นาย วรกฤต ไสยสมบติั ม.6/4 เคมี (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

4 02658 น.ส. สุรีพร สุขดี ม.6/4 พฤกษศาสตร์  (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

5 02977 นาย ทตัเทพ จนัทรเมธีกุล ม.6/4 ฟิสิกส์ (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

6 03245 น.ส. เนตรนภิส ศรีโรจน์ ม.6/4 เคมี (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02455 น.ส. จิราภทัร วงัคะฮาต ม.6/2 วิทยาการคอมพิวเตอร์   (สกลฯ) วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

2 02497 นาย ธนพล กุมภิโร ม.6/2 สาธารณสุขศาสตร์  (สกลฯ) สาธารณสุขศาสตร์

3 02569 น.ส. ภทัรวดี รัชอินทร์ ม.6/2 การตลาด   (สกลฯ) ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ

4 02620 น.ส. ศศิมาภรณ์ จนัทรสาขา ม.6/2 เคมีประยกุต ์(สกลฯ) วิทยาศาสตร์

5 02487 นาย ณฐัวตัร สุขส าราญ ม.6/3 วิศวกรรมทัว่ไป  (สกลฯ) วิศวกรรมศาสตร์  

6 02593 น.ส. รัสวดี รักซ่ือ ม.6/5 3.วนศาสตร์และสงัคมวิทยา วนศาสตร์

7 02617 น.ส. วาริณี ซาเสน ม.6/5 สาธารณสุขศาสตร์  (สกลฯ) สาธารณสุขศาสตร์

8 02628 น.ส. ศุภวรรณ ศุภษร ม.6/5 วนศาสตร์ วนศาสตร์

9 03237 น.ส. จารุวรรณ ผิวเรืองนนท์ ม.6/5 เทคโนโลยบีรรจุ (บางเขน) อุตสาหกรรมเกษตร

10 03243 น.ส. นนัฐิกา สมคะเน ม.6/5 วิทยาการคอมพิวเตอร์   (สกลฯ) วิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่ือ- นามสกลุ

ช่ือ- นามสกลุ



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ
1 02431 น.ส. กนกวรรณ กุลวงษ์ ม.6/1 วิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2 02451 นาย จกัรภพ ถาวร ม.6/1 เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์
3 02485 นาย ณฐัภทัร เปรมไกรสร ม.6/1 วิศวกรรมทัว่ไป วิศวกรรมศาสตร์
4 02490 นาย ไตรภพ พนัธุ์ชเนนทร์ ม.6/1 เทคนิคการแพทย ์(โควตา สอวน.) เทคนิคการแพทย์
5 02512 นาย ธีรพฒัน์ ใจสุข ม.6/1 แพทยศาสตร์  (ODOD) แพทยศาสตร์
6 02554 นาย พารณ คนขยนั ม.6/1 แพทยศาสตร์  (CPIRD) แพทยศาสตร์
7 02582 น.ส. มุกดา สิงห์พรหมสาร ม.6/1 เทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยี
8 02613 นาย วาสุกี ชินรัตน์ ม.6/1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9 02623 นาย ศิวกร ขวญัจ่า ม.6/1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุนชา้งเผือก) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10 02624 นาย ศิวพงษ์ พิกุลศรี ม.6/1 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
11 02637 น.ส. สานฝัน อุ่นชยั ม.6/1 วิชาสถิติ วิทยาศาสตร์
12 02675 น.ส. อญัชลีพร ศรีนาทม ม.6/1 แพทยศาสตร์  (ODOD) แพทยศาสตร์
13 03238 น.ส. จุฑามาศ จิตบาล ม.6/1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
14 03254 น.ส. วริญญา ตนัเสนา ม.6/1 เภสชัสาสตร์ เภสชัศาสตร์
15 02562 นาย พีรพฒัน์ รัชอินทร์ ม.6/2 วิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาการจดัการ
16 02465 น.ส. ชลนัดา ใสส่อง ม.6/3 เทคนิคการแพทย ์(โควตา สอวน.) เทคนิคการแพทย์
17 02479 น.ส. ณชัชา วงศพ์ทุธา ม.6/3 สตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์
18 02487 นาย ณฐัวตัร สุขส าราญ ม.6/3 วิศวกรรมทัว่ไป วิศวกรรมศาสตร์
19 02509 น.ส. ธญัวรัตน์ มีชยั ม.6/3 วิชาสถิติ วิทยาศาสตร์
20 02530 นาย ปฏิภาณ สุตระ ม.6/3 วิชาสงัคมศึกษา ศึกษาศาสตร์
21 02604 น.ส. วริษา วงศไ์ชยา ม.6/3 วิชาการตลาดระหวา่งประเทศ (นานาชาติ) วิทยาลยันานาชาติ
22 02669 นาย อรรถพล คนเพียร ม.6/3 พยาบาลศาสตร์  (โควตา สอวน.) พยาบาลศาสตร์ 
23 03252 น.ส. ร้อยแกว้ บุญพิรินทร์ ม.6/3 เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจดัการ
24 03253 น.ส. วรัญญา ปัตบุศย์ ม.6/3 วิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
25 02432 น.ส. กมลทิพย์ จนัทรสาขา ม.6/4 แพทยศาสตร์  (CPIRD) แพทยศาสตร์
26 02470 นาย ชานนท์ เกษทอง ม.6/4 แพทยศาสตร์  (ODOD) แพทยศาสตร์
27 02475 นาย ฐานนัต์ จนัทร์แจ่มศรี ม.6/4 1. ฟิสิกส์  (ทุน พสวท.) วิทยาศาสตร์

2.ฟิสิกส์  (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์
28 02511 นาย ธีธชั เมืองโคตร ม.6/4 แพทยศาสตร์  (ODOD) แพทยศาสตร์
29 02534 นาย ปณิธาน สารธิมา ม.6/4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
30 02596 นาย วรกฤต ไสยสมบติั ม.6/4 เคมี (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์
31 02643 น.ส. สุกญัญา แซ่ล้ิม ม.6/4 แพทยศาสตร์  (CPIRD) แพทยศาสตร์
32 02650 น.ส. สุนิสา เล่ือมใส ม.6/4 คณิตศาสตร์  (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์
33 02658 น.ส. สุรีพร สุขดี ม.6/4 ชีววิทยา(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์
34 03240 นาย ธนศกัด์ิ ประเสริฐ ม.6/4 แพทยศาสตร์  (ODOD) แพทยศาสตร์
35 03245 น.ส. เนตรนภิส ศรีโรจน์ ม.6/4 1.เคมี (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์

2.เคมี (ทุน พสวท.)) วิทยาศาสตร์
36 03248 นาย พรสุภา โสภณสุภา ม.6/4 วิชาวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสุขศาสตร์
37 03257 น.ส. สิริวิภา ศรีรับขวา ม.6/4 แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
38 03259 น.ส. รวีรรวณ บุญภา ม.6/4 วิชาสถิติ วิทยาศาสตร์
39 02587 นาย ยอดเยีย่ม พลเยีย่ม ม.6/5 วิศวกรรมทัว่ไป วิศวกรรมศาสตร์
40 02593 น.ส. รัสวดี รักซ่ือ ม.6/5 ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์
41 02617 น.ส. วาริณี ซาเสน ม.6/5 เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
42 02621 น.ส. สิริเพญ็ ศรีสุข ม.6/5 วิชาการจดัการ วิทยาการจดัการ
43 02638 น.ส. สิญาภรณ์ ทนัแกว้ ม.6/5 วิชาออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
44 02654 น.ส. สุมิตรา ชาวนา ม.6/5 ธุรกิจระดบัโลก (นานาชาติ) วิทยาลยันานาชาติ
45 02657 นาย สุรศกัด์ิ โชคกาญจนกุล ม.6/5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ช่ือ- นามสกลุ



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02609 น.ส. วชัราภรณ์ แจ่มพงษ์ ม.6/1 ฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์(โควตาสอวน.) วิทยาศาสตร์

2 02615 น.ส. วิภาวนนัท์ จรลี ม.6/3 ฟิสิกส์ (โควตา สอวน.) วิทยาศาสตร์

3 02629 น.ส. ศุภาลกัษณ์ จารุสาร ม.6/3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 03243 น.ส. นนัฐิกา สมคะเน ม.6/5 เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยกุต์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02435 นาย กฤตนนัท์ ฐิติวานนท์ ม.6/2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

2 02515 นาย ธีระทศัน์ หิรัญภทัรโรจน์ ม.6/2 วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมศาสตร์

3 02555 นาย พฒันพงษ์ ศรีพิลา ม.6/2 เทคโนโลยกีารจดัการ เทคโนโลยกีารจดัการ

4 02556 นาย พฒันา วาปี ม.6/2 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

5 02655 นาย สุรพงษ์ ใจฉวะ ม.6/2 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

6 02492 น.ส. ทณัฑิกา วิมลเศรษฐ ม.6/3 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

7 02591 นาย รภสัพงษ์ พงประเสริฐ ม.6/3 วิศวกรรมศาสตร์ (โควตา สอวน.) วิศวกรรมศาสตร์

8 02629 น.ส. ศุภาลกัษณ์ จารุสาร ม.6/3 เทคโนโลยกีารจดัการ เทคโนโลยกีารจดัการ

9 02651 น.ส. สุพตัรา ผลประสาท ม.6/3 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

10 02669 นาย อรรถพล คนเพียร ม.6/3 วิศวกรรมศาสตร์ (โควตา สอวน.) วิศวกรรมศาสตร์

11 02481 น.ส. ณฐัณิชา เช้ือสมุทร ม.6/5 โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02556 นาย พฒันา วาปี ม.6/2 สงัคมสงเคราะห์ สงัคมสงเคราะห์

2 02589 นาย รณกฤต ซ่ึงเสน ม.6/2 สถาปัตยกรรมเพ่ือการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

3 02612 น.ส. วลัลภา เมืองทอง ม.6/3 การจดัการวิศวกรรม (SIIT) สถาบนัเทคโลยนีานาชาติสิรินธร

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02660 น.ส. โสรญา สุภูตงั ม.6/2 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยนครพนม

ช่ือ- นามสกลุ

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ช่ือ- นามสกลุ

ช่ือ- นามสกลุ



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 03254 น.ส. วริญญา ตนัเสนา ม.6/1 คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

2 03237 น.ส. จารุวรรณ ผิวเรืองนนท์ ม.6/5 ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 03258 น.ส. สุรัศวดี โคตรมณี ม.6/5 จุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม(ตรีควบโท) วิทยาศาสตร์การแพทย์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02548 น.ส. ปิยะภรณ์ กางกั้น ม.6/1 บริบาลทางเภสชักรรม เภสชัศาสตร์

2 02614 น.ส. วิภาณี มุมแดง ม.6/1 คณิตศาสตร์ (กษ.บ. 5 ปี) ศึกษาศาสตร์

3 02437 นาย กฤษณจนัทร์ แท่นค า ม.6/2 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์

4 02438 น.ส. กญัญาพชัร อินทรพาณิชย์ ม.6/2 บญัชีบณัฑิต การบญัชีและการจดัการ

5 02501 นาย ธนวฒัน์ หงษากล ม.6/2 บญัชีบณัฑิต การบญัชีและการจดัการ

6 02520 นาย นรชน สาระ ม.6/2 ฟิสิกส์ประยกุต ์(อิเลก็ทรอนิกส์) วิทยาศาสตร์

7 02550 นาย ปิยะวชัร มิรัตนไพร ม.6/2 การเมืองการปกครอง วิทยาลยัการเมืองการปกครอง

8 02555 นาย พฒันพงษ์ ศรีพิลา ม.6/2 ธุรกิจระหวา่งประเทศ (นานาชาติ) การบญัชีและการจดัการ

9 02620 น.ส. ศศิมาภรณ์ จนัทรสาขา ม.6/2 การเมืองการปกครอง  (พิเศษ) วิทยาลยัการเมืองการปกครอง

10 02648 นาย สุธากรณ์ สิโนรักษ์ ม.6/2 การเมืองการปกครอง วิทยาลยัการเมืองการปกครอง

11 02522 น.ส. นฐัภรณ์ ปัททุม ม.6/3 สาธารณสุขสาสตร์ สาธารณสุขสาสตร์

12 02578 น.ส. มณัฑสิกา แสนสุภา ม.6/3 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์

13 03232 น.ส. กมลชนก ม่ิงขวญั ม.6/3 วิชาบญัชีบณัฑิต การบญัชีและการจดัการ

14 03251 น.ส. ภทัรธิดา ม่ิงขวญั ม.6/3 ชีววิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์

15 02618 นาย วิริยะ ไตรปกรณ์กุศล ม.6/4 แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

16 03257 น.ส. สิริวิภา ศรีรับขวา ม.6/4 แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

17 02448 น.ส. เขมินนัท์ จนัเตม็ ม.6/5 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การบญัชีและการจดัการ

18 02561 นาย พิสิษฐ์ สิงห์ชา ม.6/5 สตัวศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์และสตัวศาสตร์

19 02584 น.ส. มุฑิตา กุณวงษ์ ม.6/5 เคมี วิทยาศาสตร์

20 02601 น.ส. วรัญญา ปัททุม ม.6/5 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

21 02617 น.ส. วาริณี ซาเสน ม.6/5 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

22 02622 นาย ศิริศกัด์ิ วีระพล ม.6/5 วิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาศาสตร์

23 02681 นาย อานนัท์ โคตรชมภู ม.6/5 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

24 03231 น.ส. กนกพร คะองักุ ม.6/5 สาธารณสุขสาสตร์ สาธารณสุขสาสตร์

มหาวทิยาลัยพะเยา

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยบูรพา

ช่ือ- นามสกลุ



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02637 น.ส. สานฝัน อุ่นชยั ม.6/1 พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. ศิริราช) พยาบาลศาสตร์

2 02639 น.ส. สิรินาฎ สุมาพนัธ์ ม.6/1 พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. ศิริราช) พยาบาลศาสตร์

3 02645 น.ส. สุจิตรา วรรณจินดา ม.6/1 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตอ านาจเจริญ)

4 02589 นาย รณกฤต ซ่ึงเสน ม.6/2 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตอ านาจเจริญ)

5 02659 นาย สุวธัชยั ศรีเล็ก ม.6/2 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตอ านาจเจริญ)

6 02439 น.ส. กานตร์วี แสงอาจ ม.6/3 พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. รามาธิบดี) พยาบาลศาสตร์

7 02665 น.ส. อภิญญา เกตมาลา ม.6/3 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตอ านาจเจริญ)

8 02977 นาย ทตัเทพ จนัทรเมธีกุล ม.6/4 แพทยศาสตร์ (ร.พ. รามาฯ) แพทยศาสตร์

9 02628 น.ส. ศุภวรรณ ศุภษร ม.6/5 พยาบาลศาสตร์ (ร.พ. ศิริราช) พยาบาลศาสตร์

10 03264 นาย อิทธิรุจน์ หงษเ์วียงจนัทร์ ม.6/5 เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02561 นาย พิสิษฐ์ สิงห์ชา ม.6/5 เคมี วิทยาศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02509 น.ส. ธญัวรัตน์ มีชยั ม.6/3 วิชาเคมีประยกุต์ ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์

2 02598 น.ส. วรนิษฐา ธรรมานุชิต ม.6/5 วิชาภาษาองักฤษ ส านกัวิชาศิลปศาสตร์

3 02676 น.ส. อญัชิตา นวลวิลยั ม.6/5 วิชาเคมีประยกุต ์(เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์

4 03247 น.ส. เปรมกมล จนัโท ม.6/5 สาธารณสุขสาสตร์(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02624 นาย ศิวพงษ์ พิกุลศรี ม.6/1 เทคนิคการแพทย ์(โควตา สอวน.) ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

2 03237 น.ส. จารุวรรณ ผิวเรืองนนท์ ม.6/5 อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยอีาหาร) ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยมหิดล

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02450 นาย จกัรพนัธ์ รัตนเดช ม.6/1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

2 02639 น.ส. สิรินาฎ สุมาพนัธ์ ม.6/1 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

3 02466 น.ส. ชลิตา ไพบูลยชิ์ต ม.6/2 วิชาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขชุมชน พละศึกษา

4 02442 น.ส. กิตธาดา เสนาไทย ม.6/3 ฟิสิกส์ (กษ.บ. 5 ปี) วิทยาศาสตร์

5 02586 น.ส. เมธารา วงคค์  าแกว้ ม.6/3 รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สงัคมศาสตร์

6 03246 น.ส. ปณิดา บวัแกว้ ม.6/5 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02490 นาย ไตรภพ พนัธุ์ชเนนทร์ ม.6/1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์

2 02498 นาย ธนภทัร เจนคจบ ม.6/1 วิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

3 02603 นาย วริทธ์ินนัท์ ชาติทอง ม.6/2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

4 02442 น.ส. กิตธาดา เสนาไทย ม.6/3 วิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

5 02479 น.ส. ณชัชา วงศพ์ทุธา ม.6/3 วิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

6 02605 น.ส. วลยัพรรณ จิวมัน่คง ม.6/3 วิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

7 02612 น.ส. วลัลภา เมืองทอง ม.6/3 ธุรกิจวิศวกรรม วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

8 03235 น.ส. ขวญัฤทยั สุวรรณไตรย์ ม.6/3 วิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

9 02464 น.ส. ชลพิชา ลุนพนัธ์ ม.6/4 วิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

10 03260 นาย สุวิจกัรขณ์ รุงเมฆารัตน์ ม.6/4 วิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

11 03257 น.ส. สิริวิภา ศรีรับขวา ม.6/4 วิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

12 02444 น.ส. ขจีจิต ยรุะตา ม.6/5 เทคโนโลยอีาหาร วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

13 02486 น.ส. ณฐัวรรณ แสนเมืองชิน ม.6/5 วิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

14 02504 น.ส. ธนภรณ์ ห้วยทราย ม.6/5 วิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

15 02539 นาย ปรัตถกร สารสุข ม.6/5 วิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

16 02584 น.ส. มุฑิตา กุณวงษ์ ม.6/5 วิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

17 02638 น.ส. สิญาภรณ์ ทนัแกว้ ม.6/5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

18 02657 นาย สุรศกัด์ิ โชคกาญจนกุล ม.6/5 วิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

19 02969 น.ส. ณฐัพิชา ไชยรา ม.6/5 วิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

20 03246 น.ส. ปณิดา บวัแกว้ ม.6/5 วิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

21 03264 นาย อิทธิรุจน์ หงษเ์วียงจนัทร์ ม.6/5 ธุรกิจวิศวกรรม วิศวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยศิลปากร

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02494 น.ส. ทิพวลัย์ โคดม ม.6/1 เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์

2 02557 น.ส. พิชญพิ์มล พลซ่ือ ม.6/1 เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์

3 02585 น.ส. เมทินี โคตรสมบติั ม.6/1 เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์

4 02590 น.ส. รพีพรรณ ไชยสตัย์ ม.6/1 วิชาการบริบาลทางเภสชักรรม เภสชัศาสตร์

5 03255 น.ส. ศรีมุกดา อาจหาญ ม.6/1 วิชาการบริบาลทางเภสชักรรม เภสชัศาสตร์

6 02576 น.ส. มนสัวี มโนมธัยา ม.6/3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์

7 02621 น.ส. สิริเพญ็ ศรีสุข ม.6/5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์

8 03237 น.ส. จารุวรรณ ผิวเรืองนนท์ ม.6/5 เทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02450 นาย จกัรพนัธ์ รัตนเดช ม.6/1 แพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2 02485 นาย ณฐัภทัร เปรมไกรสร ม.6/1 วิศวกรรมทัว่ไป วิศวกรรมศาสตร์

3 02548 น.ส. ปิยะภรณ์ กางกั้น ม.6/1 แพทยศาสตร์ (ส ารองท่ี 21) วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4 02437 นาย กฤษณจนัทร์ แท่นค า ม.6/2 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

5 02455 น.ส. จิราภทัร วงัคะฮาต ม.6/2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

6 02472 น.ส. ชุติกาญจน์ ประจงการ ม.6/2 การเงินและธนาคาร บริหารศาสตร์

7 02495 นาย ธนกานต์ ศรีจนัทร์ ม.6/2 วิศวกรรมศาสตร์ทัว่ไป วิศวกรรมศาสตร์

8 02520 นาย นรชน สาระ ม.6/2 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

9 02562 นาย พีรพฒัน์ รัชอินทร์ ม.6/2 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารศาสตร์

10 02563 น.ส. เฟ่ืองลดัดา เมหิ ม.6/2 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

11 02670 นาย อรุณสวสัด์ิ ค  าพลู ม.6/2 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

12 02684 นาย เอกรัฐ มีสิทธ์ิ ม.6/2 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

13 02635 น.ส. สรัลชนา ศรีลาศกัด์ิ ม.6/2 พืชไร่ พืชสวนและสตัวศาสตร์ เกษตรศาสตร์

14 02550 นาย ปิยะวชัร มิรัตนไพร ม.6/2 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองทอ้งถ่ิน) รัฐศาสตร์

15 02656 นาย ฐิรวิชญ์ จิรภาพาณิชย์ ม.6/3 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองคก์ร) รัฐศาสตร์

16 02479 น.ส. ณชัชา วงศพ์ทุธา ม.6/3 เภสชัศาสตร์ ภสชัศาสตร์

17 02626 น.ส. ศุภนิดา ภู่แสวง ม.6/3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

18 02534 นาย ปณิธาน สารธิมา ม.6/4 วิศวกรรมทัว่ไป วิศวกรรมศาสตร์

19 02658 น.ส. สุรีพร สุขดี ม.6/4 แพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

20 03260 นาย สุวิจกัรขณ์ รุงเมฆารัตน์ ม.6/4 แพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

21 03262 น.ส. อภิญญา อบมา ม.6/4 เคมี (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์

22 02593 น.ส. รัสวดี รักซ่ือ ม.6/5 วิศวกรรมเคร่ืองยนต์ วิศวกรรมศาสตร์

23 02638 น.ส. สิญาภรณ์ ทนัแกว้ ม.6/5 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

24 02679 น.ส. อทิตยา อาจวิชยั ม.6/5 การเงินและธนาคาร บริหารศาสตร์

25 02681 นาย อานนัท์ โคตรชมภู ม.6/5 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

26 03250 น.ส. พิริยา แสนสุข ม.6/5 อนามยัชุมชน วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 03249 น.ส. พชัริดา ศรีค  า ม.6/2 สถาปัตยกรรม ครุศาสตร์สถาปัตกรรมศาสตร์

2 02665 น.ส. อภิญญา เกตมาลา ม.6/3 จุลชีวอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

3 02444 น.ส. ขจีจิต ยรุะตา ม.6/5 เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

4 02969 น.ส. ณฐัพิชา ไชยรา ม.6/5 วิชาสถาปัตยกรรม ครุศาสตร์สถาปัตกรรมศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02431 น.ส. กนกวรรณ กุลวงษ์ ม.6/1 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

2 02457 นาย เจตพงศ์ สดสุข ม.6/3 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02541 น.ส. ปัฐภิญญา ทองสะอาด ม.6/2 กายภาพบ าบดั กายภาพบ าบดั

2 02430 นาย กชนนัท์ แสงสุวรรณ ม.6/5 เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02430 นาย กชนนัท์ แสงสุวรรณ ม.6/5 เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ

ช่ือ- นามสกลุ

วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   มหาวทิยาลัยเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02523 น.ส. นนัทนิตย์ กุกุดเรือ ม.6/3 ภาษาองักฤษ ครุศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02550 นาย ปิยะวชัร มิรัตนไพร ม.6/2 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 03254 น.ส. วริญญา ตนัเสนา ม.6/1 .ภาษาองักฤษ ครุศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02629 น.ส. ศุภาลกัษณ์ จารุสาร ม.6/3 บญัชี บญัชี

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02681 นาย อานนัท์ โคตรชมภู ม.6/5 ฟิสิกส์ ครุศาสตร์

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ช่ือ- นามสกลุ

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยราชภัฎบ้านสกลนคร

ช่ือ- นามสกลุ

มหาวทิยาลัยราชภัฎบ้านสวนดุสิต

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555

มหาวทิยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา



ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02535 น.ส. ปนดัดา ไชยจนัทร์ ม.6/3 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02558 น.ส. พิทยาภรณ์ ค าอุดม ม.6/5 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02467 น.ส. ชญัญานุช อินทร์ติยะ ม.6/1 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

2 02627 น.ส. ศุภรัตน์ จนัทร์สด ม.6/3 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

ล าดบั รหัส ห้อง สาขา คณะ

1 02571 นาย ภาณุวฒัน์ แกว้เหล่ายงู ม.6/5 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

วทิยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวดัอุบลราชธานี

ช่ือ- นามสกลุ

สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือ- นามสกลุ

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง

ช่ือ- นามสกลุ

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

ช่ือ- นามสกลุ

ผลคดัเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา   (โควตารับตรง)   ประจ าปีการศึกษา 2555


