
โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั
และ 

โครงการส่งเสริมพฒันานักเรียนความสามารถพิเศษภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี 

กบันักเรียนท่ีผา่นการสอบคดัเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดบัอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2561



นาย ทักษิณ มาตหงสา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม

1 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ธนิก พิมภิบาล

วิทยาศาสตร์/สารสนเทศสถิติ 

นาย ธนพล ธนกัญญา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น 

นาย กฤตนัย แก้วขาว 

บริหารธุรกิจ/การตลาด



นาย ภาสวิสส์ ทาสระค ู

ศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบสื่อสาร 

5 6

มศว.

7 8

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. กันยาพร วงสะอาด 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

น.ส. กาญดาวศรี สวสัดิพ์าณชิย์ 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 

น.ส. จตุรพร อ่อนคูณ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม 



น.ส. ธนัญญา ชมเมือง 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/
วิชาภาษาไทย 

9 10

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

11 12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ล าปาง

น.ส.  บุษกร ภาคภมูิ  

มนุษยศาสตร์/ภาษาเยอรมัน 

น.ส. ปยิากร วงศน์ า้คา้

นิติศาสตร์ 

น.ส. พัชราภา ศรีโยธี

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม 



น.ส. พิชญาพร สายโรจน ์

13 14

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

15 16

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มรภ.กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. ภัทจิรา กันทิยะวงศ ์

บริหารธุรกิจ/การจัดการ 

น.ส. โยษิตา ทุมพร 

นิติศาสตร์ 

น.ส. อภิชญา อัฒจักร 

ครุศาสตร์/ภาษาไทย นิติศาสตร์ 



นาย ฐปณพงศ ์ทองมี 

17 18

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

19 20

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ณัฐพัชร ์มงคลบรูณะศริ ิ

การบัญชีและการจัดการ/การจัดการ 

นาย ธนภัทร ไวยพัฒน์

นิติศาสตร์ 

น.ส. กัญญาณฐั กิ่งไธสง  

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม 

นิติศาสตร์ 



น.ส. กัญญาณฐั ทิพยชาติ 

21 22

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

23 24

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส. ณัฐกาญจน ์ปองไป 

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

น.ส. นรินทรท์ิพย์ พันธ์หนองบวั 

การเมืองการปกครอง  

น.ส. นัดดาภรณ ์ภูมิเขต 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น 

วัฒนธรรมศาสตร์/การจัดการวัฒนธรรม  



น.ส. พรนภสั ภัทรนฤมล 

25 26

มรภ.มหาสารคาม

27 28

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส. แพรวตา โสชาร ี

รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

น.ส. ภักจิรา ศรีพนัธุ์ 

มนุษศาสตร์/ภาษาเวียดนาม 

น.ส. วงเพชร จนัทะแสน 

วิทยาลัยนานาชาติ / 
วิชาการระหว่างประเทศ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 



น.ส. วิสสุตา อุ่นมาลย์

29 30

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 32

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส. สุธิดา แสนมนตร ี

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์/
สังคมวิทยาและมนษุยวิทยา

น.ส. อารีรตัน ์จันทะคตั

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาภาษาไทย 

น.ส. อภิญฎา จิตเที่ยง 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/พัฒนาสังคม 



นาย ภควรรษ บุญสงค ์

33 34

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิต

35 36

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มรภ.สวนสุนันทามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาย ชนวีร ์สุวรรณพนัธุ ์

ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา 

นาย ภากร สาเกตุ 

รัฐศาสตร์

นาย ภูวนาถ ประเสรฐิสงัข์ 

ครุศาสตร์/วิชาภาษาไทย นิติศาสตร์



นาย ชาติพงศพ์นัธ ์อันไฮ 

38

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

39 40

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศจีน

นาย อริญชยั เจริญรกัษ ์

ศิลปะศาสตร์
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

น.ส. ชุติมาส วรรณพฤกษ ์

เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ 

น.ส. ทวิลาวณัย์ ประทาย 

ศึกษาศาสตร์/วิชาภาษาไทย การบิน/ปฏิบัติการทางการบิน 

37



น.ส. นิชา จินดาเมธาโชต ิ

41 42

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

43 44

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมรภ.บ้านสมเดจ็

น.ส. ปรียาพร ธิมาชัย 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

น.ส. ปิยพร ฤาชัยราม 

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 

น.ส. พัชรพร วรเท่า 

มนุษยศาสตร์
การจัดการธุรกิจการบิน 

ศิลปกรรมศาสตร์/ทัศนศิลป์



น.ส. พิริยาภรณ ์ขันธ์แก้ว 

45 46

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

47 48

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงมหาวิทยาลยัศิลปากร

น.ส. ลลิตา  ปรีกุล

วิทยาการจัดการ/การบัญชี 

น.ส. ศศินนัท์ บัวพัฒน์

อักษรศาสตร์ 

น.ส. สิรามล  แสนแก้ว

นิติศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 



นาย ณธรรศ ขัติยนนท์ 

49 50

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

51 52

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลยัขอนแก่น

นาย เอกภูมิ บวรโมทย์

ศึกษาศาสตร์/สังคมศึกษา 

นาย จิระพฒัน์ จนัทะสงิห์ 

นิติศาสตร์ 

นาย ธนาธิป โมหา 

ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีตะวันตก รัฐศาสตร์



นาย ธิติพัทธ์ วรรณทองสุก 

53 54

มศว.

55 56

มรภ.สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมศว.

นาย รัฐภูมิ วิสัชนาม 

ศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

น.ส. ณหทัย ไวนิยมพงศ ์

มนุษยศาสตร์
ภาษาเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

น.ส. กุลธิดา ค้าเบา้เมือง 

การเมืองการปกครองศึกษาศาสตร์/การศึกษาตลอดชีพ 



น.ส. เกียรติยา แสวงดี 

57 58

มรภ.มหาสารคาม

59 60

มรภ.บ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลยัขอนแก่น

น.ส. ชนิสรา อุ่นเจรญิ 

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น 

น.ส. โชตินา โพธิกุล 

มนุษยศาสตร์
สารสนเทศ

น.ส. ปิยดา จอมคา้สิงห์ 

นิติศาสตร์มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 



น.ส. ภัทรวด ีปัญยาง 

61 62

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

63 64

มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลยัขอนแก่น

น.ส. ยุวดี พานตะสี 

นิเทศศาสตร์
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

น.ส. วนารตัน ์ชุมภา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

น.ส. ศุกลิน มะพงษ์เพ็ง 

มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์/ภาษาจีน 



น.ส. อรปรยีา พรมโนนศรี 

65

มหาวิทยาลัยบูรพา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ 


