ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 นายอาทิตย์ แก้วพรม
2 นายจักรกฤษ แนวกลาง
3 นางสาวนงคราญ เรียนไธสง
4 นางสาวจิดาภา ศรีชัย
5 นางสาวสุปรีญา ลาดสุวรรณ
6 นางสาวมะลิวรรณ อินชานาญ
7 นางสาวนริศรา วาลย์มนตรี
8 นางสาววาสนา อินทรีย์
9 นางสาวพรรณิพา บุบผาสุข
10 นายทักษพร บุรานอก
11 นางสาวนงลักษณ์ แสนทอง
12 นางสาวสุนสิ า เต๋จา
13 นางสาวปรียาภรณ์ เมฆบารุง
14 นางสาวกัณฑิมา สิทธิวงช์
15 นางสาวนุชบา สีดาร้อยเอ็ด
16 นางสาวเกตุสุดา บุญมา
17 นางสาวกัลยา จันทร์แสง
18 นางสาวอินธุอร นาสมตรอง
19 นางสาวกิติยา แสนเทศ
20 นางสาวศิริยาภรณ์ แก้วพรม
21 นางสาวนฤมล ศิรเิ มล์
22 นายชัยณรงค์ มาตย์นอก
23 นายธีรศักดิ์ พิทักษ์พูล
24 นายนิรุตน์ ปะระกา
25 นายอภิชาต อุโน
26 นางสาวดวงตา ชาติทอง
27 นางสาวมินตรา โพทิพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 นายอาทิตย์ แก้วพรม
29 นางสาวชุติกาญจน์ ชุมผาง
30 นางสาวอินธุอร เพาะไธสง
31 นางสาวแก้วลญา โคตรเสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
32 นางสาววาสนา อินทรีย์
33 นางสาวปรีญาพร ปุราธะเน

คณะที่สอบติด
คณะศึกษาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารการเงิน
สาขาการบัญชี
บริหารการเงิน
บริหารการเงิน
มนุษยศาสตร์ เอกเกาหลี
คณะเทคโนโลยี สาขาประมง
คณะเทคโนโลยี สาขาประมง
คณะบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว
คณะวิทยศาสตร์ สาขาสถิติ
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ สาขา บัญชีบัณฑิต
น.บ นิติศาสตร์ และ ศศ.บ สิทธิมนุษยชน (หลักสูตรคู่ขนาน วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอก นาฏสิลป์พื้นเมือง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์พัฒนา เพื่อการจัดการทรัพยากร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เอกการจัดการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เอกการจัดการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เอกการจัดการโรงแรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ผังเมือง
คณะนิติศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิตศิ าสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)
คณะบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ

ที่
ชื่อ-สกุล
34 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย์
35 นางสาวแก้วลญา โคตรเสนา
36 นางสาวนฤมล สวัสดิ์วงษ์
37 นางสาววิชุดา แสงแพง
38 นางสาวสุพัตรา ยุบลชู
39 นางสาวชุติกาญจน์ ชุมผาง
40 นางสาวสหพร ชนะมาร
41 นายอัตฐฤทธิ์ ศิริวรวุฒิ
42 นายนิรุตน์ ปะระกา
43 นางสาวปาจรีย์ ด้านซอม
44 นางสาวอินธุอร เพาะไธสง
45 นางสาวสิริกญ
ั ญา สุขลุน
46 นางสาวปราริฉตั ร กระลาม
47 นางสาวชัญญา จันทร์โสม
48 นายอภิชาต อุโน
49 นางสาวทัศนีย์ ตุ่งพิลา
50 นายสิทธิพร มั่นคง
51 นางสาวศศิธร ใจดา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
52 นางสาวจิตรี พลนอก
53 นายจักรกฤษ แนวกลาง
54 นายบุญฤทธิ์ จันบัวลา
55 นางสาวปัจจะ โพธิ์แจ้ง
56 นางสาวมลิวรรณ อินชานาญ
57 นางสาวสุจติ รา มะลิโค
58 นางสาวศิริพรรณ ลายพะมน
59 นางสาววันเพ็ญ กะลาม
60 นางสาวจิดาภา ศรีชัย
61 นางสาวทัศนีย์ นารินทร์
62 นางสาวฑิตยา บุ้งทอง
63 นางสาวดวงใจ ทองไสย์
64 นางสาวมนทิรา กาญจนวงศ์
65 นางสาววราภรณ์ พลพิทักษ์
66 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์
67 นางสาวจุฑามาศ ดีเดิม
68 นางสาวมะลิ เรียงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
69 นางสาวจิตรี พลนอก

คณะทีส่ อบติด
คณะบัญชี
ภาษาจีน ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
บริหารธุรกิจการเกษตร วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
นิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณา นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและแอนิเมชัน วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
นิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณา นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
คณะบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยี สาขาดิจิตอลอาร์ท
คณะมนุษยศาสตร์การพัฒนาสังคม
คณะบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
คณะนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์การพัฒนาสังคม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์สื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะบัญชี

ที่
ชื่อ-สกุล
70 นางสาวจิราวรรณ วงษ์ชมพู
71 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์
72 นายอลงกรณ์ ทบศิลป์
73 นายปราโมทย์ พละโคตร
74 นายณัฐวุฒิ แสงโพธิดา
75 นางสาวฑิติยา บุ้งทอง
76 นางสาวจุฑามาศ ดีเดิม
77 นางสาวมะลิ เรียงแก้ว
78 นางสาววิชุดา แสงแพง
79 นางสาวจุฑารัตน์ กะลาม
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
80 นางสาวสุปรีญา ลาดสุวรรณ
81

นางสาวอรณี แน่นอุดร

82
83
84
85
86
87
88
89
90

นางสาวอรนันท์ เพ็ชรจิตร
นางสาวสหพร ชนะมาร
นายอนุวัฒน์ สาดี
นางสาวนฤมล ศิรเิ มล์
นางสาวธัญญา จันทร์โสม
นางสาวอาลิสา ปุรา
นางสาวปัญจะ โพธิ์แจ้ง
นางสาวสุจติ รา มะลิโค
นางสาวสุปรีญา ลาดสุวรรณ

คณะที่สอบติด
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
คณะเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอเิ ล็กโทรนิกส์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาซอฟแวร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเวียดนาม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว
คณะบริหารการจัดการสาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตสกลนคร
คณะพยาบาล สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาษาจีน ม.หัวเฉียว
คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคล จันทบุรี
คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคล จันทบุรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทย
งานประกันคุณภาพและแนะแนวการศึกษา
11 กุมภาพันธ์ 2556

