
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

1 571110353 นางสาวนางสาวอรณิช  วองถิรเศรษฐ โอนยายจากคณะแพทย

2 611110108 นางสาวกรกนก จินดานุกูลกิจ รอบ2  (โควตา)

3 611110109 นางสาวกวิสรา ใสมรรคา รอบ3

4 611110110 นางสาวกัตติกา ราชกระโทก รอบ1

5 611110111 นางสาวกัลยกร วิริยะไกรศรีกุล รอบ2  (โควตา)

6 611110112 นางสาวกัลยสุดา กันทะรัตน รอบ3

7 611110113 นายกิตตินันท รังสรรค รอบ3

8 611110114 นางสาวเกตุมณีพร คันศร รอบ3

9 611110115 นายเกาอธิษฐาน สุธรรมเม็ง รอบ2  (โควตา)

10 611110116 นางสาวขวัญทิพย ออมหมื่น รอบ1

11 611110117 นางสาวคาโอรุ คุราโมโต รอบ3

12 611110118 นายจักรกฤษณ วรรณวงศ รอบ2  (โควตา)

13 611110119 นางสาวจันธิมา เกตุมิ รอบ3

14 611110120 นางสาวจุฑามาศ ดาทอง รอบ3

15 611110121 นางสาวชนกนาถ วชิรรังสรรค รอบ2  (โควตา)

16 611110122 นางสาวชมนาท พยัคฆชัยวรกุล รอบ3

17 611110123 นางสาวชมพูนุท สะหลี รอบ2  (โควตา)

18 611110124 นางสาวชุตานันท เอี๊ยบกงไชย รอบ3

19 611110125 นางสาวชุติมณฑน ปอกเชื้อ รอบ3

20 611110126 นางสาวโชติกา วงศมูล รอบ3

21 611110127 นางสาวณัชชา สันติพงศ รอบ2  (โควตา)

22 611110128 นางสาวณัฏฐณิชา แกวเต็ม รอบ2  (โควตา)

23 611110129 นางสาวณัฐยาภรณ วงศเมธา รอบ2  (โควตา)

24 611110130 นางสาวณิชากร สุนทรบุตร รอบ3

25 611110131 นางสาวณิชารัตน เทพวงค รอบ2  (โควตา)

26 611110132 นายทรงกลด ใจวงศ รอบ2  (โควตา)

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชากิจกรรมบําบัด  ชั้นปที่ 1
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

27 611110133 นางสาวธนัชพร ภูคํา รอบ2  (โควตา)

28 611110134 นางสาวธวัลพร จันตะ รอบ3

29 611110135 นางสาวธัญวรัตม สงบุตร รอบ1

30 611110137 นางสาวธาดารัตน ปงเมือง รอบ2  (โควตา)

31 611110138 นางสาวนชกร คุมสดวก รอบ3

32 611110139 นางสาวนภัสสร มณีฉาย รอบ1

33 611110140 นางสาวนรีภัสร อัศวสุทธิพงษ รอบ3

34 611110141 นางสาวนฤมน กองแกว รอบ3

35 611110142 นางสาวนฤมล นุมนวล รอบ3

36 611110143 นางสาวนวพรรษ พรหมมีฤทธิ์ รอบ2 (ศอบต.)

37 611110145 นางสาวนาดา บุญเปง รอบ3

38 611110146 นางสาวนาตาลี จันดี รอบ2  (โควตา)

39 611110147 นางสาวเบญจวรรณ กัลมาพิจิตร รอบ3

40 611110148 นางสาวปฑิตตา มั่นคง รอบ2  (โควตา)

41 611110149 นางสาวปรียานุช ปานคํา รอบ3

42 611110150 นางสาวปยธิดา เวียงลอ รอบ2  (โควตา)

43 611110151 นางสาวปยะพร ซายหนู รอบ2  (โควตา)

44 611110152 นางสาวพรพิทักษ รัตนศิลปพงศ รอบ3

45 611110153 นางสาวพุธิตา เลิศรัตน รอบ1

46 611110154 นางสาวภัทราพร นันตะภาพ รอบ2  (โควตา)

47 611110155 นางสาวมนัทสินี หมองลําปาง รอบ2  (โควตา)

48 611110156 นางสาวมนัสนันท กันทศิลป รอบ2  (โควตา)

49 611110157 นางสาวเมธาวี อมรศรีชัยกุล รอบ2  (โควตา)

50 611110158 นางสาวรชภูร สุยะชัย รอบ3

51 611110159 นางสาวลดาวัลย อินตะ รอบ2  (โควตา)

52 611110160 นางสาวลักษณชนก คามเกตุ รอบ2  (โควตา)

53 611110161 นางสาววชิรญาณ แกวคําแหง รอบ1

54 611110162 นางสาววชิรพรรณ กองอินตา รอบ1

55 611110163 นางสาววริศรา ศานติยุตกุล รอบ2  (โควตา)
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

56 611110164 นางสาววิลาสินี ฝนกาศ รอบ3

57 611110165 นางสาวศรัญญา สมจันทร รอบ3

58 611110166 นางสาวศศิตาภรณ แวววรรณวิรัช รอบ1

59 611110167 นางสาวศิริลักษณ วงคษา รอบ3

60 611110168 นายศิวราม จันดาวรรณ รอบ2  (โควตา)

61 611110169 นางสาวษิตา จันทราธิคุณ รอบ1

62 611110170 นางสาวสิริธิดา บัวบาน รอบ2  (โควตา)

63 611110171 นางสาวสุทธิภัทร วังพฤกษ รอบ2  (โควตา)

64 611110172 นางสาวสุปรียา ทุมวงค รอบ3

65 611110173 นางสาวสุวรรณษา วงคขัติยะ รอบ2  (โควตา)

66 611110174 นายหาญหิรัณย ปนตาวัน รอบ3

67 611110175 นางสาวอชิรญา ทับทิมประดิษฐ รอบ2  (โควตา)

68 611110176 นายอภิวัฒน โรจนสินทรัพย รอบ3

69 611110177 นางสาวอรณิชา ชุตินทราศรี รอบ2  (โควตา)

70 611110178 นางสาวอรรวินท นาคหฤทัย รอบ3

71 611110179 นางสาวอักษราภัสร อุดมวงศวัฒนา รอบ3

72 611110180 นางสาวอัญชิสา บุษดี รอบ3

73 611110181 นางสาวอินทิรา สุดสนอง รอบ3

74 611110316 นางสาวจีรนันท จันตะรังษี รอบ4

75 611110317 นางสาวณัฎฐมน ภากิจากร รอบ4

76 611110318 นายณัฐดนัย ปญญาใจ รอบ4

77 611110319 นางสาวณิชนันทน นาศร รอบ4

78 611110320 นางสาวดนิตา ยศสมบัติ รอบ4

79 611110321 นางสาวเบญจวรรณ ปญญาวารินทร รอบ4

80 611110322 นางสาวปยากร ทาแกว รอบ4

81 611110323 นางสาวพิชญาเนตร คําหมอ รอบ4

82 611110324 นางสาวสโรชา บัวผิน รอบ4

83 611110325 นางสาวอนันตญา รอดพล รอบ4
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ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 591110343 นาย ธราเทพ ออยบํารุง ลาพัก 1-2/2561 โอนยายจากคณะวิทยฯ

2 601110106 นางสาว                                                                          กรกมล สุจริตธรรม โควตาภาคเหนือ

3 601110107 นาย                                                                             กฤษดา จันจินา โควตาภาคเหนือ

4 601110108 นางสาว                                                                          กัญญณัฐ ทิพยฝน ADMISSIONS

5 601110109 นางสาว                                                                          กัลยรักษ ญาณวุฒิ โควตาภาคเหนือ

6 601110110 นางสาว                                                                          กัลยาณี ดวงแกว ADMISSIONS

7 601110111 นางสาว                                                                          กาญจนาภรณ แสงสุวรรณ เรียนดี

8 601110112 นางสาว                                                                          เกวลิน ระดม โควตาภาคเหนือ

9 601110113 นางสาว                                                                          จันทรธิดา นันตะ ADMISSIONS

10 601110115 นางสาว                                                                          เจนจิรา ไชยาแจม โควตาภาคเหนือ

11 601110116 นางสาว                                                                          ชุติมา นาเมืองรักษ เรียนดี

12 601110117 นางสาว                                                                          ฐิติยา สําเนียง รับรวมจากม.สงขลา

13 601110119 นางสาว                                                                          ณัชชา หวงดี เรียนดี

14 601110120 นางสาว                                                                          ณัฎฐา อนุปม เด็กดีมีที่เรียน

15 601110121 นางสาว                                                                          ณัฏฐนิชา ทาระวรรณ เรียนดี

16 601110122 นางสาว                                                                          ณัฐชารีย วัฒนพงศ โควตาภาคเหนือ

17 601110123 นางสาว                                                                          ณัฐนันท ยันตวิเศษ เรียนดี

18 601110124 นางสาว                                                                          ณัฐสุชา จารุประทัย โควตาภาคเหนือ

19 601110125 นางสาว                                                                          ณิช อาษาพนม เด็กดีมีที่เรียน

20 601110126 นางสาว                                                                          ณิชากร บุญทาคํา เรียนดี

21 601110127 นางสาว                                                                          ดวงใจ มณีกรรณ โครงการสําหรับผูที่มีความบกพรอง(พิการ)

22 601110129 นางสาว                                                                          ทักษิณา เพียซาย เรียนดี

23 601110130 นางสาว                                                                          เทพอักษร ทิพยสุทธิ์ ADMISSIONS

24 601110132 นางสาว                                                                          ธนภรณ วุฒิมากูล ADMISSIONS

25 601110133 นางสาว                                                                          ธรรมสรณ เยี่ยมเมธากร โควตาภาคเหนือ

26 601110134 นางสาว                                                                          ธัญญลักษณ ศิริคํา โควตาภาคเหนือ

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชากิจกรรมบําบัด  ชั้นปที่ 2

ปการศึกษา  2561

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 601110135 นางสาว                                                                          ธิดารัตน มาพวง เรียนดี

28 601110136 นางสาว                                                                          ธีรนาฏ บุญมา โควตาภาคเหนือ

29 601110137 นางสาว                                                                          นภัค ขัดทะเสมา โควตาภาคเหนือ

30 601110138 นางสาว                                                                          นภัสวรรณ พรมมา โควตาภาคเหนือ

31 601110139 นางสาว                                                                          นภัสสร ศรีกาฬสินธุ ADMISSIONS

32 601110140 นางสาว                                                                          นลินรัตน วราวัฒนานนท ADMISSIONS

33 601110141 นาย                                                                             นัฐวุฒิ วังธิยอง ADMISSIONS

34 601110142 นางสาว                                                                          นูรอัสมา เต็ง โครงการ ศอ.บต.

35 601110143 นางสาว                                                                          นูริณ เหร็นเส็บ โครงการ ศอ.บต.

36 601110144 นางสาว                                                                          บัวหอม ไมมีชื่อสกุล โควตาภาคเหนือ

37 601110145 นางสาว                                                                          ปทุมรัตน ศรีอางขาง เด็กดีมีที่เรียน

38 601110147 นางสาว                                                                          ปรางกมล สุดรักษ รับรวมจากม.สงขลา

39 601110148 นางสาว                                                                          พรชนัญ นิ่มพานิชย โควตาภาคเหนือ

40 601110149 นางสาว                                                                          พรปวีณ ตรีเภรี โควตาภาคเหนือ

41 601110150 นาย                                                                             พัชรพล โยมงาม โควตาภาคเหนือ

42 601110151 นางสาว                                                                          พัชราภรณ วังสัตตบงกช โควตาภาคเหนือ

43 601110152 นาย                                                                             ภควัต ศักดิ์เทวี ADMISSIONS

44 601110153 นางสาว                                                                          ภัคจิรา รัตนาธรรม โควตาภาคเหนือ

45 601110154 นางสาว                                                                          ภัทริยา มาบุญธรรม ADMISSIONS

46 601110156 นางสาว                                                                          มุฑิตา อวมเปยม ADMISSIONS

47 601110157 นางสาว                                                                          รัตนภรณ สอนงาย ADMISSIONS

48 601110158 นาย                                                                             รัตนโรจน อินทนนท โควตาภาคเหนือ

49 601110159 นางสาว                                                                          วชิรญาณ พันธกิจปฐมกุล เรียนดี

50 601110160 นางสาว                                                                          วณิชา ชูกร ADMISSIONS

51 601110161 นางสาว                                                                          วนิชชญา อมรพันธุสกุล ADMISSIONS

52 601110162 นางสาว                                                                          วรฉัตร นุยพันธ โควตาภาคเหนือ

53 601110163 นางสาว                                                                          วิรฎา สั่งสอน โควตาภาคเหนือ

54 601110164 นางสาว                                                                          ศศิญาพร กาวี เรียนดี

55 601110166 นางสาว                                                                          ศิริกานต ไชยวุฒิ ADMISSIONS



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

56 601110167 นาย                                                                             สราวุธ ธิวัง เด็กดีมีที่เรียน

57 601110168 นางสาว                                                                          สริตา จันหวาน เรียนดี

58 601110169 นางสาว                                                                          สุธินา แกวกงพาน เรียนดี

59 601110170 นางสาว                                                                          สุภรา ธิตินรเศรษฐ โควตาภาคเหนือ

60 601110171 นางสาว                                                                          สุรางคณา แพงคํา เรียนดี

61 601110176 นางสาว                                                                          อภิญญา มะเส็ง เรียนดี

62 601110177 นางสาว                                                                          อมรรัตน เรืองชูชาติ เด็กดีมีที่เรียน

63 601110178 นาย                                                                             อรรถพล ใจมุข โควตาภาคเหนือ

64 601110179 นางสาว                                                                          อรุณวรางค อุนนะนันทน ADMISSIONS

65 601110180 นางสาว                                                                          อักลีมา อิงดิง รับรวมจากม.สงขลา

66 601110181 นางสาว                                                                          อังคณา โปธา โควตาภาคเหนือ

67 601110182 นางสาว                                                                          อังศุมาลี อินทร โควตาภาคเหนือ



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 581110160 นาย พัทธพล แสงรัตนา ลาพัก 1-2 /2561 ทบวง/แอดมิชชั่น

2 581110145 นางสาว ธัญลักษณ ตาลี้ โควตา

3 581110347 นางสาว กาญจนาวดี เชื้อสะอาด โอนยายจากคณะวิทย 2559

4 581110348 นางสาว ศุลีพร เมืองอุดร โอนยายจากคณะวิทย 2559

5 591110116 นางสาว กนกขวัญ ยิ้มแยม เด็กดีมีที่เรียน

6 591110117 นางสาว กรกนก ภูนอย ADMISSIONS

7 591110118 นางสาว กรรณิการ หลาพรหม ADMISSIONS

8 591110119 นาย กฤตยชญ กาญจนบัตร ADMISSIONS

9 591110120 นาย กฤษณะ ยาดี เด็กดีมีที่เรียน

10 591110121 นางสาว กัญญารัตน มณีแกม โควตาภาคเหนือ

11 591110122 นาย กาลัญู ทําดี ADMISSIONS

12 591110123 นางสาว กุลณัฐ ใจปาลี ADMISSIONS

13 591110124 นาย จิรกิตติ์ บุญเกิดกูล โควตาภาคเหนือ

14 591110126 นางสาว จุติกาญจน จุติโชติ โควตาภาคเหนือ

15 591110127 นางสาว จุติกานต ถาวรรุงกิจ

16 591110128 นางสาว ชญานิษฐ ดําคลองตัน ADMISSIONS

17 591110129 นางสาว ชนากานต วิจารณ โควตาภาคเหนือ

18 591110130 นางสาว ชนิตา เที่ยงวงษ ADMISSIONS

19 591110131 นางสาว ญาณิศา สุนทราภิรมย เรียนดี

20 591110132 นางสาว ฐิติชญา ประเสริฐสังข โควตาภาคเหนือ

21 591110134 นางสาว ณัฐจิรา จันทรมณี ADMISSIONS

22 591110136 นางสาว ณัฐนันท เปยงชมภู โควตาภาคเหนือ

23 591110137 นาย ณัฐพงศ เมืองมานอย เด็กดีมีที่เรียน

24 591110138 นางสาว ณัฐวรา อนมั่น เด็กดีมีที่เรียน

25 591110140 นาย ติณณภพ เกริกธาดา ADMISSIONS

26 591110141 นางสาว ทรรศนีย สวางมณีเจริญ โควตาภาคเหนือ

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชากิจกรรมบําบัด  ชั้นปที่ 3

ปการศึกษา  2561

ชื่อ-สกุล

โครงการสําหรับผูที่มีความบกพรอง



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 591110142 นางสาว ทิพวรรณ ไกลถิ่น โควตาภาคเหนือ

28 591110143 นางสาว ธนภรณ กาญจนวงค ADMISSIONS

29 591110145 นางสาว ธัญญามาศ วรรณโอทอง ADMISSIONS

30 591110147 นางสาว ธัญรดา คําหอม ADMISSIONS

31 591110148 นางสาว นันทัชพร โนจักร ADMISSIONS

32 591110149 นาย นาสรี สะแม เด็กดีมีที่เรียน

33 591110150 นางสาว นูรฮูดา แวบือซา โครงการ ศอ.บต.

34 591110151 นางสาว เบญณิญาภา พลอาสา ADMISSIONS

35 591110152 นางสาว ประกายดาว นอยสุวรรณ ลาพัก 1-2 /2561 ADMISSIONS

36 591110153 นางสาว ประดับพร เลิศสม ADMISSIONS

37 591110154 นางสาว ประภัสรา ศักดานิธิกุล ADMISSIONS

38 591110155 นางสาว ปาณิศา ฟูอนันต เรียนดี

39 591110156 นางสาว ปาณิศา สุรสีหนาท โควตาภาคเหนือ

40 591110157 นางสาว ปาณิสรา ขันธเล็ก โควตาภาคเหนือ

41 591110158 นางสาว ปยะณัฐ หงษทอง โควตาภาคเหนือ

42 591110160 นางสาว ปุย ดาผะเดิม ADMISSIONS

43 591110161 นาย พรอมสิน อินกร โควตาภาคเหนือ

44 591110162 นางสาว พิชชาภา บุบผาชาติ โควตาภาคเหนือ

45 591110163 นางสาว พิมพชนก นุชนิยม ADMISSIONS

46 591110164 นางสาว พิมพวรา เศรษฐวุฒิภัทร ADMISSIONS

47 591110165 นางสาว พีรกานต พันตาวงษ ADMISSIONS

48 591110166 นางสาว ฟาฎีละห บินแวมะยิ โครงการ ศอ.บต.

49 591110167 นางสาว เฟองฟา ลิ้มวงศวัฒนา โควตาภาคเหนือ

50 591110169 นางสาว ภาวินี อินทรจันทร ADMISSIONS

51 591110170 นางสาว มินตรา ศรีมั่ง โควตาภาคเหนือ

52 591110171 นางสาว เยาวลักษณ ดีสา เด็กดีมีที่เรียน

53 591110172 นางสาว รัฐิกานต กองสี เรียนดี

54 591110173 นางสาว รัตนากร สุขสบาย โควตาภาคเหนือ



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

55 591110174 นางสาว รัตนาภรณ เสารแกว โควตาภาคเหนือ

56 591110175 นางสาว รินรดา  ราศรี ADMISSIONS

57 591110176 นางสาว วนัสวี ไชยวงค ADMISSIONS

58 591110177 นางสาว วรรณพร ยะฉิ้น ADMISSIONS

59 591110178 นางสาว วัชรินทร อินกันหา เด็กดีมีที่เรียน

60 591110179 นางสาว ศราวรัชต สุวรรณมนตรี โควตาภาคเหนือ

61 591110180 นาย ศุภกร คงถาวรวงศ รับรวมจากม.สงขลา

62 591110181 นางสาว ศุภกาญจน คําเกิด โควตาภาคเหนือ

63 591110182 นางสาว ษมาวีร จิรโชติอุปพงษ ADMISSIONS

64 591110183 นางสาว สิริกาญจน นาเทพ โควตาภาคเหนือ

65 591110184 นางสาว สิรินยา นันทชัย ADMISSIONS

66 591110185 นางสาว สิริวรรณ ตัณฑเจริญรัตน โควตาภาคเหนือ

67 591110186 นางสาว สุชัญสินี ดอนดี เรียนดี

68 591110187 นางสาว สุดารัตน แกวอุดร ADMISSIONS

69 591110188 นางสาว สุนทรี ทิศสอน ADMISSIONS

70 591110189 นางสาว อภิชญา กิ่งแกว เรียนดี

71 591110190 นางสาว อภิชญา เสารแกว โควตาภาคเหนือ

72 591110191 นางสาว อังคณา  เพชรอารินทร โควตาภาคเหนือ

73 591110192 นางสาว อัซซัลวา อาลีมามะ โครงการ ศอ.บต.

74 591110193 นางสาว อาทิตยา ถั่วทอง ADMISSIONS



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 561110109 นางสาว กนกพร อุนเมือง

2 561110147 นาย ติณณภพ แกวงาม ADMISSIONS

3 571110119 นาย จิรพงศ วิรัช เด็กดี

4 571110120 นางสาว จุฑามาศ อินตะราช เด็กดี

5 571110129 นางสาว ญารัชนี เถาวัลย โควตา

6 571110130 นางสาว ฐิติกานต ศรีสมบัติ โควตา

7 571110148 นาย นภสินธุ จันทาพูน เด็กดี

8 571110150 นาย นิอัสมีน เฮงปยา ศอ.บต.

9 571110158 นางสาว ปวีณา เสาเขียว เด็กดี

10 571110174 นางสาว วรกมล ธิโนชัย โควตา

11 571110182 นาย สิทธิกร สุรินทรามนต ทบวง/แอดมิชชั่น

12 571110183 นางสาว สิราวรรณ เครือจิต โควตา

13 571110193 นาย สุรพัศ ธรรมวงค โควตา

14 571110351 นางสาว มนฤทัย แยมวงษ ยายมาจากคณะวิทย

15 581110114 นางสาว กมลชนก เหลี่ยมพันธุ โควตา

16 581110115 นางสาว กัญญณพัชร จงขจรพงษ ทบวง/แอดมิชชั่น

17 581110116 นางสาว กัญญาภัค ไชยฟองศรี ทบวง/แอดมิชชั่น

18 581110118 นางสาว กาญจนา ปญญาวารินทร ทบวง/แอดมิชชั่น

19 581110119 นางสาว กานตจิรา ทองนวล ทบวง/แอดมิชชั่น

20 581110120 นางสาว กุลนันท วสันตขจร โควตา

21 581110121 นางสาว เกวลี พิเชฐพันธุ โควตา

22 581110122 นาย เกียรตินันท จันทรธิ โควตา

23 581110123 นางสาว คณัสปรียา เสกขพิสิฐ โควตา

24 581110124 นาย คณาธิป ธวิตอังกูร ทบวง/แอดมิชชั่น

25 581110125 นางสาว จริยา พนาสันติกุล โควตา

26 581110126 นางสาว จิรดา ตาคํา โควตา

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชากิจกรรมบําบัด  ชั้นปที่ 4
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ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 581110127 นางสาว จิรนันท ตั้งประดิษฐ โควตา

28 581110128 นางสาว จุฑาทิพย แกวนวม โควตา

29 581110129 นางสาว เจนจิรา ใจตาบุตร โควตา

30 581110130 นาย เจษฎบดินทร คุมครองเล็ก ทบวง/แอดมิชชั่น

31 581110131 นางสาว ฉัทชนัน หลาพระบาง เด็กดีมีที่เรียน

32 581110132 นาย ชนเทพ เรืองวิริยะนันท ทบวง/แอดมิชชั่น

33 581110133 นางสาว ชนากานต คําคุณ ทบวง/แอดมิชชั่น

34 581110134 นางสาว ฐาปนีย คําติ๊บ โควตา

35 581110135 นาย ณพงศปกรณ ชุมศรี ทบวง/แอดมิชชั่น

36 581110136 นางสาว ณัชกมล ลี้จินดา ทบวง/แอดมิชชั่น

37 581110137 นาย ณัฎฐนิช จุมปาทอง ทบวง/แอดมิชชั่น

38 581110138 นางสาว ณัฏฐณิชา ผงทอง โครงการเรียนดี

39 581110139 นางสาว ณัฐกานต บัวเมือง ทบวง/แอดมิชชั่น

40 581110140 นางสาว ณัฐวิภา กันทากาศ โควตา

41 581110141 นางสาว ณิชกานต พิทยาภรณ เด็กดีมีที่เรียน

42 581110142 นาย ทศพล ใจจอย โควตา

43 581110143 นาย ธนกฤต ประภา โควตา

44 581110144 นางสาว ธนภรณ ทองหอม โครงการเรียนดี

45 581110146 นางสาว ธิดารัตน ออนฉ่ํา โควตา

46 581110147 นางสาว ธิติพร สุขศรี โควตา

47 581110148 นางสาว นภัสสร ตั้งทวี โควตา

48 581110149 นางสาว นันทิยา กันเม็ด โครงการเรียนดี

49 581110150 นางสาว นาเดีย บิลลาเตะ โควตา

50 581110151 นาย นาถวัฒน ตานูนไชย ทบวง/แอดมิชชั่น

51 581110152 นางสาว นิโลบล ยกกรเลิศ เด็กดีมีที่เรียน

52 581110153 นางสาว นิศารัตน ไพศาล เด็กดีมีที่เรียน

53 581110154 นางสาว ปภาวรินท ปนตาพุฒ ทบวง/แอดมิชชั่น

54 581110155 นางสาว ปาริชาต สุกกรม โควตา

55 581110157 นางสาว พรรณรัตน แกวเปย เด็กดีมีที่เรียน



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

56 581110158 นางสาว พัชราพร ยศวงศ โควตา

57 581110159 นางสาว พัชราวลัย ทัพซาย โควตา

58 581110161 นางสาว พาขวัญ เครือรัตนกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

59 581110162 นางสาว พิมธิดา กลาหาญ โควตา

60 581110163 นางสาว ฟรดาวล สาและ ศอ.บ.ต.

61 581110164 นางสาว ภานุชนาฏ ภูวนารถ ทบวง/แอดมิชชั่น

62 581110165 นาย ภูวนัย แซหยอ โควตา

63 581110166 นางสาว มัลลิกา วงควาด โควตา

64 581110168 นางสาว รอซีตา กาญจนสดุง ทบวง/แอดมิชชั่น

65 581110169 นางสาว รัตนาภรณ สมองดี โควตา

66 581110170 นาย ราเมศวร จันทรภิรมย ทบวง/แอดมิชชั่น

67 581110171 นางสาว วรัญญา บุญตาล โควตา

68 581110172 นางสาว วรัญญา สุทธิคําภา ทบวง/แอดมิชชั่น

69 581110173 นาย วุฒิพงศ ตรรกบุตร ทบวง/แอดมิชชั่น

70 581110174 นางสาว ศศินารถ หมอติ้น ทบวง/แอดมิชชั่น

71 581110175 นางสาว ศิริญาณี ลิ้มทองเจริญ โควตา

72 581110176 นางสาว ศิริวรรณ สิงหจูฑะ โครงการเรียนดี

73 581110177 นางสาว ศิวพร จุลสม เด็กดีมีที่เรียน

74 581110178 นางสาว สุพัตรา เทพคูบอล โครงการเรียนดี

75 581110180 นางสาว หทัยชนก ผิวศรี ทบวง/แอดมิชชั่น

76 581110181 นางสาว หนึ่งฤทัย บัวอากลีบ เด็กดีมีที่เรียน

77 581110182 นางสาว อชิรญา คําเจริญ โควตา

78 581110183 นางสาว อนงคพร - โควตา

79 581110184 นางสาว อภิชญา อนุโรจน โควตา

80 581110185 นาย อภิวัฒน ลีวัฒนะ เด็กดีมีที่เรียน

81 581110186 นางสาว อรวรรณ พิทักษลีลานนท ศอ.บ.ต.

82 581110187 นางสาว อารยาพร ธิมาชัย ทบวง/แอดมิชชั่น

83 581110188 นาย เอกรภัทร เสารแกว โควตา

84 581110189 นาย เอกราช ตานะนอย โควตา



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

85 581110190 นาย ไอมาน โซะ เด็กดีมีที่เรียน
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