
ที่ ชื่อ สกุล คณะ สาขา จบจากโรงเรียน จังหวัด

1 นนธิชัย มณีโชติ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา

2 เสาวณี สงฆ์กูล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

3 ธนพร ธาตุสร้อย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

4 ปนัดดา สําราญถิ่น สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา

5 ชนกพร บําเพ็ญพงษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

6 สุกัญญา ศรมณี ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์ เขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา

7 จันจิรา ดีชัยรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย เขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา

8 อรณิชา สีคันทา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ เขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา

9 นิสา สายเมือง สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย เขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา

10 ภัทรารีน่า พรมจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน เขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา

11 อรญา พรมมณี สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

12 ชลิดา ศรีสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

13 วามนี แสงทน บริหารธุรกิจ การบัญชี หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

14 ศวิตา วงศาวิเศษ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

15 วิภาพร ปักกาเวสูง บริหารธุรกิจ การบัญชี หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

16 จิราพร อุตสาห์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

17 สุวพิชญ์ กระราม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

18 สุพรรษา สุรภี สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

19 อรสา เพียนนอก สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

20 พรชิตา เกษชฎา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

21 หทัยรัตน์ ธรรมปัญญา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับสิทธิ์โควตาพิเศษ (ยกเว้นการสอบ) รอบที่ 1
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22 ดารุณี เกษาโร ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย แสลงโทนพิทยาคม บุรีรัมย์

23 วัชรพล เดชาธนากุล สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

24 รัตนาพร มณีศรี สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์

25 จุฑาทิพย์ บานชื่น สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์

26 จุรีภรณ์ บุญปลอด สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์

27 สุวกุล ทับที วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

28 วาสนา สังคะหะ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

29 กัลยาณี ศรีอภัย สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน กฤษณาวิทยาคม นครราชสีมา

30 นฤมล สุขวิเศษ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ธารทองพิทยา บุรีรัมย์

31 ณัชณิชา เขตสงคราม ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ธารทองพิทยา บุรีรัมย์

32 ฤนดา ภารสําเนียง สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

33 สุรีพร เข็มประโคน บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บรุีรัมย์

34 ณัฐพงษ์ ใยยอง บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

35 สุดารัตน์ สุระขันธ์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

36 สะอาด เจริญยิ่ง บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

37 นุจนารถ เยรัมย์ บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

38 ภัคจิรา แสวงทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

39 ปวีณา ปานเพชร สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

40 เมทาวริน ชุมเสนา บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

41 สุนารี แสนวังศรี บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

42 ญาสุมินทร์ สังเวียนดี เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์
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43 มุขสิริณ ศรีแก้ว สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

44 ณัฐริกา เนื้อไม้หอม บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

45 บุษญา สรรศรี บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

46 จิราภา มุขจร นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

47 เกียรติศักดิ์ เถาว์พุดซา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

48 พงศ์พันธ์ สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสขุศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

49 อนุพงษ์ เถื่อนวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

50 วรรณภา พูนสวาย สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

51 ดวงฤทัย พรมมา บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

52 สุชาดา ชํานาญนา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

53 ภูณเรศ หนูหน่าย สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

54 หนึ่งฤทัย สิงห์คํา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

55 พุธิตา พิทักษ์บ่อแก บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ ปากช่อง ๒ นครราชสีมา

56 พิมลพรรณ ประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์

57 จันทิมา โพธิศรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

58 ญาณิศา ฉิมมาลี สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

59 กรกนก คงเครือ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์

60 ณัฐธิดา สวยครบุรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์

61 พิศมัย เย็นกระโทก สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์

62 อลิษา ศรีณรงค์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์

63 ณัฐพงศ์ หาญวารี เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์
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64 มาลี ปะนะภูเต สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน กฤษณาวิทยาคม นครราชสีมา

65 อรยา นิลบารันต์ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ ร่วมจิตต์วิทยา บุรีรัมย์

66 ศุกาย โขงรัมย์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ร่วมจิตต์วิทยา บุรีรัมย์

67 นิตยาพร ก้านแก้ว สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์

68 สหพันธ์ สมหวัง สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์

69 สมศักดิ์ ยามดี สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์

70 ทรรศวรรณ ผ่องแก้ว บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์

71 วิภาภรณ์ สาธรณ์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์

72 ธิดารัตน์ พงษ์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองขุนศรีวิทยา สุรินทร์

73 อัญชญา สุทธิดี สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน หนองขุนศรีวิทยา สุรินทร์

74 อรัญญา ประยัญโต นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

75 ชนกานต์ คูรัมย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

76 ปารวี บํารุงธรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

77 ถิรวัฒน์ พันธ์ศรี นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

78 สาวิตรี ชัยบุรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน พระทองคําวิทยา นครราชสีมา

79 เอมวิกา บุญมาก สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน พระทองคําวิทยา นครราชสีมา

80 ณรงฤทธิ์ หวังหยิบกลาง สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย พระทองคําวิทยา นครราชสีมา

81 สมอนันต์ บุญมา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

82 ณัฐวุฒิ พรมมา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

83 อนุชิต แดนคําสาร สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

84 ชนะชัย สุรางค์กูล สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
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85 วุฒิพงศ์ อุตทาพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

86 ธิดารัตร์ สิทธิกมล สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

87 วิภาวรรณ แคนภูเขียว บริหารธุรกิจ การบัญชี ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

88 ธวัช คําภูชา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

89 พีรวิชญ์ ปกิสังข์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

90 ยทุธิชัย แสงประโคน สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

91 ปัญจพล ศรีภา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

92 ณรงค์ฤทธิ์ เตียงงา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

93 ประเสริฐ เทินทองหลาง นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

94 จุฑามาศ เกิดช่อ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

95 ประกายพร พลแสน สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

96 ศราพร พลนวน เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา

97 สุณิสา มนัสสิลา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน วัดประชานิมิตร นครราชสีมา

98 พงษ์ฐกร อุตส่าห์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เทคนิคการแพทย์ วัดประชานิมิตร นครราชสีมา

99 เอมวิกา แสงสุข สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน วัดประชานิมิตร นครราชสีมา

100 อริสา บุดดา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน วัดประชานิมิตร นครราชสีมา

101 วิมลมณีวุฒิพร มิลภา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ หัวตะพานพิทยาคม อํานาจเจริญ

102 โสภณ รัตนสุนทร สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

103 ไอรีณ สุดชนะ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

104 กรรณิการ์ กํานอก บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

105 ณัฐริกา กิตนันท์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
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106 จิราวรรณ แก้ววิจิตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

107 จาฏุพัจน์ ยอดบุญมา ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

108 วิไลพร หอสูงเนิน บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

109 ธิดาวรรณ ปรีชาวงศ์สกุล การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีน สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

110 ธัญชนก เมินไธสง บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

111 ยุทธภูมิ ปะวะเสริม สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

112 แทนไทย รักผลจึงรุ่งเรื่องง สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

113 เกียรติศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

114 จิรัฐิติกาล คชสิทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

115 ศุภลักษณ์ สิงห์คํา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

116 ธัญญารัตน์ ประกอบมิตร นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ธารทองพิทยาคม นครราชสีมา

117 ปัญธิชา เป้าไธสง สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน ลําปลายมาศ นครราชสีมา

118 พิมสุดา เหล่ากวางโจน เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

119 ณัชชา น้อยศรี บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

120 ชุติมา สุขวิเศษ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

121 พันธิภา เหล่ามะลึก ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย คอนสวรรค์วิทยา ชัยภูมิ

122 นงคราญ แอมโครก บริหารธุรกิจ การบัญชี ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ

123 สุวรรณา สวงชัยภูมิ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ

124 ภานุมาศ บุดดี ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ

125 ปรีชญา รุ่งเป้า สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน มัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ

126 อพินภิตรา รูปสูง เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ
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127 ธัญญารัตน์ บุดดา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ

128 ศิริรัตน์ ทองลอย สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ

129 สุวิมล จั้นเขว้า สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ลุ่มลําชีนิรมิตวิทยา ชัยภูมิ

130 สลิลทิพย์ ดอกสันเที่ยะ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ

131 นุจรีย์ กว้างนอก สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ

132 อาธิติญา นาสันเที่ยะ บริหารธุรกิจ การบัญชี มัธยมชัยมงคลรังงาม ชัยภูมิ

133 ปรียาภรณ์ เตือยโยชน์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มัธยมชัยมงคลรังงาม ชัยภูมิ

134 วรรณพร ศรีคลัง ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมชัยมงคลรังงาม ชัยภูมิ

135 พิทักษ์พล ฐานหมั่น สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

136 สุดารัตน์ วรรณชัย สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

137 อดิศักดิ์ จันทบ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด

138 จุฑารัตน์ ภู่สวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทชัยนาท

139 ณัฐภูมิ ธานี การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีน ลือคําหาญวารินชําราบ อุบลราชธานี

140 สุดาวนี โสคันธิกอุบล ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เดชอุดม อุบลราชธานี

141 กัญญาภัค เจริญลอย ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เดชอุดม อุบลราชธานี

142 อุนิล จรลี วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

143 ศศิธร โสมงาม วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

144 กัญญวรา ธรรมวิเศษ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี

145 เขมคม สานารินทร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ

146 ณัฐพร แว่นทิพย์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ

147 มาลี ผงโนนแดง ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
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148 ธมลวรรณ เหมือนพิมพ์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีน ภูเขียว ชัยภูมิ

149 จุฑารัตน์ เกาวิจิตร การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีน ภูเขียว ชัยภูมิ

150 จุฑามาศ เพชรน้ํา สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภูเขียว ชัยภูมิ

151 เพชรไพลิน อินแสง บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ

152 วิยะดา ทิศกระโทก บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส์ จักราชวิทยา นครราชสีมา

153 วัฒนา เสถียรประดิษฐ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา

154 ปณิสรา กรวัฒน์ศิริกุล สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กศน.ชัยภูมิ ชัยภูมิ

155 สุทธิดา ศรีบาล เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ นครศรีลําดวนวิทยา ศรีสะเกษ

156 นริศรา นามบุตร เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ นครศรีลําดวนวิทยา ศรีสะเกษ

157 จารุวรรณ อุทาพันธ์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา

158 บุญทวี พระพรมราช บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา

159 สุปราณี วิชารัก บริหารธรุกิจ การจัดการโลจิสติกส์ บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา

160 กิตติศักดิ์ คูณศรี บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ

161 ณรงค์ศักดิ์ เพ็ชชู บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ

162 บุษยา บุญจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ

163 กิตติพงษ์ มาตรสันต์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สามัคคีพิทยาคม บุรีรมัย์

164 สุภาวดี จีบจอหอ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ

165 สุธิดา อุปมัย สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขุขันธ์ราษฎร์บํารุง ศรีสะเกษ

166 วิภาวดี หอมจิตร บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ขุขันธ์ราษฎร์บํารุง ศรีสะเกษ

167 วัชราภรณ์ วงศ์คําจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขุขันธ์ราษฎร์บํารุง ศรีสะเกษ

168 กรรณิกา สันเทียะ บริหารธุรกิจ การบัญชี ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
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169 ณัฐฐา ยืนยาว บริหารธุรกิจ การบัญชี ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ

170 ณัฐพร โชติกลาง ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา

171 ปวีณา ธรรมปัญญา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กวางโจนศึกษา ชัยภูมิ

172 แก้วอิสรา นาคํา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภูเขียว ชัยภูมิ

173 ขวัญชนก แจ่มแสง บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ภูเขียว ชัยภูมิ

174 เพ็ญนภา หมั่นบุญ บริหารธุรกิจ การบัญชี ภูเขียว ชัยภูมิ

175 จิตตินันท์ ครองผล ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ภูเขียว ชัยภูมิ

176 สุจิตตตรา รัตนัง วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
177 โสรญา ชัยรัตน เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
178 ณัฐริกา โคตวิชัย บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
179 พิชญาวรรณ อินทจันทร บริหารธุรกิจ การบัญชี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
180 ณัฐธิดา สุวรรณวัฒน บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส มัธยมตากสินระยอง ระยอง
181 ณัฐภรณ โฉมศิริ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส มัธยมตากสินระยอง ระยอง
182 ศิริรัตน นนทวงค ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย รัตนะบุรี สุรินทร
183 อรรัญญา ธัญญรักษ ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย รัตนะบุรี สุรินทร
184 จุฑารัตน อินทะรักษ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยี อนามัยและสิ่งแวดลอม รัตนะบุรี สุรินทร
185 รินระดา ฮุโย บริหารธุรกิจ การบัญชี รัตนะบุรี สุรินทร
186 อมรรัตน สุวรรณรัตน นิติศาสตร นิติศาสตร รัตนะบุรี สุรินทร
187 นิรุชา นามพรม สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รัตนะบุรี สุรินทร
188 วราภรณ คําสวาสดิ์ นิติศาสตร นิติศาสตร รัตนะบุรี สุรินทร
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189 นภัสนันท ใยดี สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร รัตนะบุรี สุรินทร
190 นริศรา นามบุตร เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย นครศีลําดวน ศรีสะเกษ
191 สุทธิดา ศรีบาล เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย นครศีลําดวน ศรีสะเกษ
192 ณัฐชิรา วิจารญ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย นครศีลําดวน ศรีสะเกษ
193 นิภาพรรณ จันทรพิทักษ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
194 วรดา มูลศรีแกว การแพทยแผนจีน การแพทยแผนจีน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
195 สุนันทา พรพุทธรัตน สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลําภู
196 นันทวรรณ ถวิล สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
197 จินตนา คําบาง บริหารธุรกิจ การจัดการโลจีสติกส วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย บุรีรัมย
198 กาญจนา สีวันทา วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย อบจ.รอยเอ็ด รอยเอ็ด
199 เวธกา พันธทัน เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย มวงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
200 ทัชชานนท โกฎคางพลู วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย หนองบุญมากพิทยาคม นครราชสีมา
201 มะลิวรรณ สุขทั่วญาติ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย หนองไผวิทยานุสรณ ชัยภูมิ
202 สุตาภัทร สายแกว ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย สังขะ ศรีสะเกษ
203 นิภาพร ศรีชอบสุข เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
204 สิรินิตย ลวนโสม เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
205 วนิชชา ผดุงสุข สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สังขะ ศรีสะเกษ
206 ทัศนสุนีย ดีละเมียด บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส สังขะ ศรีสะเกษ
207 จิตราวดี นนทธรรม เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
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208 อาทิตยา ที่ดี สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สังขะ ศรีสะเกษ
209 รุงฤดี ธันทวิลาศ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
210 วิภาดา บุญแนน เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
211 ปาริฉัตร ดอนเหลือม เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
212 พิชญา ทาจี เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
213 โสรญา เชียวดี บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส สังขะ ศรีสะเกษ
214 สุดารัตน ปดถม เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สังขะ ศรีสะเกษ
215 ปนิตฐา อินทยาตร สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สังขะ ศรีสะเกษ
216 อรวรรณ ตุมนาค สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังขะ ศรีสะเกษ
217 พิมพิมล ผลแมน ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย สังขะ ศรีสะเกษ
218 ณัฐพงศ พิลา นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บานแพรกประชาสรรค อยุธยา
219 ไมเรียว พิมล สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย บานแพรกประชาสรรค อยุธยา
220 สิทธิศักดิ์ กระแสเทพ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชยัภูมิ
221 จักรกฤษณ อนุลีจันทร นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บานคายวิทยา ชัยภูมิ
222 ชลรัตดา สมศรี เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย บานปราสาทเบง สุรินทร
223 วิชิตา ศรีตะปญญะ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย นครนายกวิทยาคม นครนายก
224 รัตนาภรณ นครศรี เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย โนนสังไทยาคาร หนองบัวลําภู
225 พรรณอร เครือผือ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน หวยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
226 วิชญะ ศรีหาคุณ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกาํลังกาย บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย
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227 ฐิติมา อัมพรศรี เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
228 หงษฟา ศรีกะชา วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
229 ธัญญา อายุวงษ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรอนามัยและสิ่งแวดลอม ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
230 วิภาภรณ อุตพันธ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
231 พรวิภา พรํานัก สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
232 สุทธิวงศ หอทอง ศกึษาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาศาสตร ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
233 ปาริชาติ จันทรสําราญ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
234 ปยวรรณ ทัดวงศ วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
235 สุทธิกานต บุญเลี้ยง เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
236 พัชรี หวงเพ็ชร ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
237 กมลวรรณ วรสิทธิ์ วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
238 ปยวรรณ เสนคราม ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
239 ริรวรรณ จันทรทวี บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส เขื่อนชางวิทยาคาร ศรีสะเกษ
240 จักรพงศ กิ่งทอง สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
241 วันเฉลิม จันทรศรี สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
242 ชัยวุฒิ มุกดา สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
243 ณรงคกรณ ไหมคํามูล สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
244 รัตนาภรณ คุมเหลายุง เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
245 ดวงใจ ดอกจันทร ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
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246 ชมพูนุช สดับสาร นิติศาสตร นิติศาสตร มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
247 อาดานุช แคนลาด สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
248 กิตติโชค พรพล สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
249 ปาริฉัตร ภูมิเฟอย นิติศาสตร นิติศาสตร มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
250 สิทธิผล พลลาภ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย มัธยมวัตธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ) รอยเอ็ด
251 ลัชชา ผลุนกระโทก ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
252 วารุณี รัตนอุดม ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
253 สุพรรษา แพนสี แพทยแผนจีน การแพทยแผนจีน เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
254 นภาภรณ จันทรปะคํา บริหารธุรกิจ การบัญชี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
255 สุนิสา ภักดีสมัย บริหารธุรกิจ การบัญชี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
256 สุพัตรา สีกรม ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
257 สุดารัตน รัตนประทุม สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
258 รัชฎา สีลาโส สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
259 เนตรวิมล ภูบัวดวง สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
260 กนกวรรณ มณีโมง สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
261 พงษศักดิ์ สาไชยันต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
262 จิราภรณ แกววังวรณ ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร การศึกษาปฐมวัย เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
263 พรทิพย แกวอุทัศน แพทยแผนจีน การแพทยแผนจีน เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
264 พรนภา แพวประเสริฐ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
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265 พรพิศ คําแหงผล สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอยเอ็รอยเอ็ด
266 จิรายุทธ สีหานาม นิติศาสตร นิติศาสตร เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
267 อภิสิทธิ์ ศรีสังวาลย สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
268 ณัฐกานต พิมผา เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย เหลาหลวงประชานุสรณ รอยเอ็ด
269 สุถาภรณ อานสันเทียะ สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพสาธารณสุขชุมชน โนนไทยคุรุอุปถัมภ นครราชสีมา
270 กัญญารัตน ทุขุนทด นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร โนนไทยคุรุอุปถัมภ นครราชสีมา
271 พรทิพย อินออน บริหารธุรกิจ การบัญชี โนนไทยคุรุอุปถัมภ นครราชสีมา
272 นางสาวปวีณา ขนานไทย นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร พุทไธสง บุรีรัมย
273 นางสาวดลฤดี โสภาคย เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย สาหรายวิทยาคม นครราชสีมา
274 นางสาวสุทธิดา วงคสุธา สาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
275 นายปฏิวัติ ราศี เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
276 นางสาวประกายกานต กอผา เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
277 นายเทวัญวิทย นันตโลหิต สารสนเทสศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร กันทรารมณ ศรีสะเกษ
278 นางสาวมุขสุดา แหลงหลา เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
279 นางสาวสุกัญญา สงเสริม การแพทยแผนจีน การแพทยแผนจีน กันทรารมณ ศรีสะเกษ
280 นางสาวนุจรินทร ผุยพรม เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
281 นางสาวกัญญารัตน จงรักษ เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
282 นางสาววาสนา พิมโยธา เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ
283 นางสาวหทัยมาศ สามสี เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย กันทรารมณ ศรีสะเกษ


