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7117776 ภัทรสดุา ไชยสงิห์ 1 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7056382 กนกวรรณ จันทรโ์สดา 1 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาจลุชวีวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7046469 นศิาชล เกง้โทน 1 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7061175 ภัทรพร กาลเขวา้ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7044221 วันวสิาข ์ปักษีเลศิ 1 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาคณติศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7064391 สกุัญญา พืน้ผัด 1 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรศ์กึษา วชิาเอกเดีย่ววทิยาศาสตรท่ั์วไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7072478 ขวัญฤทัย อํานวยศลิป์ 1 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี
7027555 กฤตญิา ชยัเสนา 1 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีสาขาวชิาการบัญช ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7001787 ศรัณยพ์งศ ์เทีย่งนอ้ย 1 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7017818 จไุรพรรณ จันทบรูณ์ 1 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา
7073331 ปัทมพร สรุติ 1 คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา มหาวทิยาลัยบรูพา
7113852 สทุธวัิฒน์ ไชยเชษฐ์ 1 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยบรูพา
7052488 ณัฐกานต ์นาใต ้ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7022510 สภุญิญา มโนมัย 1 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7026255 กัลยภัทร สอนเสยีม 1 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร
7039830 พัลลพีร จันทรส์นทิ 1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร
7045541 ศศธิร ศรวีชิา 1 คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
7096429 ภัทรวรรธน์ ปลั่งกลาง 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
7043412 นริชา จงึวชิติวงศ์ 1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์กลุม่ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
7033795 จฑุามาศ บญุรอด 2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7052949 กนกพร ชนะโยธา 2 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาคณติศาสตรศ์กึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7098866 กสุมุา นามสถีาน 2 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7062679 เครอืแกว้ ทองมี 2 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิากายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7116150 จติพรุิณ ทนิเต 2 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7070123 ชนาธปิ แกว้กันหา 2 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7034400 พัชรยีา ชนใฮ 2 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรศ์กึษา วชิาเอกเดีย่วฟิสกิส์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7014370 แพรวรุ่ง แกง้ทอง 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7024168 มนอษุา อนิทรบัวบญุ 2 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7001458 ยลรด ีศภุรพนติกลุ 2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7052897 วันวสิาข ์สนุทรฉัตราวัฒน์ 2 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิากายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7122600 สมฤทัย นรัิงศรรณ์ 2 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7012974 สชุาครยี ์สันวลิาศ 2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมท่ัวไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7128789 จตพุล กัน้ชยัภมู ิ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร
7053063 อารยิะ ทพิยอ์ทัุย 2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยนเรศวร
7003595 นฤเบศร ์อะโน 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
7098707 ฑติยา ดาวังปา 2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์กลุม่ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
7065280 กฤตญา ดวงธานนิ 3 คณะวทิยาศาสตร ์กลุม่วชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7026889 ณัฐภพ ผดงุธรรม 3 คณะรัฐศาสตร ์สาขาวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7031241 ชอ่ผกา เทพธานี 3 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7070763 ภัคจริา เตวชิพงศ์ 3 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7129238 วรรณชนก แสนชยั 3 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาบัญช ีภาคพเิศษ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7084651 ฉัตรรพ ีไพศาล 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7102725 ชาปิยะ นอ้ยใย 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมท่ัวไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7095587 โชคทว ีภชูธูรรม 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมท่ัวไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7091462 ณัฐญิาภรณ์ นมัสศลิา 3 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาคณติศาสตรศ์กึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7010894 ดลยา อว้นวงษ์ 3 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7028284 บรูณี แฝงสคีํา 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7065023 พรรณทวิา ปินะถา 3 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7071242 พัณณดา พรหมดี 3 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7024414 ภริาณัฐ ขาวเขยีว 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7071577 ศรินิาถ สะตะ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7119240 ศริภิรณ์ นามตาแสง 3 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7034824 สคุนธท์พิย ์ดษิฐเจรญิ 3 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7117147 กมล ศรสีวา่งวงศ์ 3 คณะเศรษฐศาสตร ์หลักสตูรตร-ีโท เศรษฐศาสตรส์องภาษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7100969 นันทวิา เสาระโส 3 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคม ีเคมอีตุสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7111677 บษุราภรณ์ กองรัตน์ 3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7034482 คัทลยีา รนิทะไชย 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
7030443 พัทธวรรณ สกุทน 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาสถาปัตยกรรมผังเมอืง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7116411 ประพัฒน์ วฒุพันธ์ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ
7016497 กรุณาพร สิว่กลาง 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7007385 จักรกฤษณ์ ไชยยศ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7109563 จฑุามาศ สรรพสมบัติ 4 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการจัดการคลัง มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7064718 ชนสิรา เสรวีงษ์ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7003360 ฐานศิร ์แสงสวา่ง 4 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7020267 นุจรนิทร ์ยพุนิ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7128802 ผุสด ีสงัดศรี 4 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7109655 พรีพงษ์ ศรเีกนิ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาฟิสกิส์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7019948 ภัคพชิา เชือ้ล ิน้ฟ้า 4 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการเงนิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7014656 ศรัณย ์ธุระการ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมท่ัวไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7047730 ศศธิร สทีาแก 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7046874 อรวรี ์วงศเ์สงีย่ม 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7054750 อัจจมิา ชมุยางสมิ 4 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7018617 อัมพกิา แกว้โบราณ 4 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7122237 มัณฑนา อรุณสนิประเสรฐิ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7128179 วภิาว ีทพิพลิา 4 คณะบรหิารธุรกจิ ภาคพเิศษ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7120803 ธนพรรณ ภรูพัินธุภ์ญิโญ 4 คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร ์พืน้ฐานศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7077614 เกศน์ สาสนัุนท์ 4 คณะสาธารณสขุศาสตร ์สาขาวชิาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มหาวทิยาลัยนเรศวร
7015636 ปิยพร ชนะอรรถ 4 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร
7063996 สภัุทรา รัตนวงษา 4 คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวศาสตร ์สาขาวชิาสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7055667 อรทัย นามบตุร 4 คณะสาธารณสขุศาสตร ์สาขาวชิาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7061469 ธนวัฒน์ บญุภา 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์กลุม่ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
7126976 อัจฉรยิะ เลา่สถาพร 5 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว (ภาคพเิศษ) วทิยาเขตศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7119976 กนกวรรณ สดุเมอืง 5 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7087873 เกวล ีศรวีงค์ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7090437 เกยีรตอินันต ์เกดิผล 5 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7129196 เจนใจ บญุรัตน์ 5 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7060451 ณัฐกฤตา (กฤตยิาภรณ์) แสงกลา้ 5 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7024153 ณัฐพร พรุิณสนุทร 5 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7044156 ณัฐพล วมิลสันตรัิงษี 5 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7091854 ธนรัฐ แสนธนู 5 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7045514 ธันยพร เดชกมุาร 5 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7088346 ปะการัง ภจูอมจติร 5 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7087551 พสิษิฐ ์เสอืสาวะถี 5 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7028014 เมธณิี พุฒวิณชิยพ์มิล 5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาวัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7090300 รัชภมู ิสมบรูณ์พรอ้ม 5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7086799 วรรณพร มาศไตร 5 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7030987 วราพร เรอืงอนันต์ 5 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7073006 วชิดุา หมืน่รักษา 5 วทิยาเขตหนองคาย สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7095851 ศศธิร สโียธา 5 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7096433 ศริปิระภา วเิศษมี 5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาสารสนเทศสถติ ิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7079556 ศริวิรรณ แกว้พวง 5 วทิยาเขตหนองคาย บัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7068877 อาจารยีา ออ่นสะอาด 5 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาพลศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7023324 เจนจริา กางทอง 5 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ มหาวทิยาลัยนเรศวร
7013153 กติต ิภลูายยาว 6 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7045901 โฆสติ สงิชู 6 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7073699 จติรานุช วรดี 6 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7083888 ฐติยิาพร ชยัอนิทร์ 6 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาจลุชวีวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7103983 ศนุพีร อนิทรเ์รอืงศรี 6 วทิยาเขตหนองคาย สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7009043 จัตพล ละมลุตรี 6 คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
7114911 รัตนพงศ ์ธุระพันธุ์ 6 สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
7080369 อสิรยิะ กติตภัิกดกีลุ 6 สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
7022094 ธนกร แกว้เชยีงหวาง 6 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7113764 สพัุตรา บญุขนาน 6 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร
7113538 กติตวิรรณ คนไว 6 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สาขาวชิานติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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7079351 จติรดา ธรรมทนิโน 6 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาเวยีดนาม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7090815 จรัิชยา กายสทิธิ์ 6 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7096397 เฉลมิขวัญ พณิราช 6 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7097748 ฐานติา สอนถม 6 คณะเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7067000 วชิดุา กลา้หาญ 6 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7102796 ศศวิมิล ฤทธยิงค์ 6 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิารังสเีทคนคิ มหาวทิยาลัยมหดิล
7106672 จริภา ศรพีรรณ์ 6 คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้
7053463 ฑติยา แสนเมอืง 6 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยศลิปากร
7027824 จติรา ทา้วสบาย 7 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7042994 จฑุามาศ ทองประเสรฐิ 7 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7060417 เจตน์กังวาน ทพิฤาตรี 7 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7018264 ทัสมา เรอืงเจรญิธรรม 7 คณะวทิยาการจัดการ บัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7122136 น้ําฝน ขอบม่กลาง 7 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาการประมง มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7050889 ปฏญิญา พันธะไชย 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7100498 วัชลาวล ีบญุมี 7 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7000410 อตวิทุธ สวุรรณรัตน์ 7 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7076171 อภพิงศ ์ทองยทุธ 7 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7061061 อทิธพิล เพ็ญจันทร์ 7 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7032610 ทรงวฒุ ิพศิพล 7 คณะสาธารณสขุศาสตร ์สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยบรูพา
7123732 ธนาภา อําพระรัตน์ 7 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7086447 วนนิทร แกว้ขวานอ้ย 7 คณะเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7096819 สวุพัชร อนิทรเ์รอืงศรี 7 คณะเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7116401 อภชิาต อรรคฮาต 7 สํานักวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
7121696 กานตมิา มนุตเิก 7 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7083252 กรรภริมย ์สวุรรณประสทิธิ์ 7 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7060757 นชิา แดงสวุรรณ 7 คณะบรหิารศาสตร ์สาขาการจัดการธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
7110152 กัญญาณัฐ ววัิฒนะ 7 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
7002716 น้ําเพชร ครองยตุ ิ 8 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7015174 ชดิชนก สอดสงูเนนิ 8 คณะเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์กษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7038726 กานตมิา ศริมิาลา 8 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7048995 จันทรน์ภา สรุภักดิ์ 8 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7048339 ธรีวัฒน์ สาโคตร 8 วทิยาเขตหนองคาย สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7100132 ปิยะนุช กรุงศรี 8 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7026317 วทิวัส ปิยะฉัตรโสภา 8 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7124809 ศริลิักษณ์ จันทรส์ม 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7048439 เสาวภา พันนา 8 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาพลศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7049183 อธจิติ วรแสน 8 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7128595 สกลุวรรณ คําภรีะมี 8 คณะเทคนคิการแพทย ์สาขาวชิากจิกรรมบําบัด มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7105453 อลสิา บษุราคัม 8 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน ปฐพศีาสตร ์สัตวบาล กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7076104 เทพเมธ ีทองคํามา 8 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7003324 นพวรรณ แสงเจรญิรัตน์ 8 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาบัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7066465 พรพัฒน์ ชนิประสทิธิช์ยั 8 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาบัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7114898 วนดิา ชนิบตุร 8 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7090885 อภวัิฒน์ สดดุี 8 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สาขาวชิานติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7093734 ประวณี บญุบรรจง 8 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลัยมหดิล
7022442 สถาพร พรพพัิฒนจริะ 8 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7058588 นาถฤทัย วทิยพัฒนากลุ 8 คณะอักษรศาสตร ์พืน้ฐานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร
7064836 ณัฐบด ีออ่นตา 8 วทิยาเขตมหาสารคาม คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาพลศกึษา สถาบันการพลศกึษา
7073033 ธนวัต เพิม่พูล 9 คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์วทิยาเขตศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7075774 นตินัิย สวนโคกกรวด 9 คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล วทิยาเขตศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7114904 สริกิร พงษ์จันทร์ 9 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการเงนิ วทิยาเขตศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7075057 กชกร เอกาพันธ์ 9 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7104446 จริาภรณ์ กาสี 9 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7096509 รัฐวฒุ ิจันทรด์ี 9 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7045874 วรรณปวรี ์ภาเตาะ 9 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาสเปน มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7113293 วฒุพิงษ์ สลีะออง 9 คณะเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7101938 หทัยนันท ์สุย่ก ิน้ 9 คณะเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาการประมง มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7114093 อนุสสรา หรัิญพงศช์ยั 9 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7100872 อภนัินท ์ศริวัิฒนกาญจน์ 9 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7095594 ณัฐพงษ์ เหลาเกตุ 9 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล (ภาคพเิศษ) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7126198 ตตยิา จริะไพฑรูย์ 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7008907 ปจภิรณ์ บตุรแสนลี 9 คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
7126399 ปัญญวชิญ ์มณีพงศ์ 9 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคณติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี
7051569 ธนวัฒน์ ดษิฐเกษร 9 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยนเรศวร
7072788 เอกลักษณ์ รัตนวงษา 9 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร
7101833 กรองแกว้ บญุจวง 9 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาบัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7112508 จริประภา บญุจวง 9 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7121833 ณัฐพล สวัุฒนากรู 9 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7128302 นราวชิญ ์ศักดิค์ําดวง 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7113782 ปภัสรา ผวิคํา 9 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาบัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7108865 พันธว์ริา เหลาสะอาด 9 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7057688 เพ็ญพัตร ์ภศูริิ 9 คณะสาธารณสขุศาสตร ์สาขาวชิาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7088165 วนดิา สรุวิงษ์ขันธ์ 9 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7087991 อภญิญา แกว้หาวงศ์ 9 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการวเิคราะหแ์ละการประเมนิสมัยใหม่ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุติ
7056662 ภรัณยา วงษ์สวุรรณ 9 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา
7068684 รัชนีกร คําเย็นสา 9 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา
7089881 วภิาวรรณ แอบกลิน่จันทร์ 9 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร
7121857 วสนุีย ์อาวจําปา 9 คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละส ิง่แวดลอ้ม สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
7070808 ธัญญาภรณ์ ชาเหลา 9 คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยบัณฑติเอเซยี
7030908 กรีต ิอนันตกลุ 10 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาศลิปศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7083556 เนตรทราย เดชวรีะพานชิย์ 10 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมท่ัวไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7057711 รัชนีกร สุม่ศรสีวุรรณ 10 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาสถติ ิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7027316 วรพงษ์ วรจติร 10 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7026579 วรรธนัย แสนโยธา 10 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7027046 ศศวิรรณ ผวิงาม 10 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมนุษยวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7077184 สนัุดดา ศรพัีนดอน 10 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7075524 อัญชสิา โคตรชมุ 10 คณะบรหิารธุรกจิ ภาคพเิศษ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7093545 จริาภรณ์ พละศักดิ์ 10 คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหาร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
7059765 ยวุลยี ์พลายงาม 10 คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
7077813 อมรประภา แผ่นศลิา 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร
7016989 กรรณชยั จันทรป์ระสพชยั 10 สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
7107461 ณัฐพงษ์ เครอืไกรวรรณ 10 สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
7069334 ปวรศิรา ปานเรอืนแสน 10 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลัยบรูพา
7006173 พัชราพร มงคลสวัสดิ์ 10 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7041567 อไุรวรรณ แสงตะวัน 10 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาบัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7099451 สราวฒุ ิอฐิรัตน์ 10 คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิานเิทศศาสตรบ์รูณาการ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้
7096583 มณีทพิย ์จันทะรังษี 10 คณะนเิทศศาสตร ์สาขาวชิาสือ่สารการตลาด มหาวทิยาลัยรังสติ
7027087 ณัฐยา ตรัสศรี 10 สํานักวชิาสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสขุศาสตร ์สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
7120298 นาถสนิี ไทยออ่น 10 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร
7002048 ภัทราวธุ ภกูองชยั 10 คณะวศิวกรรมศาสตร ์กลุม่ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
7004858 ศักดิศ์พิงษ์ คําดี 10 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคมุ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
7100048 กติตศิักดิ ์ผ่านสําแดง 11 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7005432 พรเพ็ญ บัวทอง 11 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการจัดการคลัง มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7053190 พไิลวรรณ พลงาม 11 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7109261 เพชร ีภแูสงศรี 11 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาสเปน มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7048294 อธปิ เศษสวุรรณ์ 11 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7027798 จรีะรัตน์ พรมฤทธิ์ 11 คณะนติศิาสตร ์ศนูยล์ําปาง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7095681 เมธาว ีกระบวนศรี 11 วทิยาลัยสหวทิยาการ มธ.ศนูยล์ําปาง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7077303 จักรกฤษณ์ วงษ์เบาะ 11 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7041891 นฤทพิย ์เจรญิหลา้ 11 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7051845 ปารติา โพธิศ์รี 11 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาบัญชบัีณฑติ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7005195 ปารษิา ตะพานทอง 11 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7005415 พมิพช์นก ทองดี 11 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สาขาวชิานติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7047040 ภัทรจริา ศริอิเุทน 11 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7096779 สมเกยีรต ิสรุนิทรรั์ฐ 11 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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รายชือ่นักเรยีนปี 2552 ทีผ่่านการคัดเลอืกในระบบ Admissions ปี 2553
7101260 สภุาดา เสมานุรักษ์ 11 สํานักวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยมัีลตมิเีดยีและการสรา้งภาพเคลือ่นไหว มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
7115965 มาลนิี ปาณะศรี 11 คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร สาขาวชิาการจัดการธุรกจิดา้นการบนิ มหาวทิยาลัยรังสติ
7108730 สรุศักดิ ์ทําคํามลู 11 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยรังสติ
7083573 ปานรว ีศริเิคน 11 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรุี
7082765 กลุสิรา ศรศีภุเดชะ 12 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7049130 ฉัตรชยั จตพุรประเสรฐิ 12 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7023576 นันทน์ภัส บญุฉ่ัว 12 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7033752 บณุฑรกิา พงษ์ชนะ 12 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7025104 ปิยเทพ นารคีํา 12 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7083653 เปรมยดุา วรรณศริิ 12 วทิยาเขตหนองคาย สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7091732 พลอยพรรณ ปิลันธนเศรษฐ์ 12 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7042526 มทุติา ทองวเิศษ 12 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7053045 รัตมณี อนิทะแสง 12 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7014138 ฐติวันต ์ศลิปเทศ 12 คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7008595 ธนะวัฒน์ พรหมทอง 12 คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7059030 นันทวัฒน์ ใสบาล 12 คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7020592 เจนจริา มาลัย 12 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7039412 ชพัูตรา ทองผนกึ 12 คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7062567 วรรณนภิา หาญสรุยิ์ 12 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7066642 ศภุรัตน์ อวรุิทธพาณชิย์ 12 คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
7067070 จฑุาทพิย ์ชณูรงค์ 12 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยนเรศวร
7097600 ปรญีา เผ่าไพศาล 12 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา
7085387 ศรัทธาไทย ศรสีังข์ 12 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7084870 กนกกาญจน์ ดวงประวัต ิ 12 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7038560 ปพชิญา สนุทรพทัิกษ์ 12 คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวชิาวรรณกรรมสําหรับเด็ก มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7015996 ปัญญศิา จันทราช 12 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร
7021459 รัตตพิร วรรณปะโพธิ์ 12 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลัยศลิปากร
7013215 กานต ์วเิศษลา 12 คณะนติศิาสตร ์สาขานติศิาสตร ์พืน้ฐานศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
7078910 ชาย นาคสวาสดิ์ 13 คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7090072 พงษ์อํามาตย ์คําสทุธิ์ 13 คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
7043673 วรณัน ขันเลือ่น 13 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7041529 วลิาสนิี ธรีนาคนาท 13 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7113367 ณชิา วงศก์าฬสนิธุ์ 13 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา
7090211 ธดิารัตน์ ขวัญชยันนท์ 13 วทิยาลัยนานาชาต ิกลุม่วชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยบรูพา
7007184 ชนกพร โชวส์งูเนนิ 13 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7072335 ชลลดา เชือ้ทอง 13 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7039944 ชลดิา บุง้ทอง 13 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7055107 ชวศิา สริวิชริชยั 13 คณะการบัญชแีละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7117818 พลภัทร นาคประดา 13 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7010033 พรีวัฒน์ แสงเขยีว 13 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7019026 มโนสทิธิ ์แซโ่คว้ 13 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7005406 สรุยิพงศ ์ชว่งชติ 13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิานฤมติศลิป์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7121956 สเุชาว ์ชยมชยั 14 คณะสังคมศาสตร ์สาขาวชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
7059244 ธัญธดิ ีเถาหมอ 14 คณะศลิปกรรมศาสตร ์สาขาวชิาประตมิากรรม มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7029513 ศกัญญา นาสวัสดิ์ 14 คณะมนุษยศาสตรฯ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7113910 สรอรรถ จันทรเสนา 14 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่
7060320 ศภุชยั ทรายงาม 14 คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
7120482 กติตวิรา ดอกไม ้ 14 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7072689 ลลดิา ผานาค 14 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7063984 วชิชญาภรณ์ หมอ่งคํา 14 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
7074851 สรชชั ศรวีริยิาภรณ์ 14 คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้
7041150 อารรัีตน์ แสนศรี 14 คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สาขาวชิาออกแบบนเิทศศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา
7003302 สโรชา เชือ้สาวถี 14 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*เรยีงลําดับจาก หอ้ง , สถาบัน , ชือ่-นามสกลุ โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้ www.kasemsakk.com , www.facebook.com/kasemsakk



รายชือ่นักเรยีนปี 2552 ทีผ่่านการคัดเลอืกในระบบ Admissions ปี 2553

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 119 คน
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 47 คน
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 13 คน
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 11 คน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 คน
มหาวทิยาลัยนเรศวร 9 คน
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 8 คน
มหาวทิยาลัยบรูพา 8 คน
มหาวทิยาลัยศลิปากร 8 คน
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง 6 คน
มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 5 คน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 4 คน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 3 คน
มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 3 คน
มหาวทิยาลัยรังสติ 3 คน
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 คน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 3 คน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 2 คน
มหาวทิยาลัยมหดิล 2 คน
มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 2 คน
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 2 คน
มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 2 คน
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 1 คน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 1 คน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 1 คน
มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรุี 1 คน
มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 1 คน
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุติ 1 คน
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คน
วทิยาลัยบัณฑติเอเซยี 1 คน
สถาบันการพลศกึษา 1 คน

สรุปผูผ้่านการคัดเลอืก

รวมผูผ้่านการคัดเลอืก 282 คน

*เรยีงลําดับจาก หอ้ง , สถาบัน , ชือ่-นามสกลุ โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้ www.kasemsakk.com , www.facebook.com/kasemsakk


