
หนา 1

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

1 5310001 1 ท.2-3 นางสาวกนกอร  สิมมาลา อางศิลา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

2 5310002 1 ท.2-3 นายไพรวุฒิ  รอดพันธุ อางศิลา สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

3 5310003 1 ท.2-3 นางสาวจิรารักษ  บุญทะโน ปลาคาววิทยานุสรณ รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น กรีฑา

4 5310004 1 ท.2-3 นายณรงคชัย  วงศชมภู กศน.อุบลราชธานี การปกครองทองถิ่น สัตวศาสตร กรีฑา

5 5310005 1 ท.2-3 นายบัญชา  เวฬวนารักษ ทรายมูลวิทยา สัตวศาสตร เกษตรศาสตร กรีฑา

6 5310006 1 ท.2-3 นางสาวยุพิน  ศรีสุพรรณ นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ กรีฑา

7 5310007 1 ท.2-3 นางสาวพิจิตรา  มุงประโยชน นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก จุลชีววิทยา สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

8 5310008 1 ท.2-3 นางสาววิมลรัตน  อรกูล นายมวิทยาคาร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครือขาย กรีฑา

9 5310009 1 ท.2-3 นายกลาหาญ  อาบุญธรรม นาจิกพิทยาคม การปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร กรีฑา

10 5310010 1 ท.2-3 นายอัตรวัฒน  วิลามาศ เขมราฐพิทยาคม วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ กรีฑา

11 5310011 1 ท.2-3 นางสาวพัชรินทร  วงศงาม เขมราฐพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

12 5310012 1 ท.2-3 นางสาวสุกัญญา  ศิริคํา กีฬาอุบลราชธานี คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

13 5310013 1 ท.2-3 นางสาวแรมจันทร  ประทุม กีฬาอุบลราชธานี ฟสิกส  การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

14 5310014 1 ท.2-3 นายยุทธนา มิตรรักษ กีฬาอุบลราชธานี เคมี พลศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

15 5310015 1 ท.2-3 นางสาววาสนา  อินธิเดช กันทรลักษวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

16 5310016 1 ท.2-3 นายศราวุฒิ  พิจารณ คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร กรีฑา

17 5310017 1 ท.2-3 นางสาวขนิษฐา  สมมิตร ศรีเมืองวิทยาคาร นิติศาสตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ กรีฑา

18 5310018 1 ท.2-3 นางสาวปพิชญา  คําแดง ศรีเมืองวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

19 5310019 1 ท.2-3 นางสาวลักขณา  พรมทํา ศรีเมืองวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

20 5310020 1 ท.2-3 นางสาวจินตนา  สมภูมิ ศรีเมืองวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร การบริหารงานยุติธรรมฯ กรีฑา

21 5310021 1 ท.2-3 นางสาวรุงฤดี  ศรมณี ศรีเมืองวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ กรีฑา

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553



หนา 2

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

22 5310022 1 ท.2-3 นางสาวนภาพร  ทองมูล ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

23 5310023 1 ท.2-3 นางสาวระพีเพ็ญ  ควงพุฒ ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

24 5310024 1 ท.2-3 นางสาวกฤตษฎาพร  คืนดี ศรีเมืองวิทยาคาร เคมี สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

25 5310025 1 ท.2-3 นางสาววิไล  พรมดาว ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา กรีฑา

26 5310026 1 ท.2-3 นางสาวพรทิพย  มินงาม ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

27 5310027 1 ท.2-3 นางสาวสุธิดา  สีหานาม ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

28 5310028 1 ท.2-3 นางสาวนฤมล  วงศใหญ ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) กรีฑา

29 5310029 1 ท.2-3 นายธวัชชัย  อินทรสวัสดิ์ ศรีเมืองวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา กรีฑา

30 5310030 1 ท.2-3 นางสาววรีรัตน  ชื่นใจ ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

31 5310031 1 ท.2-3 นางสาวรัตติกาล  วงศษร ศรีเมืองวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

32 5310032 1 ท.2-3 นางสาวเตือนใจ  จันทรา ราชประชานุเคราะห 32 สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

33 5310033 1 ท.2-3 นางสาวสวนีย  คําเชิด ราชประชานุเคราะห 32 สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

34 5310034 1 ท.2-3 นายวุฒิชัย  เพชรพินิจ ราชประชานุเคราะห 32 สัตวศาสตร คณิตศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

35 5310035 1 ท.2-3 นางสาวทองเพียร  ศิริคํา ราชประชานุเคราะห 32 รัฐประศาสนศาสตร สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

36 5310036 1 ท.2-3 นางสาวณัฐชา  หมูนดี หกสิบพรรษาวิทยาคม คณิตศาสตร(วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

37 5310037 1 ท.2-3 นางสาวรุงนภา  ศิริโสม กีฬาอุบลราชธานี พลศึกษา(ค.บ.) - กรีฑา

38 5310038 1 ท.2-3 นายบวร  เสนาอินทร เฮือดใหญพิทยา รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น กรีฑา

39 5310039 1 ท.2-3 นายนันทวุฒิ  รุขะจันทร เฮือดใหญพิทยา นิติศาสตร พลศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

40 5310040 1 ท.2-3 นายอรนุช  แสงชมภู เฮือดใหญพิทยา การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การปกครองทองถิ่น กรีฑา

41 5310041 2 ท.3-2 นางสาววนิดา  สมภูมิ เฮือดใหญพิทยา รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น กรีฑา

42 5310042 2 ท.3-2 นางสาวแสงดาว  พลมาก เฮือดใหญพิทยา รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) กรีฑา



หนา 3

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

43 5310043 2 ท.3-2 นางสาวมลฤดี  คูณทอง เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) กรีฑา

44 5310044 2 ท.3-2 นางสาวยุวดี  วงศคําผา เดชอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

45 5310045 2 ท.3-2 นางสาวพิมพพิกา  หลักทอง เดชอุดม วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

46 5310046 2 ท.3-2 นางสาวคําประคอง  ประทุมมาตย เดชอุดม คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

47 5310047 2 ท.3-2 นางสาวเอธิดา  สุทโธ เดชอุดม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรีฑา

48 5310048 2 ท.3-2 นางสาวพรพิมล  พูลเพิ่ม เดชอุดม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร กรีฑา

49 5310049 2 ท.3-2 นางสาวปทมาภรณ  ทิพรัตน เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย กรีฑา

50 5310050 2 ท.3-2 นายฉัตรชัย  ฉัตรวิไล ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

51 5310051 2 ท.3-2 นางสาวรุงนิตตา  แสนแดง ปทุมราชวงศา คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

52 5310052 2 ท.3-2 นางสาวกฤตยา  บางเหลือ ปทุมราชวงศา คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(วท.บ.) กรีฑา

53 5310053 2 ท.3-2 นางสาวนุชจรี  หมั่นเรียน เสนางคนิคม สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย กรีฑา

54 5310054 2 ท.3-2 นางสาวสาวิตรี  แกงกอง อํานาจเจริญ 2 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

55 5310055 2 ท.3-2 นายชนะศักดิ์  เวียงชัย อํานาจเจริญ 2 พลศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร กรีฑา

56 5310056 2 ท.3-2 นางสาวฐิติมา  บุญขวาง กําแพง รัฐประศาสนศาสตร - กรีฑา

57 5310057 2 ท.3-2 นางสาวดาลิยา  จันทพิทักษ ละทายวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

58 5310058 2 ท.3-2 นายขุนเรียง  เจตนา หนองขอนวิทยา นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร กรีฑา

59 5310059 2 ท.3-2 นายกฤษฎา  จันตา บุณฑริกวิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

60 5310060 2 ท.3-2 นางสาวธัญญาลักษณ  ทิมา บุณฑริกวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

61 5310061 2 ท.3-2 นางสาวพิมประภา  สายเสน สําโรงวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

62 5310062 2 ท.3-2 นางสาวภัทรานันท  บุรัตน หนองแวงวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) - กรีฑา

63 5310063 2 ท.3-2 นางสาวสุนิสา  ภาคสีดา เสียมทองพิทยาคม การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา กรีฑา



หนา 4

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

64 5310064 2 ท.3-2 นางสาวนงนุช  เชียงพงษ บึงมะลูวิทยา การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การบัญชี กรีฑา

65 5310065 2 ท.3-2 นายเกรียงไกร  พนภัย โขงเจียมวิทยาคม การประมง เกษตรศาสตร กรีฑา

66 5310066 2 ท.3-2 นายสงัด  คัลนา นครศรีลําดวนวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร กรีฑา

67 5310067 2 ท.3-2 นางสาวภานิดา  ดวนใหญ นครศรีลําดวนวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) กรีฑา

68 5310068 2 ท.3-2 นายวีระชัย  สายมงคล โขงเจียมวิทยาคม เทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร กรีฑา

69 5310069 2 ท.3-2 นายมานุศักดิ์  รัตนนนท นารีนุกูล 2 เกษตรศาสตร สัตวศาสตร กรีฑา

70 5310070 2 ท.3-2 นายเทียนชัย  สายสุพรรณ นารีนุกูล 2 นิติศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

71 5310071 2 ท.3-2 นายพรทิวา  สีมวง นารีนุกูล 2 เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ กรีฑา

72 5310072 2 ท.3-2 นางสาวนฤมล  เวชสาร ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) กรีฑา

73 5310073 2 ท.3-2 นางสาวจุรีรัตน  ประดับศรี ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

74 5310074 2 ท.3-2 นางสาวมลฤดี  สัทธิวรรณ มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ศิลปกรรม กรีฑา

75 5310075 2 ท.3-2 นางสาวขนิษฐา  กอบเกื้อ เขมราฐพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน กรีฑา

76 5310076 2 ท.3-2 นางสาวจินตนา  สมโสภา น้ํายืนวิทยา รัฐประศาสนศาสตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) กรีฑา

77 5310077 2 ท.3-2 นางสาวนฤมล  สมขลัง น้ํายืนวิทยา อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) กรีฑา

78 5310078 2 ท.3-2 นางสาวปทุมมา  ทองทับ น้ํายืนวิทยา สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร กรีฑา

79 5310079 2 ท.3-2 นายวรเชษฐ   เดชทวี ดอนมดแดงวิทยาคม ชีววิทยา รัฐประศาสนศาสตร กรีฑา

80 5310080 2 ท.3-2 นางสาวทิพพาภรณ  คลองดี คําชะอีวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร เกษตรศาสตร กรีฑา

81 5310081 3 ท.3-3 นายปราโมย  ผาริวงศ น้ําปลีกศึกษา เทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร มวย

82 5310082 3 ท.3-3 นายอนุชิต  เพิ่มขึ้น กันทรลักษวิทยา การปกครองทองถิ่น สังคมศึกษา(ค.บ.) มวย

83 5310083 3 ท.3-3 นายธิตทิวา  หาลวย ทาโพธิ์ศรีพิทยา พลศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น มวย

84 5310084 3 ท.3-3 นายทวีทัศย  ศรีสุธรรม เดชอุดม นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร มวย



หนา 5

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

85 5310085 3 ท.3-3 นางสาวธีราพร  แถมพันธ เบ็ญจะมะมหาราช ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ยิงปน

86 5310086 3 ท.3-3 นางสาวภัทรภร  เหลาสายเชื้อ เบ็ญจะมะมหาราช นิเทศศาสตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) ยูโด

87 5310087 3 ท.3-3 นายปราชญ  อักษรศรี นารีนุกูล สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร ยูโด

88 5310088 3 ท.3-3 นายวโรดา  ชินชัย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ยูโด

89 5310089 3 ท.3-3 นางสาววนาลี  สีหะนันท เบ็ญจะมะมหาราช สาธารณสุขชุมชน เคมี วายน้ํา

90 5310090 3 ท.3-3 นายปญญา  พรมแสง ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ วิศวกรรมซอฟแวร เกษตรศาสตร กาปดดี้

91 5310091 3 ท.3-3 นายนพนัฐ  มูลนา ปทุมพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) กาปดดี้

92 5310092 3 ท.3-3 นายพรชัย  นนทศิริ โพธิ์ไทรพิทยาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เซปกตะกรอ

93 5310093 3 ท.3-3 นายวิทวัส  วังแสง บุณฑริกวิทยาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เซปกตะกรอ

94 5310094 3 ท.3-3 นางสาวจริยา  เข็มสี กุดชุมวิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) เซปกตะกรอ

95 5310095 3 ท.3-3 นางสาวเกษแกว  มีคุณ นาคําวิทยา ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เซปกตะกรอ

96 5310096 3 ท.3-3 นางสาวสมฤทัย  หมายมั่น นาคําวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) เซปกตะกรอ

97 5310097 3 ท.3-3 นายนพพล  แสงภักดี ตระกูลประเทืองวิทยาคม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา เซปกตะกรอ

98 5310098 3 ท.3-3 นายธวัชชัย  ชมภูวิเศษ ตระกูลประเทืองวิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น เซปกตะกรอ

99 5310099 3 ท.3-3 นายภูมทร  ไชยโทฏิ กีฬาอุบลราชธานี พลศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร เซปกตะกรอ

100 5310100 3 ท.3-3 นายคมสัน  ลาภารัตน ปทุมราชวงศา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พลศึกษา(ค.บ.) เซปกตะกรอ

101 5310101 3 ท.3-3 นายเจณฑณรงค  คงดี พิบูลมังสาหาร คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) เซปกตะกรอ

102 5310102 3 ท.3-3 นายธงชัย  รูปชาง หวยขะยุงวิทยา เทคโนโลยีการกอสราง เทคโนโลยีไฟฟา เซปกตะกรอ

103 5310103 3 ท.3-3 นายพรเทพ  มะลัย หวยขะยุงวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน เซปกตะกรอ

104 5310104 3 ท.3-3 นายบุญญฤทธิ์  จันทยุขันโท ศรีสะเกษวิทยาลัย ไมระบุสาขา ไมระบุสาขา เซปกตะกรอ

105 5310105 3 ท.3-3 นายกิติศักดิ์  ภักดีใส ศรีสะเกษวิทยาลัย คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) เซปกตะกรอ



หนา 6

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

106 5310106 3 ท.3-3 นางสาวศศิธร  แสนศรี กีฬาอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น เซปกตะกรอ

107 5310107 3 ท.3-3 นายวีระยุทธ  วรรณประภา กีฬาอุบลราชธานี นิติศาสตร สัตวศาสตร เซปกตะกรอ

108 5310108 3 ท.3-3 นายสุริยา  บุญมา ไตรมิตร รัฐประศาสนศาสตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เซปกตะกรอ

109 5310109 3 ท.3-3 นายรัตติกร  คําสุดแสง ราชประชานุเคราะห 32 สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เซปกตะกรอ

110 5310110 3 ท.3-3 นางสาวอิศราภรณ  เถาวรโท กีฬาอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) เทเบิลเทนนิส

111 5310111 3 ท.3-3 นางสาวเหมือนมาศ   ขุมคํา เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถิ่น เทเบิลเทนนิส

112 5310112 3 ท.3-3 นางสาววิชุดา  กูกานันท เดชอุดม เกษตรศาสตร การปกครองทองถิ่น เทเบิลเทนนิส

113 5310113 3 ท.3-3 นางสาวพิมล  แววศรี เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมฯการออกแบบ เทเบิลเทนนิส

114 5310114 3 ท.3-3 นายพิสิษฐ  โสมาบุตร เดชอุดม การปกครองทองถิ่น สังคมศึกษา(ค.บ.) เทเบิลเทนนิส

115 5310115 3 ท.3-3 นายวีระศักดิ์  กิ่งสุวรรณ ปทุมพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) เทเบิลเทนนิส

116 5310116 3 ท.3-3 นางสาวกฤษณา   ปนมวง ลมศักดิ์วิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เทเบิลเทนนิส

117 5310117 3 ท.3-3 นางสาววิชุดา   สาใจ ลมศักดิ์วิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) เทเบิลเทนนิส

118 5310118 3 ท.3-3 นายธนวุฒิ  คุณนาม ราชประชานุเคราะห 29 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต เทเบิลเทนนิส

119 5310119 3 ท.3-3 นายชนะศักดิ์  ฐานผดุง เบ็ญจะมะมหาราช สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) บาสเกตบอล

120 5310120 3 ท.3-3 นางสาวบัณณิตา  กวางทอง เดชอุดม รัฐประศาสนศาสตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) บาสเกตบอล

121 5310121 4 ศ.113 นายอาเรน  ประทีปธนากร สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บาสเกตบอล

122 5310122 4 ศ.113 นายยุทธนา  คุณภาที โพธิ์ไทรพิทยาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร บาสเกตบอล

123 5310123 4 ศ.113 นางสาวเกศกนก  ศุภเสถียร มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ บาสเกตบอล

124 5310124 4 ศ.113 นางสาวณิชา  เงินลุน ทุงเทิงยิ่งวัฒนา พลศึกษา(ค.บ.) อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) บาสเกตบอล

125 5310125 4 ศ.113 นางสาวสุดารัตน  คําพันธ นารีนุกูล 2 การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) เทคโนโลยีสารสนเทศ บาสเกตบอล

126 5310126 4 ศ.113 นางสาวสุกัญญา  จันทรบุญ ชลกันยานุกูล พลศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น บาสเกตบอล



หนา 7

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

127 5310127 4 ศ.113 นายอานนท  ประกอบแกว ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร บาสเกตบอล

128 5310128 4 ศ.113 นายธีระพล  เกตุวัตร ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน สังคมศึกษา(ค.บ.) บาสเกตบอล

129 5310129 4 ศ.113 นางสาวปยะนุช  สนใจ น้ําปลีกศึกษา การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร แบดมินตัน

130 5310130 4 ศ.113 นายวัยเฉลิม  วงศเหลา น้ําปลีกศึกษา การปกครองทองถิ่น เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ แบดมินตัน

131 5310131 4 ศ.113 นายโชคสวาง  นาหมื่น ศรีเมืองวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา แบดมินตัน

132 5310132 4 ศ.113 นางสาวมาลินี  ศรีภา ศรีเมืองวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา แบดมินตัน

133 5310133 4 ศ.113 นางสาวกัลยา  ในทอง บึงมะลูวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) แบดมินตัน

134 5310134 4 ศ.113 นายชรินทร  บัวใหญ หนองบัวฮีวิทยาคม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา เปตอง

135 5310135 4 ศ.113 นางสาวอุทุมพร  พิคิ้ว โดนเพ็กวิทยาคม การบัญชี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปตอง

136 5310136 4 ศ.113 นางสาววิภาลัย  พรหมประดิษฐ โดนเพ็กวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เปตอง

137 5310137 4 ศ.113 นางสาวจริยาพร  วงศษา กระดุมทองวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส เปตอง

138 5310138 4 ศ.113 นางสาวสุนิสา  ไกรษี กระดุมทองวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) เปตอง

139 5310139 4 ศ.113 นางสาวเสาวนีย  มีคุณ นาคําวิทยา สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เปตอง

140 5310140 4 ศ.113 นายกิติพันธ  โชติจันทร เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เปตอง

141 5310141 4 ศ.113 นายคมสันต  คําโสภา เดชอุดม วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครือขาย เปตอง

142 5310142 4 ศ.113 นายสุเมธ  วรทํา สตรีสิริเกศ สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น เปตอง

143 5310143 4 ศ.113 นายวีระชัย  บรรเทา สตรีสิริเกศ การปกครองทองถิ่น นิติศาสตร เปตอง

144 5310144 4 ศ.113 นายประพันธศักดิ์  ทองบาน เขาวงพิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) เปตอง

145 5310145 4 ศ.113 นายวุฒิชัย เหลาสียง กันทรวิชัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิศวกรรมเครือขาย ฟุตซอล

146 5310146 4 ศ.113 นายอดิศักดิ์  สายตา อํานาจเจริญ 2 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา ฟุตซอล

147 5310147 4 ศ.113 นายปยวัฒน  จินาเสน อํานาจเจริญ 2 เทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร ฟุตซอล



หนา 8

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

148 5310148 4 ศ.113 นายสุขสันต  ขาวออน หนองบัวฮีวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) - ฟุตซอล

149 5310149 4 ศ.113 นายศุภลักษณ  ศรีอักษร ทุงศรีอุดม วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ฟุตซอล

150 5310150 4 ศ.113 นายพนมพร  พรมสําลี เหลางามพิทยาคม เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีกอสราง ฟุตซอล

151 5310151 4 ศ.113 นายมนตรี  สายบุดดี เหลางามพิทยาคม เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีกอสราง ฟุตซอล

152 5310152 4 ศ.113 นายนฤดล  สีแหล โพธิ์ไทรพิทยาคาร นิติศาสตร สัตวศาสตร ฟุตซอล

153 5310153 4 ศ.113 นายสุวิทย  ออนเนตร โพธิ์ไทรพิทยาคาร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟุตซอล

154 5310154 4 ศ.113 นายวัชรพงษ  ตะมิน เหลางามพิทยาคม วิทยาการคอมพิวเตอร มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ ฟุตซอล

155 5310155 4 ศ.113 นายคศตวรรษ  หนูกอง ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ดนตรี ฟุตซอล

156 5310156 4 ศ.113 นายบุญธรรม  จันทรรังสี โขงเจียมวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี ฟุตซอล

157 5310157 4 ศ.113 นายวณิชย  กันตัด โดมประดิษฐวิทยา นิติศาสตร คณิตศาสตร ฟุตซอล

158 5310158 4 ศ.113 นายณัฐพล  ดอกคํา ศรีน้ําคําศึกษา การปกครองทองถิ่น พลศึกษา(ค.บ.) ฟุตซอล

159 5310159 4 ศ.113 นางสาวศุภกานต  บุญปอง ศรีเมืองวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟุตซอล

160 5310160 4 ศ.113 นายวินัย   สงสัย ราชประชานุเคราะห 29 เกษตรศาสตร สัตวศาสตร ฟุตซอล

161 5310161 5 ดน.205 นายวรวุฒิ  แสนลา มัธยมตระการพืชผล วิทยศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ฟุตซอล

162 5310162 5 ดน.205 นางสาวนิลุบล  สิงหคง เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย ฟุตบอล

163 5310163 5 ดน.205 นายรัฐพล  พรมเกษ เดชอุดม พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

164 5310164 5 ดน.205 นายวิษณุ  สรอยบัดสา เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ฟุตบอล

165 5310165 5 ดน.205 นายธีรนันท  วงศหอม ปทุมพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟุตบอล

166 5310166 5 ดน.205 นายวิทยา  ประสมสุข ปทุมราชวงศา การปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร ฟุตบอล

167 5310167 5 ดน.205 นายพงษทวี  วรรณวัตร ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟุตบอล

168 5310168 5 ดน.205 นายปยะพันธ  เจริญสุข พิบูลมังสาหาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีไฟฟา ฟุตบอล



หนา 9

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

169 5310169 5 ดน.205 นายไพบูลย  คัสดี พิบูลมังสาหาร พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ฟุตบอล

170 5310170 5 ดน.205 นางสาววิไลภรณ  ตุนา กระดุมทองวิทยา การแพทยแผนไทย สาธารณสุขชุมชน ฟุตบอล

171 5310171 5 ดน.205 นายวรชาติ  เจินยุหะ ปรางคกู คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(วท.บ.) ฟุตบอล

172 5310172 5 ดน.205 นายเชาวพันธ  จันทรเลื่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฟุตบอล

173 5310173 5 ดน.205 นางสาวเสาวภา  โกสัตถา ลือวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

174 5310174 5 ดน.205 นายพลวัฒน  ปดถาพิมพ ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร ฟุตบอล

175 5310175 5 ดน.205 นางสาวนาตยา  ปราโมทย รมโพธิ์วิทยา การบัญชี การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรฯ) ฟุตบอล

176 5310176 5 ดน.205 นางสาวสุกัญญา  กิ่วไธสง รมโพธิ์วิทยา รัฐประศาสนศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

177 5310177 5 ดน.205 นางสาวกมลทิพย  ธรรมแกว รมโพธิ์วิทยา รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น ฟุตบอล

178 5310178 5 ดน.205 นางสาวลุมล  ไชยสุวรรณ รมโพธิ์วิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

179 5310179 5 ดน.205 นายโกศล  สาระวัลย นครศรีลําดวนวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ฟุตบอล

180 5310180 5 ดน.205 นางสาววไลพร  วิถี หนองทุมศรีสําราญวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร สาธารณสุขชุมชน ฟุตบอล

181 5310181 5 ดน.205 นายสมเกียรติ  อินทรเหงา หวยผึ้งพิทยา พลศึกษา(ค.บ.) - ฟุตบอล

182 5310182 5 ดน.205 นายพุทธิชัย  พานิช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟุตบอล

183 5310183 5 ดน.205 นายศราวุธ  สนธิธรรม ลือวิทยาคม สถิติประยุกต จุลชีววิทยา ฟุตบอล

184 5310184 5 ดน.205 นายบัญชา  จุลเหลา หวยขาพิทยาคม อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฟุตบอล

185 5310185 5 ดน.205 นายมนตรี  มีสงา หวยขาพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ฟุตบอล

186 5310186 5 ดน.205 นายชาตรี  สาระบุตร อางศิลา พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟุตบอล

187 5310187 5 ดน.205 นายศิริวัฒน  สุโภภาค อางศิลา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฟุตบอล

188 5310188 5 ดน.205 นายฤทธิเดช  ระวังดี อางศิลา พลศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร ฟุตบอล

189 5310189 5 ดน.205 นายรชานนท  ทองยศ น้ําปลีกศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร ฟุตบอล



หนา 10

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

190 5310190 5 ดน.205 นายพิสุทธิ์  พันธเลิศ นายมวิทยาคาร อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร ดนตรี ฟุตบอล

191 5310191 5 ดน.205 นายสุบรรณ  ผาน้ําฝน ปรือใหญวิทยบัลลังก พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ฟุตบอล

192 5310192 5 ดน.205 นายชวลิต  ชนะภัย คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

193 5310193 5 ดน.205 นายศิลปชัย  วรรณสุข คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ พลศึกษา(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ฟุตบอล

194 5310194 5 ดน.205 นายฉัตยา  สารีวัลย ศรีเมืองวิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) สัตวศาสตร ฟุตบอล

195 5310195 5 ดน.205 นางสาวกนกรัตน  ขันธะลี มวงสามสิบอัมพวันวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) การประมง ฟุตบอล

196 5310196 5 ดน.205 นายอินทรา  พิมพสวัสดิ์ มวงสามสิบอัมพวันวิทยา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ฟุตบอล

197 5310197 5 ดน.205 นางสาววรรณฤดี  นาเมืองรักษ ราชประชานุเคราะห 32 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ฟุตบอล

198 5310198 5 ดน.205 นางสาวสินจัย  สายสมบัติ ราชประชานุเคราะห 32 เกษตรศาสตร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ฟุตบอล

199 5310199 5 ดน.205 นายวิทยา  ธานี ดอนมดแดงวิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ฟุตบอล

200 5310200 5 ดน.205 นายอัมรินทร  ไชยโคตร ราชประชานุเคราะห 29 สาธารณสุขชุมชน คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟุตบอล

201 5310201 6 ดน.301 นายอภิศักดิ์  อยูเย็น มัธยมตระการพืชผล วิทยศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟุตบอล

202 5310202 6 ดน.301 นายบรรจบ  วารีพัฒน มัธยมตระการพืชผล พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

203 5310203 6 ดน.301 นายภาณุวัฒน  ยุทธเสน มัธยมตระการพืชผล พลศึกษา(ค.บ.) - ฟุตบอล

204 5310204 6 ดน.301 นายอภิวัตร  ดาษดา มัธยมตระการพืชผล สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ฟุตบอล

205 5310205 6 ดน.301 นายณัฐพล  สีสันต อาเวมารีอา วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟุตบอล

206 5310206 6 ดน.301 นายพัฒนพงศ  โยธาศิริ ตระกูลประเทืองวิทยาคม เทคโนโนโลยีการจัดการอุตฯ เทคโนโลยีไฟฟา ฟุตบอล

207 5310207 6 ดน.301 นายศราวุฒิ  อุวิทัต ราชประชานุเคราะห 32 นิติศาสตร ฟสิกส รักบี้

208 5310208 6 ดน.301 นางสาวจามจุรี  โพธิ์นาแค สตรีสิริเกศ สาธารณสุขชุมชน - วอลเลยบอล

209 5310209 6 ดน.301 นางสาวอมรรัตน  ปตตะศรี เฮือดใหญพิทยา นิติศาสตร การบริหารธุรกิจ(การตลาด) วอลเลยบอล

210 5310210 6 ดน.301 นางสาวเสาวลักษณ  อินทะนาม เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน จุลชีววิทยา วอลเลยบอล



หนา 11

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

211 5310211 6 ดน.301 นางสาวน้ําคาง สุทธิ เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

212 5310212 6 ดน.301 นางสาวศิริณณา  มาระเนตร เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

213 5310213 6 ดน.301 นางสาวเพ็ญนภา  เกษสุพรรณ เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วอลเลยบอล

214 5310214 6 ดน.301 นายธรณินทร  นาจอมเทียน เบ็ญจะมะมหาราช อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) - วอลเลยบอล

215 5310215 6 ดน.301 นางสาวจิราพร  บุญธิมา ปทุมราชวงศา การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) วอลเลยบอล

216 5310216 6 ดน.301 นางสาวนิธีลักษณ  แกวไทรหยวก สตรีสิริเกศ สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น วอลเลยบอล

217 5310217 6 ดน.301 นางสาวภักจิรา  มหาโยธิน ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย วอลเลยบอล

218 5310218 6 ดน.301 นางสาวศิรินทรา  พรมสอาด ปทุมพิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ วอลเลยบอล

219 5310219 6 ดน.301 นางสาวทิพรัตน  รุงแสง โนนเพ็กวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร วอลเลยบอล

220 5310220 6 ดน.301 นางสาวชิษณุชา  สุขชีวี สารวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วอลเลยบอล

221 5310221 6 ดน.301 นางสาวนงคราญ  บุญเลิศ บกวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) วอลเลยบอล

222 5310222 6 ดน.301 นางสาวดาลิกา  บรรจงนอก ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ นิติศาสตร การปกครองทองถิ่น วอลเลยบอล

223 5310223 6 ดน.301 นายภัทรบดินทร  เดชสายบัว บกวิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร - วอลเลยบอล

224 5310224 6 ดน.301 นางสาวนารีรัตน  สีลาแสง ดงสวางวิทยา การศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วอลเลยบอล

225 5310225 6 ดน.301 นายอรรถชัย  บุญโท พังเคนพิทยา รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น วอลเลยบอล

226 5310226 6 ดน.301 นายจักรพรรณ  ดวนสูง นครศรีลําดวนวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) วอลเลยบอล

227 5310227 6 ดน.301 นายกฤษฏา   สุขเสมอ อางศิลา พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ วอลเลยบอล

228 5310228 6 ดน.301 นางสาวนิศารัตน   สุวรรณสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิค การบัญชี การบัญชี วอลเลยบอล

229 5310229 6 ดน.301 นายศิริเทพ   จําเริญ นารีนุกูล พลศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ วอลเลยบอล

230 5310230 6 ดน.301 นางสาวสุนิสา    ทรงคาศรี นาจะหลวย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วอลเลยบอล

231 5310231 6 ดน.301 นายสมพร    จําศรี นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น วอลเลยบอล



หนา 12

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

232 5310232 6 ดน.301 นายวรวุฒิ    ธานี นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สัตวศาสตร การปกครองทองถิ่น วอลเลยบอล

233 5310233 6 ดน.301 นายทินกร   โทนุการ คึมใหญวิทยา ชีววิทยา สาธารณสุขชุมชน วอลเลยบอล

234 5310234 6 ดน.301 นายศิษฎเศษฐ   หมื่นวงศ นารีนุกูล พลศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย วอลเลยบอล

235 5310235 6 ดน.301 นายธวัชชัย   จันเจือ คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) วอลเลยบอล

236 5310236 6 ดน.301 นางสาววารุณี   จําลองพันธื ศรีเมืองวิทยาคาร การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) สาธารณสุขชุมชน วอลเลยบอล

237 5310237 6 ดน.301 นางสาวกนกนิภา   โลหะกุล ศรีเมืองวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

238 5310238 6 ดน.301 นางสาวพัฒนพร   ศรีบุระ ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

239 5310239 6 ดน.301 นางสาวนงนุช   หอสี ศรีเมืองวิทยาคาร คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร วอลเลยบอล

240 5310240 6 ดน.301 นางสาวเพ็ญศรี   โทสิงห ศรีเมืองวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ วอลเลยบอล

241 5310241 7 น.111 นางสาวสุพัตรา   จันทะยา ศรีเมืองวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร วอลเลยบอล

242 5310242 7 น.111 นางสาวอุษา    สายทอง ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

243 5310243 7 น.111 นางสาวสุภัสสร   ปองชู ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร วอลเลยบอล

244 5310244 7 น.111 นางสาวศิริรัตน   สิทธิเส็ง ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

245 5310245 7 น.111 นางสาวจินทนา    จิตธรรม ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน ธุรกิจอาหารและโภชนาการ วอลเลยบอล

246 5310246 7 น.111 นางสาวยุพาพร   แกนทอง ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย วอลเลยบอล

247 5310247 7 น.111 นางสาวอัจฉราภรณ   จํานงการ มวงสามสิบอัมพวันวิทยา สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วอลเลยบอล

248 5310248 7 น.111 นางสาวธัญญา   สมบูรณ ราชประชานุเคราะห 32 สาธารณสุขชุมชน การบัญชี วอลเลยบอล

249 5310249 7 น.111 นายวรชาติ  ประเสริฐ มหาชนะชัยวิทยาคม นิติศาสตร - วอลเลยบอล

250 5310250 7 น.111 นายสิงหล  บุญพจน มหาชนะชัยวิทยาคม วิทยาการคอมพิวเตอร การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) วอลเลยบอล

251 5310251 7 น.111 นายเชิดพงษ  ออนแกว มัธยมตระการพืชผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร วอลเลยบอล

252 5310252 7 น.111 นายธวัชชัย  ภูวงศ ไผใหญศึกษา สาธารณสุขชุมชน การปกครองทองถิ่น วอลเลยบอล



หนา 13

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

253 5310253 7 น.111 นางสาวธิดาทพิย  เมืองโคตร คําชะอีวิทยาคาร การแพทยแผนไทย สาธารณสุขชุมชน วอลเลยบอล

254 5310254 7 น.111 นางสาวอุไลลักษณ  ศรีทอง คําชะอีวิทยาคาร การแพทยแผนไทย นิติศาสตร วอลเลยบอล

255 5310255 7 น.111 นางสาวเยาวลักษณ  สุคันธปรีชา วิจิตราพิทยา การศึกษาปฐมวัย วิทยาการคอมพิวเตอร แฮนดบอล

256 5310256 7 น.111 นางสาวนริสรา  เดือนเพ็ญ วิจิตราพิทยา การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร แฮนดบอล

257 5310257 7 น.111 นางสาววราภรณ  พิมวาป วิจิตราพิทยา การบัญชี การจัดการเทคโนฯสารสนเทศ แฮนดบอล

258 5310258 7 น.111 นางสาวสุดาวรรณ  ทําทอง สมเด็จพระญาณสังวร สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย เชียร

259 5310259 7 น.111 นายวิศรุทธ  ศรีสุวรรณ เดชอุดม คณิตศาสตร(ค.บ.) สัตวศาสตร เชียร

260 5310260 7 น.111 นางสาวปนัดดา  สอดศรี เดชอุดม ภาษาอังกฤษ การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) เชียร

261 5310261 7 น.111 นางสาววิสุดา  สุทธี เดชอุดม วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(การตลาด) เชียร

262 5310262 7 น.111 นางสาววิภาดา  บุญหาร เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เชียร

263 5310263 7 น.111 นางสาวไอรดา  ไชยรัตน เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) เชียร

264 5310264 7 น.111 นางสาวดรุณี  ศรีแกวกุม เดชอุดม วิทยาการคอมพิวเตอร การบัญชี เชียร

265 5310265 7 น.111 นางสาวแพรวพรรณ  กุศล เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เชียร

266 5310266 7 น.111 นางสาวทิพยวรรณ  ทิพวงศ เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เชียร

267 5310267 7 น.111 นางสาวระพิพรรณ  สุทธิจักร เดชอุดม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สัตวศาสตร เชียร

268 5310268 7 น.111 นายวุฒิชัย  วุฒิพรหม เดชอุดม วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน เชียร

269 5310269 7 น.111 นางสาวสุดา  พละเดช เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน สัตวศาสตร เชียร

270 5310270 7 น.111 นางสาวจุฑามาศ  แมนปน เดชอุดม การบัญชี อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) เชียร

271 5310271 7 น.111 นางสาวเบญจพร  ทาคํามิล เดชอุดม สัตวศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร เชียร

272 5310272 7 น.111 นางสาวสวยศิลป  ยอดศรี ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน เชียร

273 5310273 7 น.111 นางสาวศรีสมร  มหาโยธิน ปทุมราชวงศา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) เชียร



หนา 14

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

274 5310274 7 น.111 นายวุฒิพงษ  พรมดี พิบูลมังสาหาร สาธารณสุขชุมชน การบริหารธุรกิจ(การตลาด) เชียร

275 5310275 7 น.111 นางสาวอรทัย  ทองปาน พิบูลมังสาหาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย เชียร

276 5310276 7 น.111 นางสาวพรพิมล  บุตวร พิบูลมังสาหาร การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เชียร

277 5310277 7 น.111 นางสาวยุวดี  โพธิ์ขาว สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) เชียร

278 5310278 7 น.111 นางสาวน้ําฝน  กิ่งกาน สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย เชียร

279 5310279 7 น.111 นางสาวจิตราวดี  ธนวาที สตรีสิริเกศ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) เชียร

280 5310280 7 น.111 นางสาวธนาภรณ  ศรีเสมอ สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) เชียร

281 5310281 8 น.113 นางสาวปวีณา  กาเมือง สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) เชียร

282 5310282 8 น.113 นางสาวศิริขวัญ  บุตรดา สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย เชียร

283 5310283 8 น.113 นางสาวอภิญญา  จันทรบูชา หวยขาพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย เชียร

284 5310284 8 น.113 นางสาวจันทิมา  ขาวแท หวยขาพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย เชียร

285 5310285 8 น.113 นางสาวเอมอร  ประยูรศักดิ์ อํานาจเจริญ 2 สาธารณสุขชุมชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) เชียร

286 5310286 8 น.113 นางสาวณัฐวดี  สารธิมา เสนางคนิคม สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร เชียร

287 5310287 8 น.113 นางสาวนาถนรี  พงษทอง ละทายวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น เชียร

288 5310288 8 น.113 นางสาวณัฐชานันท  ทิมา ละทายวิทยา ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย เชียร

289 5310289 8 น.113 นางสาวกนกวรรณ  สุขสําราญ โพธิ์ไทรพิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) เชียร

290 5310290 8 น.113 นางสาววันเพ็ญ  ประวิง เลิงนกทา การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลปและการละคร เชียร

291 5310291 8 น.113 นายปริวรรณ  ทองเฟอง ดงสวางวิทยา นิเทศศาสตร นาฎศิลปและการละคร เชียร

292 5310292 8 น.113 นางสาวสุนิสา พลเขต เลิงนกทา ภาษาไทย(ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย เชียร

293 5310293 8 น.113 นางสาววันเพ็ญ  หงษทอง อางศิลา การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) เชียร

294 5310294 8 น.113 นางสาวทิพรัตน  ทันวิมา โดมประดิษฐวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เชียร



หนา 15

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

295 5310295 8 น.113 นางสาวสุปรีย  ทองหมื่น มวงสามสิบอัมพวันวิทยา การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) เชียร

296 5310296 8 น.113 นายพงษธร  คลาดแคลว นาจะหลวย สาธารณสุขชุมชน การบัญชี เชียร

297 5310297 8 น.113 นางสาวอนิสรา   จันทรขาว มหาชนะชัยวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย เชียร

298 5310298 8 น.113 นางสาวอลิสา  ศรีบุรมย คําชะอีวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร เชียร

299 5310299 8 น.113 นางสาวสุนัดดา  โคตรพันธ คําชะอีวิทยาคาร จุลชีววิทยา สาธารณสุขชุมชน เชียร

300 5310300 8 น.113 นางสาวจินตนา  กุมลา คําชะอีวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร จุลชีววิทยา เชียร

301 5310301 8 น.113 นางสาวน้ําฝน  บกนอย สมเด็จพระญาณสังวร สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

302 5310302 8 น.113 นายอดิสิทธิ์  วีราวงศ สมเด็จพระญาณสังวร การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ดนตรี

303 5310303 8 น.113 นายอดิชัย  ลมลิน นาจานศึกษา ดนตรี คณิตศาสตร ดนตรี

304 5310304 8 น.113 นายปอนด  ปองแกว คอวังวิทยาคม ดนตรี รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

305 5310305 8 น.113 นายอรรณนร  เถระพันธ คอวังวิทยาคม ดนตรี รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

306 5310306 8 น.113 นางสาวจตุรพร  บุญประชุม โคกสวางคุมวิทยานุสรณ ภาษาไทย(ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน ดนตรี

307 5310307 8 น.113 นายไชยมงคล  ไชยมาตร โคกสวางคุมวิทยานุสรณ นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) ดนตรี

308 5310308 8 น.113 นางสาวลัดดาวัลย  สงเสริม เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย ดนตรี

309 5310309 8 น.113 นางสาวอัจฉราวดี  ตะลทา เดชอุดม นิเทศศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

310 5310310 8 น.113 นางสาววงจันทร  วาระสุข เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ดนตรี

311 5310311 8 น.113 นางสาวสุธามาน  สืบหลา เดชอุดม การบัญชี การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ดนตรี

312 5310312 8 น.113 นายอานนท  อํานวย เดชอุดม ดนตรี นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ดนตรี

313 5310313 8 น.113 นายวีรยุทธ  ลาภสาร ปทุมราชวงศา วิทยาการคอมพิวเตอร เกษตรศาสตร ดนตรี

314 5310314 8 น.113 นางสาวปริสนา  สีวะสา ปทุมราชวงศา รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ดนตรี

315 5310315 8 น.113 นางสาวเบญจวรรณ  วิริยา พิบูลมังสาหาร การปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี



หนา 16

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

316 5310316 8 น.113 นายธนากร  โพธิ์ขาว พิบูลมังสาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดนตรี

317 5310317 8 น.113 นางสาวเพียรศิลิ  วงศสมบัติ พิบูลมังสาหาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ดนตรี

318 5310318 8 น.113 นางสาวรุงนภา  แกวคํา ปทุมพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ดนตรี ดนตรี

319 5310319 8 น.113 นายชัยศิริ  คณาโสม อํานาจเจริญ 2 รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น ดนตรี

320 5310320 8 น.113 นายธนัชชัย  อภัยพันธ อํานาจเจริญ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดนตรี

321 5310321 9 33.305 นายบดินทร  ผิวพรรณ หนองบัวฮีวิทยาคม ดนตรี การปกครองทองถิ่น ดนตรี

322 5310322 9 33.305 นายสุพล  ดรุณพันธ หนองบัวฮีวิทยาคม ดนตรี การปกครองทองถิ่น ดนตรี

323 5310323 9 33.305 นายเอกชัย  โพพิลา ทุงศรีอุดม ดนตรี พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี

324 5310324 9 33.305 นายวิเชียร  จันทรศรี ทุงศรีอุดม ดนตรี พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี

325 5310325 9 33.305 นายแสงจันทร  สายสินธิ์ ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ดนตรี

326 5310326 9 33.305 นายสุริยะ  ระหาร ปรางคกู ดนตรี สาธารณสุขชุมชน ดนตรี

327 5310327 9 33.305 นายทรงวุฒิ  ทุมพร ปรางคกู รัฐประศาสนศาสตร สาธารณสุขชุมชน ดนตรี

328 5310328 9 33.305 นายชานนท  แกนกอ ยโสธรพิทยาสรรค นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี

329 5310329 9 33.305 นายชฎายุ  กลิ่นแกว หนองขอนวิทยา นิติศาสตร การปกครองทองถิ่น ดนตรี

330 5310330 9 33.305 นางสาวกรรณิการ  พงษสุรรณ ปรางคกู การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) ดนตรี

331 5310331 9 33.305 นางสาวสุมาพร  ดวงทอง ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) ดนตรี

332 5310332 9 33.305 นายธนศักดิ์  สมใจ ยางชุมนอยพิทยาคม เทคโนโลยีไฟฟา การปกครองทองถิ่น ดนตรี

333 5310333 9 33.305 นางสาววนิดา  กลีบฉวี ปรางคกู ไมระบุสาขา ภาษาไทย ดนตรี

334 5310334 9 33.305 นางสาวดารีรัตน  รูปคม กุดขาวปุนวิทยา นาฎศิลปและการละคร การศึกษาปฐมวัย ดนตรี

335 5310335 9 33.305 นางสาวสุภาวดี  ศรีพงษยิ่ง โนนกุงวิทยาคม นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

336 5310336 9 33.305 นางสาวนภาลัย  อุปทัง นาสะไมพิทยาคม วิทยาการคอมพิวเตอร นิเทศศาสตร ดนตรี



หนา 17

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

337 5310337 9 33.305 นายธีรศักดิ์  พันธใหญ อาเวมารีอา ดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ดนตรี

338 5310338 9 33.305 นายสถาปตย  ทารา อาเวมารีอา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ดนตรี

339 5310339 9 33.305 นางสาวกมลชนก  ประสงคเสียง สําโรงวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย ดนตรี

340 5310340 9 33.305 นายวีรวัฒน  พรมเภา สําโรงวิทยาคาร ดนตรี ศิลปกรรม ดนตรี

341 5310341 9 33.305 นายเพชรรัตน  ภักดีไทย พังเคนพิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ดนตรี

342 5310342 9 33.305 นายประหยัด คําเฮือง ทุงเทิงยิ่งวัฒนา ดนตรี เทคโนโลยีกอสราง ดนตรี

343 5310343 9 33.305 นางสาวจิราภรณ  บุญสงค ทุงเทิงยิ่งวัฒนา สาธารณสุขชุมชน การปกครองทองถิ่น ดนตรี

344 5310344 9 33.305 นางสาวรุงนภา  มณีวงศ ยางชุมนอยพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

345 5310345 9 33.305 นางสาวฉัตรพร  รังมาตย เลิงนกทา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน ดนตรี

346 5310346 9 33.305 นางสาวนาฎสินี  โพธิสาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ดนตรี

347 5310347 9 33.305 นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม เลิงนกทา คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ดนตรี

348 5310348 9 33.305 นายสถาพร  รวมพรม โขงเจียมวิทยาคม เกษตรศาสตร เทคโนโลยีไฟฟา ดนตรี

349 5310349 9 33.305 นางสาวกรรณิกา  เชิดไชย หนามแทงพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ดนตรี

350 5310350 9 33.305 นายธีระยุทธ  อยูคง หนามแทงพิทยาคม ดนตรี - ดนตรี

351 5310351 9 33.305 นางสาวสมคิด  สีดํา ลืออํานาจวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ฟสิกส ดนตรี

352 5310352 9 33.305 นางทรงศักดิ์  เทียมยศ โขงเจียมวิทยาคม วิศวกรรมซอฟแวร อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร ดนตรี

353 5310353 9 33.305 นางสาวภาวิณี  ราณไพรี นารีนุกูล 2 สาธารณสุขชุมชน ชีววิทยา ดนตรี

354 5310354 9 33.305 นางสาวออมเดือน  กสิภูมิ นารีนุกูล 2 สาธารณสุขชุมชน การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ดนตรี

355 5310355 9 33.305 นางสาวประภัสสร  วงศปญญา นารีนุกูล 2 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา ดนตรี

356 5310356 9 33.305 นางสาวอรอนงค   คงตางาม อางศิลา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ดนตรี

357 5310357 9 33.305 นางสาวปยนุช  ยิ่งดี อางศิลา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดนตรี



หนา 18

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

358 5310358 9 33.305 นายศุภลักษณ  แสงสุวรรณ เสนางคนิคม สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ดนตรี

359 5310359 9 33.305 นายเชษฐา ศรีสุข ทรายมูลวิทยา ดนตรี - ดนตรี

360 5310360 9 33.305 นางสาวสายสมร  กงสะเด็น นาจะหลวย ภาษาไทย(ศศ.บ.) ดนตรี ดนตรี

361 5310361 10 33.701 นางสาวสุรางคณา  วินธิไสย นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน ดนตรี

362 5310362 10 33.701 นางสาวรุงอรุณ  ประเทืองไทย มัธยมโพนคอ วิทยาศาสตร(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ดนตรี

363 5310363 10 33.701 นายจิราวุธ  การะเมฆ เขื่อนชางวิทยาคาร ดนตรี ศิลปกรรม ดนตรี

364 5310364 10 33.701 นางสาวทิพอาพร  กอนคํา เขมราฐพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ดนตรี

365 5310365 10 33.701 นางสาววรภัทร  ขันธวิชัย เขมราฐพิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ดนตรี

366 5310366 10 33.701 นายโรจนศักดิ์  บุญญาสุ กันทรลักษวิทยา การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน ดนตรี

367 5310367 10 33.701 นายสุฤกษ  ทองกลม ทาโพธิ์ศรีพิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) ดนตรี

368 5310368 10 33.701 นายกฤษณ  จิตรสม ทาโพธิ์ศรีพิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นิติศาสตร ดนตรี

369 5310369 10 33.701 นายธนายศ  สุตาสุข ทาโพธิ์ศรีพิทยา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดนตรี

370 5310370 10 33.701 นายสุรสิทธิ์  หนึ่งคํามี ศรีเมืองวิทยาคาร ดนตรี นิติศาสตร ดนตรี

371 5310371 10 33.701 นางสาวนันทพร  แกวกัญญา ศรีเมืองวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ ดนตรี

372 5310372 10 33.701 นางสาวเกศรินทร  ทองที มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ดนตรี

373 5310373 10 33.701 นางสาวพัชรีวรรณ  จารัตน มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ดนตรี นิติศาสตร ดนตรี

374 5310374 10 33.701 นายปวิตร  ทองทศ หวยขะยุงวิทยา ดนตรี อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร ดนตรี

375 5310375 10 33.701 นายอํานวย  พิระภาค พนาศึกษา สาธารณสุขชุมชน ภาษาไทย ดนตรี

376 5310376 10 33.701 นายอัครเดช  ลือนาม พนาศึกษา ดนตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดนตรี

377 5310377 10 33.701 นายพรทิวา  ศิริศร หกสิบพรรษาวิทยาคม นิติศาสตร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ดนตรี

378 5310378 10 33.701 นายอภิวัฒน  สุมาลี หกสิบพรรษาวิทยาคม ดนตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ดนตรี



หนา 19

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

379 5310379 10 33.701 นายเพทาย  บํารุงศิลป หกสิบพรรษาวิทยาคม ศิลปกรรม การปกครองทองถิ่น ดนตรี

380 5310380 10 33.701 นางสาวภรณทิพย  เกษียร เขมราฐพิทยาคม นิติศาสตร การปกครองทองถิ่น ดนตรี

381 5310381 10 33.701 นางสาววิภาพร   จันทรชนะ พนมไพรวิทยาคาร ไมระบุสาขา ไมระบุสาขา ดนตรี 

382 5310382 10 33.701 นางสาววราภรณ  กองแกว มหาชนะชัยวิทยาคม ภาษาไทย(ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย ดนตรี

383 5310383 10 33.701 นางสาวปจมา  นนพละ มัธยมตระการพืชผล วิทยศาสตร(ค.บ.) เกษตรศาสตร ดนตรี

384 5310384 10 33.701 นางสาวธัญวรรณ   รุจิชัยรัตน มัธยมตระการพืชผล วิทยศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย ดนตรี

385 5310385 10 33.701 นายปรัชญาธร  เภานาง ตระกูลประเทืองวิทยาคม ดนตรี นาฎศิลปและการละคร ดนตรี

386 5310386 10 33.701 นางสาวขวัญฤดี  บุญพันธ หนองแวงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ดนตรี

387 5310387 10 33.701 นางสาวสุรรัตน  ทองดี ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) - ดนตรี

388 5310388 10 33.701 นางสาวปฐมาวดี   ทองจันทร อางศิลา ภาษาไทย(ศศ.บ.) นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

389 5310389 10 33.701 นางสาวอรพรรณ  บัวไข เมืองจันทรวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นาฎศิลป

390 5310390 10 33.701 นางสาวขนิษฐา  ดวงแกว เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร นาฎศิลป

391 5310391 10 33.701 นางสาวสุชาดา  ปองคํา เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) นาฎศิลป

392 5310392 10 33.701 นางสาวอรทัย  คําชะไมตรี เดชอุดม การปกครองทองถิ่น นิติศาสตร นาฎศิลป

393 5310393 10 33.701 นางสาวสุนิสา  ไกรเดช เดชอุดม นาฎศิลปและการละคร ดนตรี นาฎศิลป

394 5310394 10 33.701 นางสาวอารารัตน  สายทอง เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ นาฎศิลป

395 5310395 10 33.701 นางสาวสุปราณี  ลาศรี เดชอุดม ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ นาฎศิลป

396 5310396 10 33.701 นางสาวปวีณา  คําประภา เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฎศิลป

397 5310397 10 33.701 นายผจญ  เอื้อวงศ เดชอุดม ดนตรี นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

398 5310398 10 33.701 นางสาวสกุลพร  ไสยรส เดชอุดม การบัญชี การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) นาฎศิลป

399 5310399 10 33.701 นางสาวอังคณาภรณ  วิภาคาร เดชอุดม รัฐประศาสนศาสตร การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป



หนา 20

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

400 5310400 10 33.701 นางสาววิไลวรรณ  ทุมาสิทธิ์ เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) นาฎศิลป

401 5310401 11 33.702 นางสาวอัมพรา  บุญสงา เดชอุดม รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจและการจัดการ นาฎศิลป

402 5310402 11 33.702 นางสาวอุไรวรรณ  อบคํา เดชอุดม นาฎศิลปและการละคร ศิลปกรรม นาฎศิลป

403 5310403 11 33.702 นางสาวสายสุนีย  วงศนาม ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฎศิลป

404 5310404 11 33.702 นางสาวรุงนภา  เพ็ญจันทร ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟสิกส นาฎศิลป

405 5310405 11 33.702 นางสาวพัฒนาพร  ชัยโท ปทุมราชวงศา ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร นาฎศิลป

406 5310406 11 33.702 นางสาวจิรารัตน  พันโยธา ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฎศิลป

407 5310407 11 33.702 นางสาววิภาพร  ศรีสวาง ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

408 5310408 11 33.702 นางสาวแพรไหม  ทองรอง พิบูลมังสาหาร เทคโนโลยีคอมฯ เพื่อการออกแบบ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นาฎศิลป

409 5310409 11 33.702 นางสาวปาฏวฎี  สุขเทพ พิบูลมังสาหาร นาฎศิลปและการละคร รัฐประศาสนศาสตร นาฎศิลป

410 5310410 11 33.702 นางสาวเสาวภา  สุโพธิ์ภาค พิบูลมังสาหาร การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การแพทยแผนไทย นาฎศิลป

411 5310411 11 33.702 นางสาววริศรา  ประดาจิตร กันทรารมณ การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

412 5310412 11 33.702 นางสาวพรทิพา  คําเหมาะ กันทรารมณ สาธารณสุขชุมชน การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) นาฎศิลป

413 5310413 11 33.702 นางสาวอําไพภรณ  ดาดวง กันทรารมณ นาฎศิลปและการละคร การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

414 5310414 11 33.702 นางสาวสุนิสา  โทบุดดี ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฎศิลป

415 5310415 11 33.702 นางสาวภานุมาส  สิงหสวัสดิ์ กันทรารมณ นาฎศิลปและการละคร การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

416 5310416 11 33.702 นางสาวนิภา  พรมโคตร ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) นาฎศิลป

417 5310417 11 33.702 นางสาวขนิษฐา  ชนะสิงห ปทุมราชวงศา ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

418 5310418 11 33.702 นางสาวจินตนา  กองทูล พิบูลมังสาหาร การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถิ่น นาฎศิลป

419 5310419 11 33.702 นางสาววงเดือน  พันธโย พิบูลมังสาหาร การศึกษาปฐมวัย ธุรกิจอาหารและโภชนาการ นาฎศิลป

420 5310420 11 33.702 นางสาวเพ็ญระวี  บตรวงศ เสนางคนิคม คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี นาฎศิลป



หนา 21

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

421 5310421 11 33.702 นางสาวสิริลักษณ  ตันสมรส นาแกพิทยาคม ชีววิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) นาฎศิลป

422 5310422 11 33.702 นายอนันตภิชัย  ศรีแสน นาแกพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา นาฎศิลป

423 5310423 11 33.702 นางสาววิลัยพร  สารธิมา เสนางคนิคม นาฎศิลปและการละคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นาฎศิลป

424 5310424 11 33.702 นางสาววรรณธิภา  สารธมา เสนางคนิคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

425 5310425 11 33.702 นางสาวเบญจมาศ  กองพันธ หนองบัวฮีวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน ภาษาไทย นาฎศิลป

426 5310426 11 33.702 นางสาวชนกพร  บรรพตะริ หนองบัวฮีวิทยาคม นาฎศิลปและการละคร ดนตรี นาฎศิลป

427 5310427 11 33.702 นางสาวรัตติยา  กาญจนสาร ลือวิทยาคม นิติศาสตร บรรณารักษศาสตรฯ นาฎศิลป

428 5310428 11 33.702 นายวุฒิชัย  มาลอย ราชประชานุเคราะห 28 นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

429 5310429 11 33.702 นายพรเทพ  สงวนยวง กําแพง การแพทยแผนไทย นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

430 5310430 11 33.702 นางสาวหัทยา  ผกาแดง กําแพง นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

431 5310431 11 33.702 นางสาวปาลิตา  เงานอ ละทายวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

432 5310432 11 33.702 นางสาวสุชาดา  คําใสขาว ปรางคกู ภาษาจีน ภาษาไทย นาฎศิลป

433 5310433 11 33.702 นางสาวปานเกษ  เสนหา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา นาฎศิลป

434 5310434 11 33.702 นางสาวจารุวรรณ  ยืนยง ศิลาทองพิทยาสรรค นาฎศิลปและการละคร สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

435 5310435 11 33.702 นางสาวเจนจิรา  อมราพิทักษ กันทรลักษวิทยา การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

436 5310436 11 33.702 นางสาวชลธิชา  ทองขาว กันทรลักษวิทยา การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

437 5310437 11 33.702 นางสาวพิชดา  รถทอง บุงคาวิทยาคม นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

438 5310438 11 33.702 นางสาวรัฐญา  นาเรือง กันทรลักษวิทยา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นาฎศิลป

439 5310439 11 33.702 นางสาววิไลวรรณ  บุญมาพันธ สําโรงวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) นาฎศิลป

440 5310440 11 33.702 นางสาวรุงรัตน  หมั่นคง นารีนุกูล 2 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) นาฎศิลป

441 5310441 12 รฝ.2-1 นายกฤษฎากรณ  โคตรสาลี สายธารวิทยา นาฎศิลปและการละคร ศิลปกรรม นาฎศิลป



หนา 22

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

442 5310442 12 รฝ.2-1 นางสาวใหม  ปริโยทัย ทุงเทิงยิ่งวัฒนา นาฎศิลปและการละคร การปกครองทองถิ่น นาฎศิลป

443 5310443 12 รฝ.2-1 นางสาวสุดารัตน  วันทอง ทุงเทิงยิ่งวัฒนา การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) วิทยาการคอมพิวเตอร นาฎศิลป

444 5310444 12 รฝ.2-1 นางสาวรุงนภา  วงษารักษ ยางชุมนอยพิทยาคม นาฎศิลปและการละคร สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฎศิลป

445 5310445 12 รฝ.2-1 นางสาวสกวาพร  ไชยรัตน ยางชุมนอยพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

446 5310446 12 รฝ.2-1 นางสาวเบญจวรรณ อุราเลิศ น้ําเกลี้ยงวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นาฎศิลป

447 5310447 12 รฝ.2-1 นางสาววิภาดา  พงษขจร น้ําเกลี้ยงวิทยา นาฎศิลปและการละคร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นาฎศิลป

448 5310448 12 รฝ.2-1 นางสาวอุไรทิพย  คําเขา น้ําเกลี้ยงวิทยา สาธารณสุขชุมชน จุลชีววิทยา นาฎศิลป

449 5310449 12 รฝ.2-1 นางสาวจุรีพร  เกษพันธ น้ําเกลี้ยงวิทยา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาพิเศษ นาฎศิลป

450 5310450 12 รฝ.2-1 นายแนน  ทองพันธ หนองทุมศรีสําราญวิทยา นาฎศิลปและการละคร นิเทศศาสตร นาฎศิลป

451 5310451 12 รฝ.2-1 นางสาวอมรรัตน  เขียวเขม ลืออํานาจวิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นาฎศิลป

452 5310452 12 รฝ.2-1 นางสาวปทุมมา  ณ ทอน ลืออํานาจวิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) นาฎศิลป

453 5310453 12 รฝ.2-1 นางสาวบัวแดง นัยเนตร น้ําเกลี้ยงวิทยา นาฎศิลปและการละคร ภาษาไทย นาฎศิลป

454 5310454 12 รฝ.2-1 นางสาวขวัญแข  พูลเพิ่ม นารีนุกูล 2 การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย นาฎศิลป

455 5310455 12 รฝ.2-1 นางสาวดาหวัน  สุวรรณ นารีนุกูล 2 การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

456 5310456 12 รฝ.2-1 นางสาวพรสวรรค  ทองมาลี ราชประชานุเคราะห 32 สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

457 5310457 12 รฝ.2-1 นางสาวพรรณวดี  กรงาม น้ํายืนวิทยา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

458 5310458 12 รฝ.2-1 นางสาวสภากรณ  แสนปลื้ม หวยขะยุงวิทยา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

459 5310459 12 รฝ.2-1 นายธวัชชัย  ประทุมรัตน หวยขะยุงวิทยา การแพทยแผนไทย สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

460 5310460 12 รฝ.2-1 นายดนัย  วุฒิศักดิ์ หวยขะยุงวิทยา นาฎศิลปและการละคร การแพทยแผนไทย นาฎศิลป

461 5310461 12 รฝ.2-1 นางสาววรินทร  โนนใหญ สิริเกศนอมเกลา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นาฎศิลป

462 5310462 12 รฝ.2-1 นางสาวกรรณิกา  พุทธหาร สิริเกศนอมเกลา นาฎศิลปและการละคร การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป



หนา 23

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

463 5310463 12 รฝ.2-1 นางสาววีนัสนันท   เดชพันธ สตรีสิริเกศ นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

464 5310464 12 รฝ.2-1 นายนัฐวุธ   คําภีระ น้ําปลีกศึกษา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสหกรรมการทองเที่ยว นาฎศิลป

465 5310465 12 รฝ.2-1 นางสาวสกาวเดือน   ควรตั้ง นารีนุกูล การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

466 5310466 12 รฝ.2-1 นางสาวรัตติกาล    อางเงิน นาจะหลวย วิทยาศาสตร อุตสหกรรมการทองเที่ยว นาฎศิลป

467 5310467 12 รฝ.2-1 นางสาวศิรินภา   มุมทอง นาจะหลวย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ นาฎศิลป

468 5310468 12 รฝ.2-1 นางสาววันวิสา    สอดศรี นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก ชีววิทยา สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

469 5310469 12 รฝ.2-1 นางสาวชลธิชา   ชาประวัง นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก ภาษาจีน นิติศาสตร นาฎศิลป

470 5310470 12 รฝ.2-1 นางสาววันวิสา   พิมพโพธิ์พันธ หนองถมวิทยา เคมี นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

471 5310471 12 รฝ.2-1 นายอําพล    พิมพสังกุล วรคุณอุปถัมภ นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

472 5310472 12 รฝ.2-1 นางสาวขนิษฐา   เกษปรีดา วรคุณอุปถัมภ นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

473 5310473 12 รฝ.2-1 นางสาววันวิสาข   ขันธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด นาฎศิลปและการละคร ศิลปกรรม นาฎศิลป

474 5310474 12 รฝ.2-1 นางสาวอาทิตยา   เกิดโชค วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด นาฎศิลปและการละคร ศิลปกรรม นาฎศิลป

475 5310475 12 รฝ.2-1 นางสาววีณา    ไชยรัตน วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด นาฎศิลปและการละคร การศึกษาพิเศษ นาฎศิลป

476 5310476 12 รฝ.2-1 นางสาววงศลดา   พงษพิลา เขื่อนชางวิทยาคาร นาฎศิลปและการละคร วิทยาศาสตร นาฎศิลป

477 5310477 12 รฝ.2-1 นางสาวพักตรอาภา   เจตนา ขุขันธ นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

478 5310478 12 รฝ.2-1 นางสาววัลยา  พรมบุดดี เขมราฐพิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น นาฎศิลป

479 5310479 12 รฝ.2-1 นางสาวศิรินารถ   กันยากาญจน เขมราฐพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

480 5310480 12 รฝ.2-1 นางสาวสุกัญญา   สาขิก โดมประดิษฐวิทยา นิติศาสตร สาธารณสุขชุมชน นาฎศิลป

481 5310481 13 รฝ.4-1 นางสาววารุณี   วงเวียน สะพือวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

482 5310482 13 รฝ.4-1 นายรัฐพล  คําหลอม ทาโพธิ์ศรีพิทยา นาฎศิลปและการละคร ศิลปกรรม นาฎศิลป

483 5310483 13 รฝ.4-1 นางสาวศิราพร    คงสิม ทาโพธิ์ศรีพิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ นาฎศิลป



หนา 24

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

484 5310484 13 รฝ.4-1 นางสาวสิวะ   บุตรวงศ ศรีเมืองวิทยาคาร การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) รัฐประศาสนศาสตร นาฎศิลป

485 5310485 13 รฝ.4-1 นางสาวอรอุมา   หอมจันทร ศรีเมืองวิทยาคาร การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) รัฐประศาสนศาสตร นาฎศิลป

486 5310486 13 รฝ.4-1 นางสาวประภาพร    พงศไพร ศรีเมืองวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร การบริหารงานยุติธรรมฯ นาฎศิลป

487 5310487 13 รฝ.4-1 นางสาวนิภาพร   พลศักดิ์ ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นาฎศิลป

488 5310488 13 รฝ.4-1 นางสาวสุภาพร    มุงสิน ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร นาฎศิลป

489 5310489 13 รฝ.4-1 นางสาวศศิธร   เผาภูรี หกสิบพรรษาวิทยาคม นาฎศิลปและการละคร การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

490 5310490 13 รฝ.4-1 นางสาวอภิญญา    สายลาด หวยขะยุงวิทยา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) นาฎศิลป

491 5310491 13 รฝ.4-1 นางสาวนิภาพร     สัมมนา สิริเกศนอมเกลา นิเทศศาสตร ภาษาไทย นาฎศิลป

492 5310492 13 รฝ.4-1 นายเกษม  พันธแกน ราชประชานุเคราะห 29 นาฎศิลปและการละคร - นาฎศิลป

493 5310493 13 รฝ.4-1 นางสาวอภิญญา  นามบุญศรี มหาชนะชัยวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย การบริหารงานยุติธรรมฯ นาฎศิลป

494 5310494 13 รฝ.4-1 นางสาวปนัฎฐา   พรหมอารีย มหาชนะชัยวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

495 5310495 13 รฝ.4-1 นางสาวอรอุมา  เอ็มรัตน มหาชนะชัยวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป

496 5310496 13 รฝ.4-1 นางสาวบุหงา  วงศสาชุม มัธยมตระการพืชผล นาฎศิลปและการละคร รัฐประศาสนศาสตร นาฎศิลป

497 5310497 13 รฝ.4-1 นางสาวลําใย  บุญตา ศรีตระกูลวิทยา นาฎศิลปและการละคร ภาษาอังกฤษธุรกิจ นาฎศิลป

498 5310498 13 รฝ.4-1 นางสาวจันจิรา  ไพบูลย ศรีตระกูลวิทยา ภาษาอังกฤษธุรกิจ นาฎศิลปและการละคร นาฎศิลป

499 5310499 13 รฝ.4-1 นางสาวศุภลักษณ  สุทธิเมฆ ลืออํานาจวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม

500 5310500 13 รฝ.4-1 นางสาวชนัทธา  บุตรนอย วารินชําราบ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ศิลปกรรม

501 5310501 13 รฝ.4-1 นางสาวเจนจิรา  ประวัติ วารินชําราบ สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ศิลปกรรม

502 5310502 13 รฝ.4-1 นางสาวสุภาพร  ผลเจริญ ละทายวิทยา ศิลปกรรม การศึกษาพิเศษ ศิลปกรรม

503 5310503 13 รฝ.4-1 นางสาวอรชพร  รองทอง ละทายวิทยา ศิลปกรรม การศึกษาพิเศษ ศิลปกรรม

504 5310504 13 รฝ.4-1 นายพิทักษ  ขันเงิน ยโสธรพิทยาสรรค ศิลปกรรม พลศึกษา(ค.บ.) ศิลปกรรม



หนา 25

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

505 5310505 13 รฝ.4-1 นายทนงศักดิ์  ขันเงิน ยโสธรพิทยาสรรค ศิลปกรรม พลศึกษา(ค.บ.) ศิลปกรรม

506 5310506 13 รฝ.4-1 นางสาวเรวดี  นามวิชัย ปรางคกู วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) ศิลปกรรม

507 5310507 13 รฝ.4-1 นายนพดล  เจริญราษฎร ปรางคกู นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิศวกรรมซอฟแวร ศิลปกรรม

508 5310508 13 รฝ.4-1 นายอภัรักษ  จันทะเสน นครศรีลําดวนวิทยา เทคโนโลยีไฟฟา การปกครองทองถิ่น ศิลปกรรม

509 5310509 13 รฝ.4-1 นายธนวัฒน  เข็มอุทา เลิงนกทา ศิลปกรรม พลศึกษา(ค.บ.) ศิลปกรรม

510 5310510 13 รฝ.4-1 นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์ เลิงนกทา ศิลปกรรม พลศึกษา(ค.บ.) ศิลปกรรม

511 5310511 13 รฝ.4-1 นายอรรถชัย  ศรีลาเลิศ หนามแทงพิทยาคม ศิลปกรรม ดนตรี ศิลปกรรม

512 5310512 13 รฝ.4-1 นายอรรคชัย  วิเชียร นครศรีลําดวนวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ศิลปกรรม

513 5310513 13 รฝ.4-1 นางสาวศิริเพ็ญ  ศิรินัย น้ําเกลี้ยงวิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

514 5310514 13 รฝ.4-1 นางสาววนิดา   อายุวงษ ลมศักดิ์วิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ศิลปกรรม

515 5310515 13 รฝ.4-1 นางสาวสุพัตรา  ศรีเย็น มหาชนะชัยวิทยาคม ศิลปกรรม สาธารณสุขชุมชน ศิลปกรรม

516 5310516 13 รฝ.4-1 นางสาวธนวรรณ  หมื่นทาว เฮือดใหญพิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) องคการนักศึกษา

517 5310517 13 รฝ.4-1 นางสาวประภัสสร  หารวย เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย ภาษาจีน องคการนักศึกษา

518 5310518 13 รฝ.4-1 นายเมธาวี  ปวงหวาน เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน วิทยาการคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

519 5310519 13 รฝ.4-1 นายทัชรัญ  บั้งทอง เดชอุดม การศึกษาพิเศษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา องคการนักศึกษา

520 5310520 13 รฝ.4-1 นายแสงสุวรรณ  แกวระดาษ เดชอุดม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา องคการนักศึกษา

521 5310521 14 35.203 นางสาวสาวิตรี  ฟองศิริ พิบูลมังสาหาร สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม องคการนักศึกษา

522 5310522 14 35.203 นางสาวกาญจนา  นนศิริ พิบูลมังสาหาร สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

523 5310523 14 35.203 นางสาวณันฐญาภรณ  สุวรรณปนทอง พิบูลมังสาหาร สังคมศึกษา(ค.บ.) การบริหารงานยุติธรรมฯ องคการนักศึกษา

524 5310524 14 35.203 นายจักรพนธ ผิวผอง พิบูลมังสาหาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ องคการนักศึกษา

525 5310525 14 35.203 นายปรมัตถ  ทรัพยศิริ พิบูลมังสาหาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) องคการนักศึกษา



หนา 26

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

526 5310526 14 35.203 นางสาวสิริโสม  สายสมบัติ พิบูลมังสาหาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

527 5310527 14 35.203 นายสิริชัย  กอนทอง พิบูลมังสาหาร คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา องคการนักศึกษา

528 5310528 14 35.203 นายไสว  หอมทรัพย หนองบัวฮีวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) องคการนักศึกษา

529 5310529 14 35.203 นายรุงนพฤทธิ์  บัวใหญ หนองบัวฮีวิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

530 5310530 14 35.203 นางสาวรุงฤดี  เซ็นตราม โนนเพ็กวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน เกษตรศาสตร องคการนักศึกษา

531 5310531 14 35.203 นางสาวอุไรวรรณ  โนนสังข กระดุมทองวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

532 5310532 14 35.203 นางสาวอนุสรา  ทองทิพย กระดุมทองวิทยา การแพทยแผนไทย สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

533 5310533 14 35.203 นางสาวพวงผกา  บุระดํา วารินชําราบ นิเทศศาสตร การบัญชี องคการนักศึกษา

534 5310534 14 35.203 นางสาวสุกัลยา  พงษสุวรรณ ปรางคกู ภาษาจีน ภาษาไทย องคการนักศึกษา

535 5310535 14 35.203 นางสาวศิริลักษณ  เครือมาศ ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) องคการนักศึกษา

536 5310536 14 35.203 นางสาวนัฐติยา  ผาธรรม ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน สัตวศาสตร องคการนักศึกษา

537 5310537 14 35.203 นางสาวอารีรัตน  สายเสน ละทายวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

538 5310538 14 35.203 นางสาวกรรณิการ  คําปอง ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) การบัญชี องคการนักศึกษา

539 5310539 14 35.203 นางสาวมัลลิกา  พรหมลา ปรางคกู วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

540 5310540 14 35.203 นางสาวดวงแข  กระสงข ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

541 5310541 14 35.203 นางสาวศศิธร  ไทยสิทธิ์ ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย องคการนักศึกษา

542 5310542 14 35.203 นางสาวพยอม  ผักไหม ปรางคกู จุลชีววิทยา สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

543 5310543 14 35.203 นายรณชัย  ศรีเจริญ ปรางคกู ภาษาไทย(ศศ.บ.) ภาษาจีน องคการนักศึกษา

544 5310544 14 35.203 นางสาวสุภัสสร  วิรัตนจินดา ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

545 5310545 14 35.203 นางสาวพัชรินทร  กลีบฉวี ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

546 5310546 14 35.203 นางสาวอังศุมาลี  รัตนวัน ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) องคการนักศึกษา



หนา 27

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

547 5310547 14 35.203 นางสาวอารีรัตน  ศรีบุญเรือง ปรางคกู วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

548 5310548 14 35.203 นางสาวสุกัญญา  เสริฐศรี ปรางคกู วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

549 5310549 14 35.203 นางสาวรัชนก  ดวงเล็ก ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

550 5310550 14 35.203 นางสาวชัชฎาภรณ  แหวนเงิน ปรางคกู ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

551 5310551 14 35.203 นางสาวสุนาสา  สมบัติวงศ ปรางคกู สาธารณสุขชุมชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) องคการนักศึกษา

552 5310552 14 35.203 นายบรรจง  อบสุข ศรีเจริญศึกษา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ องคการนักศึกษา

553 5310553 14 35.203 นางสาวภัทรา  โคตรสมบัติ ศรีเจริญศึกษา การบริหารธุรกิจ(การตลาด) - องคการนักศึกษา

554 5310554 14 35.203 นายวรวัฒน  หอมหวน โพธิ์ไทรพิทยาคาร การบัญชี การบริหารธุรกิจ(การตลาด) องคการนักศึกษา

555 5310555 14 35.203 นางสาวนฤมล  เชื้อปาศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทยาคาร การปกครองทองถิ่น นิติศาสตร องคการนักศึกษา

556 5310556 14 35.203 นายกฤษณุ ครุนสาว โพธิ์ไทรพิทยาคาร คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา องคการนักศึกษา

557 5310557 14 35.203 นายศักดิ์สิทธิ์  ขันทวิชัย ลือวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

558 5310558 14 35.203 นายคาวี  วันทอง ลือวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

559 5310559 14 35.203 นางสาวพิมพชนก สมนอย ลือวิทยาคม ฟสิกส  สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

560 5310560 14 35.203 นายศราวุฒิ  บุญมางํา สําโรงวิทยาคาร อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

561 5310561 15 35.204 นางสาวเข็มมอน  สิมาทอง สําโรงวิทยาคาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) องคการนักศึกษา

562 5310562 15 35.204 นางสาวเบญจภรณ  บุทฤทธิ์ ยางชุมนอยพิทยาคม สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) องคการนักศึกษา

563 5310563 15 35.204 นายสันติ  นามวงศ ยางชุมนอยพิทยาคม วิศวกรรมซอฟแวร วิทยาการคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

564 5310564 15 35.204 นางสาวจินตนา  จันริศิลป ยางชุมนอยพิทยาคม วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

565 5310565 15 35.204 นางสาวนุราวี  เนตรนอย บึงมะลูวิทยา สาธารณสุขชุมชน เคมี องคการนักศึกษา

566 5310566 15 35.204 นายจิรนันท  ศรีแกวกุล ยางชุมนอยพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

567 5310567 15 35.204 นางสาวทิพวรรณ  ขันแกว บึงมะลูวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา



หนา 28

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

568 5310568 15 35.204 นางสาวธิดารัตน  ทาขันทา บึงมะลูวิทยา การบัญชี การบริหารธุรกิจ(การตลาด) องคการนักศึกษา

569 5310569 15 35.204 นางสาววารีรัตน  ชนะวงศ น้ําเกลี้ยงวิทยา เคมี วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

570 5310570 15 35.204 นางสาวสังวาลย  โสมรักษ ลือวิทยาคม ภาษาไทย(ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

571 5310571 15 35.204 นายอนุสรณ  สวัสดี นครศรีลําดวนวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา องคการนักศึกษา

572 5310572 15 35.204 นายจันทสิทธิ์ ดวนใหญ นครศรีลําดวนวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

573 5310573 15 35.204 นายภัคพล  บุญเหลือง น้ําเกลี้ยงวิทยา นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

574 5310574 15 35.204 นายบุญธรรม  ผาแกว น้ําเกลี้ยงวิทยา นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

575 5310575 15 35.204 นายมงคล  สายจันทร น้ําเกลี้ยงวิทยา การประมง เกษตรศาสตร องคการนักศึกษา

576 5310576 15 35.204 นางสาวกาญจนา  อบอุน น้ําเกลี้ยงวิทยา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม องคการนักศึกษา

577 5310577 15 35.204 นายธีรศักดิ์  สมวงศ น้ําเกลี้ยงวิทยา สาธารณสุขชุมชน คณิตศาสตร องคการนักศึกษา

578 5310578 15 35.204 นางสาวอรพินทร  นนตา น้ําเกลี้ยงวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี องคการนักศึกษา

579 5310579 15 35.204 นายสุริยะ   พันธขาว ราชประชานุเคราะห 29 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต องคการนักศึกษา

580 5310580 15 35.204 นางสาวสิริพร  พันธุชาติ ราชประชานุเคราะห 29 สาธารณสุขชุมชน คณิตศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

581 5310581 15 35.204 นางสาวสุดารัตน  สิงหศรี มหาชนะชัยวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

582 5310582 15 35.204 นางสาวรัตนา  ปทุม มัธยมตระการพืชผล สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

583 5310583 15 35.204 นางสาวอรญา  เย็นเสมอ อางศิลา สาธารณสุขชุมชน วิทยาการคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

584 5310584 15 35.204 นายณรงคเดช วงคตรี อางศิลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

585 5310585 15 35.204 นางสาวสุนิสา  ศักดิ์ศรี อางศิลา สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

586 5310586 15 35.204 นางสาววนิดา  วงษาชัย อางศิลา สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

587 5310587 15 35.204 นางสาวจิราวรรณ  ชมพูจันทร น้ําปลีกศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) องคการนักศึกษา

588 5310588 15 35.204 นายอํานาจ  คําทอง ทรายมูลวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย องคการนักศึกษา



หนา 29

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

589 5310589 15 35.204 นายพลากร  วงษจันทร ทรายมูลวิทยา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

590 5310590 15 35.204 นางสาวโชติมณี  นาสารีย บานทรายวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) องคการนักศึกษา

591 5310591 15 35.204 นางสาวธัญญาลักษณ  กงลอม หนองหวาประชาสรรค เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ องคการนักศึกษา

592 5310592 15 35.204 นางสาวฐานะมาศ  แกนสิงห นาจะหลวย สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

593 5310593 15 35.204 นายวัชรพงษ  รําแพน นาจะหลวย ศิลปกรรม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) องคการนักศึกษา

594 5310594 15 35.204 นายเจตริน  ลาภสาร นาจะหลวย นิติศาสตร การบริหารงานยุติธรรมฯ องคการนักศึกษา

595 5310595 15 35.204 นายสุนทร  วงวรรณ นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก รัฐประศาสนศาสตร เกษตรศาสตร องคการนักศึกษา

596 5310596 15 35.204 นางสาวอรอุมา  แสงจันทร นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก ภาษาไทย(ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

597 5310597 15 35.204 นางสาวจิรนันท  จิตรจันทร หนองถมวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

598 5310598 15 35.204 นางสาวพนมทวน  แสงสิงห หนองถมวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

599 5310599 15 35.204 นายกิตติศักดิ์  กลอมเจริญ อาเวมารีอา การปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

600 5310600 15 35.204 นางสาววันวิสาข  ทองชุม เขื่องชางวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) องคการนักศึกษา

601 5310601 16 35.302 นางสาวสุรัญญา  สุวรรณวิสุทธิ์ เขมราฐพิทยาคม ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) องคการนักศึกษา

602 5310602 16 35.302 นายณัฐพล  บัวแกว เขมราฐพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี องคการนักศึกษา

603 5310603 16 35.302 นายยุทธนาสันต  จันทอก เขมราฐพิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิศวกรรมซอฟแวร องคการนักศึกษา

604 5310604 16 35.302 นางสาวศิริวรรณ  ตะเคียนเกลี้ยง ปรือใหญวิทยบัลลังก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ องคการนักศึกษา

605 5310605 16 35.302 นางสาวลลิตา  สรอยภาพ ปรือใหญวิทยบัลลังก สาธารณสุขชุมชน จุลชีววิทยา องคการนักศึกษา

606 5310606 16 35.302 นางสาวพิงคประภา  จันทพิมพ ปรือใหญวิทยบัลลังก สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

607 5310607 16 35.302 นางสาวภัศรา  อานนท ปรือใหญวิทยบัลลังก ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

608 5310608 16 35.302 นางสาวมะลิวัลย  บุตรโท ปรือใหญวิทยบัลลังก สาธารณสุขชุมชน นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา องคการนักศึกษา

609 5310609 16 35.302 นางสาวดวงกลม  แกวดวงดี ปรือใหญวิทยบัลลังก ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี องคการนักศึกษา



หนา 30

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

610 5310610 16 35.302 นางสาววิลาวัณย  แสวงวงค ปรือใหญวิทยบัลลังก การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

611 5310611 16 35.302 นางสาวคณามาศ พอมี ปรือใหญวิทยบัลลังก การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

612 5310612 16 35.302 นางสาวเสาวลักษณ  ตะเคียงเกลี้ยง ปรือใหญวิทยบัลลังก เคมี วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

613 5310613 16 35.302 นางสาวอัญชลี  หมูมาก ปรือใหญวิทยบัลลังก นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

614 5310614 16 35.302 นายอาทิตย  สินธุสอน กันทรลักษวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร องคการนักศึกษา

615 5310615 16 35.302 นางสาวอนัญจนา  ผิวใสยา กันทรลักษวิทยา การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถิ่น องคการนักศึกษา

616 5310616 16 35.302 นางสาวประวีณา  เกษแกว กันทรลักษวิทยา การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

617 5310617 16 35.302 นางสาวมาริษา  กลอนตรี กันทรลักษวิทยา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

618 5310618 16 35.302 นายสนธยา  แสวงพันธ กันทรลักษวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

619 5310619 16 35.302 นายเจริญชัย  วันศรี กันทรลักษวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

620 5310620 16 35.302 นายเอกพงษ  เขียวออน กันทรลักษวิทยา วิศวกรรมเครือขาย รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

621 5310621 16 35.302 นายยุทธนา  ศรวิชัย กันทรลักษวิทยา นิติศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

622 5310622 16 35.302 นายวรปรัชญ  นะวะคํา กันทรลักษวิทยา วิศวกรรมเครือขาย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา องคการนักศึกษา

623 5310623 16 35.302 นายพงศธร  จตุรพรพิพัฒน กันทรลักษวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร องคการนักศึกษา

624 5310624 16 35.302 นางสาวศิริวรรณ  ลีลา สะพือวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ องคการนักศึกษา

625 5310625 16 35.302 นางสาวเตือนใจ  บัวเผือน สะพือวิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร การบริหารงานยุติธรรมฯ องคการนักศึกษา

626 5310626 16 35.302 นางสาวรมยกร  ครองบุญ บุงคาวิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

627 5310627 16 35.302 นายตรีระวุฒิ  สอนไชยยาติ สตรีสิริเกศ ไมระบุสาขา ไมระบุสาขา องคการนักศึกษา

628 5310628 16 35.302 นายอาทิตย  เจริญศรี มวงสามสิบอัมพวันวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร องคการนักศึกษา

629 5310629 16 35.302 นางสาวชลธิชา  คนไว มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหารและโภชนาการ องคการนักศึกษา

630 5310630 16 35.302 นางสาวงามพิศ  ธรรมเจริญ มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ภาษาไทย(ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา



หนา 31

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

631 5310631 16 35.302 นายบดินทร  จันดาบุตร วิจิตราพิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ องคการนักศึกษา

632 5310632 16 35.302 นางสาวอิสราภรณ  วงษแดง ราชประชานุเคราะห 32 สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) องคการนักศึกษา

633 5310633 16 35.302 นายประวิน  ผลสิน พนาศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน องคการนักศึกษา

634 5310634 16 35.302 นางสาวกรทิพย  มุสิกา พนาศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา องคการนักศึกษา

635 5310635 16 35.302 นางสาวประพิมพรรณ  ประวัง หกสิบพรรษาวิทยาคม วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา องคการนักศึกษา

636 5310636 16 35.302 นางสาววัชราภรณ  จันทรสวัสดิ์ หกสิบพรรษาวิทยาคม วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา องคการนักศึกษา

637 5310637 16 35.302 นางสาวไอลัดดา  เครือรอดวงษ หกสิบพรรษาวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา องคการนักศึกษา

638 5310638 16 35.302 นางสาวอัจฉรา  คงคําศรี หกสิบพรรษาวิทยาคม นิติศาสตร นิเทศศาสตร องคการนักศึกษา

639 5310639 16 35.302 นางสาววิภาวรรณ  นามประสบ หกสิบพรรษาวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร องคการนักศึกษา

640 5310640 16 35.302 นางสาววิชนก  ศิลาลอม น้ํายืนวิทยา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย องคการนักศึกษา

641 5310641 17 35.305 นายธนาวุฒิ  สายสินธ น้ํายืนวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

642 5310642 17 35.305 นายวีระยุทธ  บุญพุฒ น้ํายืนวิทยา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา องคการนักศึกษา

643 5310643 17 35.305 นางสาวเพียรพรรณ ประพันธา น้ํายืนวิทยา การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) องคการนักศึกษา

644 5310644 17 35.305 นางสาวจินตนา  สุวรรณพัฒน สิริเกศนอมเกลา ภาษาไทย(ศศ.บ.) นาฎศิลปและการละคร องคการนักศึกษา

645 5310645 17 35.305 นายวรุฒ พันธบุตร สิริเกศนอมเกลา สาธารณสุขชุมชน ชีววิทยา องคการนักศึกษา

646 5310646 17 35.305 นายสรรเพชญ  วรสา สตรีสิริเกศ วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย องคการนักศึกษา

647 5310647 17 35.305 นางสาวทิพวัลย  ธรรมวงค สตรีสิริเกศ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย องคการนักศึกษา

648 5310648 17 35.305 นางสาวศิรภา  นิยมวัน สตรีสิริเกศ ชีววิทยา(ค.บ.) วิทยาศาสตร องคการนักศึกษา

649 5310649 17 35.305 นางสาวขวัญเรือน  ยาเคน สตรีสิริเกศ ชีววิทยา(ค.บ.) วิทยาศาสตร องคการนักศึกษา

650 5310650 17 35.305 นางสาวยุภาวรรณ  แพงศรี หวยขะยุงวิทยา อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ไมระบุกิจกรรม

651 5310651 17 35.305 นางสาวอรพิน  นิลราช ทาโพธิ์ศรีพิทยา รัฐประศาสนศาสตร การศึกษาปฐมวัย ไมระบุกิจกรรม



หนา 32

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

652 5310652 17 35.305 นายบัญชา  วิริยะกุล ลืออํานาจวิทยาคม วิศวกรรมซอฟแวร มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ ไมระบุกิจกรรม

653 5310653 17 35.305 นายศุภชัย  ปุริมาตย ลืออํานาจวิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุกิจกรรม

654 5310654 17 35.305 นายธีรพล  บุญคําภา พังเคนพิทยา เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุกิจกรรม

655 5310655 17 35.305 นายเมธี  ยืนนาน พังเคนพิทยา เทคโนโลยีการกอสราง เกษตรศาสตร ไมระบุกิจกรรม

656 5310656 17 35.305 นายพิเชษฐ  ออนคําหลา ราชประชานุเคราะห 28 มนุษศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมระบุกิจกรรม

657 5310657 17 35.305 นางสาวหัสดี  ผิวบาง โนนเพ็กวิทยาคม ธุรกิจอาหารและโภชนาการ การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) ไมระบุกิจกรรม

658 5310658 17 35.305 นางสาววิไลพร  สุนทลาวิรัตน พังเคนพิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุกิจกรรม

659 5310659 17 35.305 นางสาวดรุณี  อุปเสน พังเคนพิทยา พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุกิจกรรม

660 5310660 17 35.305 นายเฉลิมวุฒิ  เหลาศรี พังเคนพิทยา นิติศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมระบุกิจกรรม

661 5310661 17 35.305 นางสาวสุดารัตน  เสาพึ่วดี พังเคนพิทยา การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) วิทยาการคอมพิวเตอร  ไมระบุกิจกรรม

662 5310662 17 35.305 นางสาวขวัญฤดี  สุระ กําแพง สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

663 5310663 17 35.305 นางสาวอมิตา  จันทนเทศ กําแพง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุกิจกรรม

664 5310664 17 35.305 นายเจนณรงค  สุปตติ กําแพง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร ไมระบุกิจกรรม

665 5310665 17 35.305 นางสาวพรพรรณ  อสิพงษ กําแพง คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

666 5310666 17 35.305 นางสาวสุดารัตน  มั่นคง กําแพง เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไมระบุกิจกรรม

667 5310667 17 35.305 นางสาวปวีณา  มูลเหล็ก กําแพง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

668 5310668 17 35.305 นางสาววิสุดา  เพ็งแจม กําแพง เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไมระบุกิจกรรม

669 5310669 17 35.305 นางสาวนุชธิดา  โหรัมย กําแพง วิทยาศาสตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุกิจกรรม

670 5310670 17 35.305 นางสาวสุดาทิพย  ทองสันต พังเคนพิทยา รัฐประศาสนศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

671 5310671 17 35.305 นางสาวสุพัตรา  ทาหาญ พังเคนพิทยา นาฎศิลปและการละคร การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ไมระบุกิจกรรม

672 5310672 17 35.305 นางสาวพัชรี  ศรีคํา บกวิทยาคม การแพทยแผนไทย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม



หนา 33

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

673 5310673 17 35.305 นางสาวนันทนา  วารี หนองขอนวิทยา นิติศาสตร สาธารณสุขชุมชน ไมระบุกิจกรรม

674 5310674 17 35.305 นางสาวอิสรากรณ  ขันทํา ปรางคกู คณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจฯ ไมระบุกิจกรรม

675 5310675 17 35.305 นางสาวกัญญา  อิสพงษ ปรางคกู คณะบริหารธุกิจและการจัดการ คณะอุตสาหรรมเทคโนโลยี ไมระบุกิจกรรม

676 5310676 17 35.305 นางสาวปาริฉัตร  โพธิ์ศรี ยางชุมนอยพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุกิจกรรม

677 5310677 17 35.305 นายบวร  ชาลี ยางชุมนอยพิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

678 5310678 17 35.305 นางสาวนิราภรณ  นิมมา ลือวิทยาคม ครุศาสตรบัญฑิต ครุศาสตรบัญฑิต ไมระบุกิจกรรม

679 5310679 17 35.305 นางสาวอัญชลี  ตาดา นาสะไมพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

680 5310680 17 35.305 นางสาวรัตนาพร  สีแสด อางศิลา สาธารณสุขชุมชน การบัญชี ไมระบุกิจกรรม

681 5310681 18 35.402 นายวัชรินทร  ชูไทย พังเคนพิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

682 5310682 18 35.402 นางสาวปยวรรณ  สุจันทา กุดขาวปุนวิทยา สาธารณสุขชุมชน การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ไมระบุกิจกรรม

683 5310683 18 35.402 นางสาวจุฬามาศ  นีระนิตย หนองแวงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุกิจกรรม

684 5310684 18 35.402 นายสุทธิวงศ  แกนกอ นารีนุกูล 2 เทคโนโลยีไฟฟา เกษตรศาสตร ไมระบุกิจกรรม

685 5310685 18 35.402 นางสาวสุดารัตน  วงงาม บึงมะลูวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

686 5310686 18 35.402 นางสาวเสาวลักษณ  สติปญ บึงมะลูวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุกิจกรรม

687 5310687 18 35.402 นายคมสันต  จันทะแสน อุบลวิทยากร พลศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น ไมระบุกิจกรรม

688 5310688 18 35.402 นางสาวศศิธร  แกวอุดม นครศรีลําดวนวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไมระบุกิจกรรม

689 5310689 18 35.402 นางสาวจัตุพร  บรรลังค นครศรีลําดวนวิทยา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย ไมระบุกิจกรรม

690 5310690 18 35.402 นางสาวสุทธิดา  ทองอินทร ยางชุมนอยพิทยาคม วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

691 5310691 18 35.402 นายศักดิ์สิทธิ  แปลงศรี โขงเจียมวิทยาคม เกษตรศาสตร การปกครองทองถิ่น ไมระบุกิจกรรม

692 5310692 18 35.402 นายวุฒิชัย  เกษชาติ โขงเจียมวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

693 5310693 18 35.402 นางสาวพัชราวรรณ  แสนเลิง ลือวิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม



หนา 34

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

694 5310694 18 35.402 นางสาววิจิตรา  อัปกาญจน ลือวิทยาคม วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุกิจกรรม

695 5310695 18 35.402 นางสาวสมคิด  แสงศร ลือวิทยาคม ฟสิกส  วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

696 5310696 18 35.402 นางสาวไอลัดดา  กาเผือก ลือวิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุกิจกรรม

697 5310697 18 35.402 นายกิติศักดิ์  โสภาณเวช นารีนุกูล 2 นิติศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุกิจกรรม

698 5310698 18 35.402 นายอนิรุธ  โมลี ลือวิทยาคม นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุกิจกรรม

699 5310699 18 35.402 นายวชิราวุธ  ผิวเหลือง อุบลวิทยากร สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุกิจกรรม

700 5310700 18 35.402 นายศิวพงศ  มะนัส วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ไมระบุกิจกรรม

701 5310701 18 35.402 นางสาวสุภัก  ศรีสุข ยโสธรวิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) - ไมระบุกิจกรรม

702 5310702 18 35.402 นายธีระยุทธ   ราชิวงศ นารีนุกูล พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

703 5310703 18 35.402 นายจินดา   นนทะ ทรายมูลวิทยา สัตวศาสตร เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

704 5310704 18 35.402 นางสาวประวีณา  คําศรี หนองหวาประชาสรรค การศึกษาปฐมวัย - ไมระบุชนิดกีฬา

705 5310705 18 35.402 นายอดิศักดิ์  จันดาษ นาจะหลวย พลศึกษา(ค.บ.) สถิติประยุกต ไมระบุชนิดกีฬา

706 5310706 18 35.402 นายพงศธร  แมตหา นาจะหลวย พลศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ไมระบุชนิดกีฬา

707 5310707 18 35.402 นายชัยณรงค   วรรณสาร นาจะหลวย พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

708 5310708 18 35.402 นายวรเชษฐ  แสนทวีสุข นาจะหลวย พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

709 5310709 18 35.402 นายพัฒนพิบูลย  มวงออน นาจะหลวย สาธารณสุขชุมชน พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

710 5310710 18 35.402 นายรุงระวี  เข็มทอง นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก วิศวกรรมซอฟแวร เทคโนโลยีไฟฟา ไมระบุชนิดกีฬา

711 5310711 18 35.402 นายไกรศร  นามศรี ศรีเมืองวิทยาคาร การปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

712 5310712 18 35.402 นายวิวัฒน   พิมพกรรณ ศรีเมืองวิทยาคาร ดนตรี รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

713 5310713 18 35.402 นางสาวปนัฐดา   ประสพสุข ศรีเมืองวิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

714 5310714 18 35.402 นายอนุชา   คงกะพี้ ศรีเมืองวิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 35

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

715 5310715 18 35.402 นายประยุทธ   จันทะเค ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ไมระบุชนิดกีฬา

716 5310716 18 35.402 นางสาวรัฐติยา  คําสวัสดิ์ ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

717 5310717 18 35.402 นางสาววิชุดา  สิงหพัฒน ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

718 5310718 18 35.402 นางสาวนุสรา   จันทรเพ็ชร ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

719 5310719 18 35.402 นางสาวรุงนภา  แสนศรี ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

720 5310720 18 35.402 นางสาวลัดดาวัลย  บุญยงค ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

721 5310721 19 35.405 นางสาวสุขสันต  กระจายศรี ศรีเมืองวิทยาคาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

722 5310722 19 35.405 นางสาวพัฒนา  คืนดี ศรีเมืองวิทยาคาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไมระบุชนิดกีฬา

723 5310723 19 35.405 นางสาวราตรี   รามวงศ ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

724 5310724 19 35.405 นางสาวธัญญารัตน  นาหวา ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

725 5310725 19 35.405 นางสาวอัจฉราภรณ   พินธุกร ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน มัลติมิเดียและแอนิเมชันฯ ไมระบุชนิดกีฬา

726 5310726 19 35.405 นางสาวนภาพร   วงศบัว ศรีเมืองวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

727 5310727 19 35.405 นางสาวอุลัยพร   คําจันดี ศรีเมืองวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

728 5310728 19 35.405 นางสาวแกวมณี   ศรีสารคาม ศรีเมืองวิทยาคาร คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

729 5310729 19 35.405 นายเดนศักดิ์ดา  พรมศรี ไตรมิตร สังคมศึกษา(ค.บ.) - ไมระบุชนิดกีฬา

730 5310730 19 35.405 นายเจษฏา  นครพันธ พนาศึกษา วิทยศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

731 5310731 19 35.405 นายธนากูล   เผาผา พนาศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

732 5310732 19 35.405 นายโกมิน  ประคําสาย พนาศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

733 5310733 19 35.405 นางสาวพรรณนิภา  ศรีษะนอก พนาศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

734 5310734 19 35.405 นางสาวมณีวรรณ   จันทะเสน หกสิบพรรษาวิทยาคม  นิติศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

735 5310735 19 35.405 นางสาวพิณทอง  พันธพิบูลย หกสิบพรรษาวิทยาคม  ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 36

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

736 5310736 19 35.405 นางสาววันวิสาข   ฑีฆะพันธุ หกสิบพรรษาวิทยาคม  สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

737 5310737 19 35.405 นายสุทธิพงษ  วิมลพันธ หกสิบพรรษาวิทยาคม  สัตวศาสตร เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

738 5310738 19 35.405 นายสุริยศักดิ์  แสนทวีสุข น้ํายืนวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

739 5310739 19 35.405 นางสาวปยากร  ทิมา น้ํายืนวิทยา การปกครองทองถิ่น วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

740 5310740 19 35.405 นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขเสริม น้ํายืนวิทยา การศึกษาปฐมวัย รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

741 5310741 19 35.405 นางสาวจิตรอารี   เวชกุล น้ํายืนวิทยา การศึกษาปฐมวัย รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

742 5310742 19 35.405 นางสาวนุชจิรา   ผาวันดี หวยขะยุงวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

743 5310743 19 35.405 นางสาวเกษร   ผาวันดี หวยขะยุงวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

744 5310744 19 35.405 นางสาวพรมณี  นัยนิจ หวยขะยุงวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

745 5310745 19 35.405 นางสาวสกาวเดือน  บุตรทะโท หวยขะยุงวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

746 5310746 19 35.405 นางสาวทัศนีย   สายหมอ หวยขะยุงวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

747 5310747 19 35.405 นายเครดิต  โสพสิงห อํานาจเจริญ 2 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

748 5310748 19 35.405 นางสาวนิตยา   พระสุรัตน นาจิกพิทยาคม การปกครองทองถิ่น พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

749 5310749 19 35.405 นางสาวมาฆมาศ  ฉิมภู สิริเกศนอมเกลา การบัญชี อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) ไมระบุชนิดกีฬา

750 5310750 19 35.405 นางสาวอรพรรณ  พูพวง สมเด็จพระญาณสังวร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

751 5310751 19 35.405 นางสาวนาริน  แนนดี พิบูลมังสาหาร สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

752 5310752 19 35.405 นางสาวนิภาพร   ประสานแสง พิบูลมังสาหาร สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

753 5310753 19 35.405 นายพชรพล  พรมจันทร พิบูลมังสาหาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิศวกรรมเครือขาย ไมระบุชนิดกีฬา

754 5310754 19 35.405 นางสาวรุงทิวา   ชุมนวน พิบูลมังสาหาร คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

755 5310755 19 35.405 นางสาววารุณี  แสนทวีสุข พิบูลมังสาหาร คณิตศาสตร(ค.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ไมระบุชนิดกีฬา

756 5310756 19 35.405 นางสาวปทมา  ฝางคํา พิบูลมังสาหาร การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 37

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

757 5310757 19 35.405 นายสุชาติ  สืบสิน เสนางคนิคม สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

758 5310758 19 35.405 นายนราธิป   ศิลาศักดิ์ เสนางคนิคม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

759 5310759 19 35.405 นายสมสถิตย  อรรคบุตร สตรีสิริเกศ พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

760 5310760 19 35.405 นางสาวอุดมลักษณ  แสนทวีสุข นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

761 5310761 20 35.406 นางสาวมุกดา  มาสงค หนองถมวิทยา เคมี คณิตศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

762 5310762 20 35.406 นายคเณศ   สาระปญญา ไรใตประชาคม พลศึกษา(ค.บ.) การประมง ไมระบุชนิดกีฬา

763 5310763 20 35.406 นายวริวุฒิ  คันทะจันทร นายมวิทยาคาร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

764 5310764 20 35.406 นายบวร   พวงจําปา เขื่อนชางวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

765 5310765 20 35.406 นายธนาภรณ   อุทุม เขมราฐพิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

766 5310766 20 35.406 นางสาววนิดา   วิชัย เขมราฐพิทยาคม ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

767 5310767 20 35.406 นางสาวกนกวรรณ  เสียงเพราะ เขมราฐพิทยาคม วิทยาการคอมพิวเตอร การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ไมระบุชนิดกีฬา

768 5310768 20 35.406 นางสาวกมลวรรณ   พรมศร เขมราฐพิทยาคม ธุรกิจอาหารและโภชนาการ การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

769 5310769 20 35.406 นางสาวยุภาพร   ภาคโพธิ์ เขมราฐพิทยาคม สาธารณสุขชุมชน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

770 5310770 20 35.406 นางสาวธัญญามาศ  เสียงเสนาะ เขมราฐพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

771 5310771 20 35.406 นางสาวศิริพร   กาสีวงค เขมราฐพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

772 5310772 20 35.406 นางสาวมนฤดี   น้ํารัก เขมราฐพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

773 5310773 20 35.406 นางสาวศศิประภา   ทองอุทุม กีฬาอุบลราชธานี พลศึกษา(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ไมระบุชนิดกีฬา

774 5310774 20 35.406 นางสาวอัญชลี  สุระมณี กีฬาอุบลราชธานี การบัญชี การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ไมระบุชนิดกีฬา

775 5310775 20 35.406 นางสาวฐิติภรณ  ตินาพ ปรือใหญวิทยบัลลังก พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

776 5310776 20 35.406 นายนันธวัช  สิงหงาม ไผใหญศึกษา รัฐประศาสนศาสตร พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

777 5310777 20 35.406 นางสาวสุภาพร   ใจอุน ไผใหญศึกษา การปกครองทองถิ่น สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 38

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

778 5310778 20 35.406 นางสาวกิตติยากรณ  บุญปญญา กันทรลักษวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

779 5310779 20 35.406 นางสาวนิภา   ดอกบัว กันทรลักษวิทยา สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

780 5310780 20 35.406 นายพิสัยสิทธิ์  ยอดสิงห กันทรลักษวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(การตลาด) ไมระบุชนิดกีฬา

781 5310781 20 35.406 นางสาวสุกานต   เชื้อสิงห เขื่องในพิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

782 5310782 20 35.406 นางสาวพรนภา  ยงยืน เขื่องในพิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

783 5310783 20 35.406 นางสาวกรรณิการ  ทองสิงห เขื่องในพิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

784 5310784 20 35.406 นายวันชนะ   คงรอด เขื่องในพิทยาคาร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

785 5310785 20 35.406 นายศักดิ์สิทธิ์   หรรษา กันทรลักษวิทยา สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

786 5310786 20 35.406 นายภาณุวัฒน   นาคํารอด กันทรลักษวิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณิตศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

787 5310787 20 35.406 นางสาวเบณจวรรณ  โคศรีสงฆ สะพือวิทยาคาร นิติศาสตร การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

788 5310788 20 35.406 นางสาวดารินทร   แสงสวาง สะพือวิทยาคาร สังคมศึกษา(ค.บ.) ศิลปกรรม ไมระบุชนิดกีฬา

789 5310789 20 35.406 นางสาวนนทิยา  มณีกรรณ สะพือวิทยาคาร นิเทศศาสตร การบริหารธุรกิจ(การตลาด) ไมระบุชนิดกีฬา

790 5310790 20 35.406 นางสาวมยุรี   สําแดงภัย สะพือวิทยาคาร นิเทศศาสตร การบริหารธุรกิจ(การตลาด) ไมระบุชนิดกีฬา

791 5310791 20 35.406 นางสาวนิดาวัลย  พุทธเกต เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

792 5310792 20 35.406 นางสาวหนึ่งฤดี   คํามาโฮม เดชอุดม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

793 5310793 20 35.406 นางสาวสลิลรัตน   ปจศรี เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

794 5310794 20 35.406 นางสาวพรสุดา  พิลาคง เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

795 5310795 20 35.406 นางสาวนิภาพร   กะตะศิลา เดชอุดม วิทยศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

796 5310796 20 35.406 นายสุริยวัฒน   ศรีการะบุตร เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

797 5310797 20 35.406 นายปยะพงษ   ขันออน เดชอุดม การปกครองทองถิ่น วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

798 5310798 20 35.406 นางสาววราภรณ  กําแกว เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 39

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

799 5310799 20 35.406 นางสาวนันทพร   จันทป เดชอุดม สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา

800 5310800 20 35.406 นางสาวทิพยวิมล  บุญสงค เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

801 5310801 21 35.503 นางสาวยุภา   บันทอน เดชอุดม วิทยศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

802 5310802 21 35.503 นางสาวอภิญญา  เรือนทอง สะพือวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

803 5310803 21 35.503 นางสาวประภาพร  หาระสาร สะพือวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา

804 5310804 21 35.503 นางสาวสุพัตรา  คันธพฤกษ สะพือวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

805 5310805 21 35.503 นางสาวนัตยา  จําปาปา สะพือวิทยาคาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

806 5310806 21 35.503 นางสาวรุงฟา  เจริญรอย สะพือวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา

807 5310807 21 35.503 นางสาววันเพ็ญ  เครือจันทร สะพือวิทยาคาร วิทยศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

808 5310808 21 35.503 นายเรวัฒ   นินหลา ทาโพธิ์ศรีพิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

809 5310809 21 35.503 นายวิฑูรย   หวังยศ ทาโพธิ์ศรีพิทยา พลศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

810 5310810 21 35.503 นายทวีศักดิ์   ศรีหะวงษ คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ พลศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

811 5310811 21 35.503 นายเทอดศักดิ์   หลักทอง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

812 5310812 21 35.503 นายณัฐพงษ   แปลงศรี ศรีเมืองวิทยาคาร การบัญชี นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

813 5310813 21 35.503 นางสาวพิศมัย   สุขสนอง กันทรารมณ การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

814 5310814 21 35.503 นายวิทยา   ริมทอง พิบูลมังสาหาร รัฐประศาสนศาสตร สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

815 5310815 21 35.503 นายพงษเทพ  บัวหอม พิบูลมังสาหาร รัฐประศาสนศาสตร คณิตศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

816 5310816 21 35.503 นางสาววราภรณ   ใจตรง พิบูลมังสาหาร สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไมระบุชนิดกีฬา

817 5310817 21 35.503 นายวนัส   สาธุพันธ พิบูลมังสาหาร พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

818 5310818 21 35.503 นายยุทธชาติ   พาสุข พิบูลมังสาหาร พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

819 5310819 21 35.503 นางสาวจุฬีภรณ   พงษดวง เดชอุดม เกษตรศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 40

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

820 5310820 21 35.503 นางสาวทัศนีย   พวงธรรม เดชอุดม พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

821 5310821 21 35.503 นายบุญศักดิ์   แสนทวีสุข เดชอุดม เทคโนโลยีคอมฯ เพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

822 5310822 21 35.503 นายอลงกรณ   ศรีงาม เดชอุดม คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

823 5310823 21 35.503 นางสาวสุพรรณษา   พรมหลอ เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

824 5310824 21 35.503 นายอดิศักดิ์  ภูนบดาว เดชอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ จุลชีววิทยา ไมระบุชนิดกีฬา

825 5310825 21 35.503 นายเจษอามร   ยิ่งยืน ปทุมพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

826 5310826 21 35.503 นายปริญญา  นนทตา ปทุมพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ ไมระบุชนิดกีฬา

827 5310827 21 35.503 นางสาวสมฤทัย  บุญโท ปทุมราชวงศา การศึกษาพิเศษ สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

828 5310828 21 35.503 นายสุวิทย   ปานพิมพ ปทุมราชวงศา พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

829 5310829 21 35.503 นางสาวพัชรินทร   คําภามูล ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

830 5310830 21 35.503 นายประหยัด   หนองหงอก เมืองจันทรวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา - ไมระบุชนิดกีฬา

831 5310831 21 35.503 นายสุมงคล  บัวไข เมืองจันทรวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คณิตศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

832 5310832 21 35.503 นายพิชิตชัย   คงดี เมืองจันทรวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

833 5310833 21 35.503 นายธีระพงษ  ทองมา เฮือดใหญพิทยา การปกครองทองถิ่น เทคโนโลยีไฟฟา ไมระบุชนิดกีฬา

834 5310834 21 35.503 นายวิกรานต   บุญแนน เดชอุดม เกษตรศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

835 5310835 21 35.503 นางสาวนิภารัตน  แกนจันทร เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

836 5310836 21 35.503 นางสาวน้ําฝน  บัวใหญ เดชอุดม นิเทศศาสตร สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

837 5310837 21 35.503 นางสาวจันทรเพ็ญ  สิงหชาติ เดชอุดม พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

838 5310838 21 35.503 นางสาวสโรชา  โรจนะ เดชอุดม พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

839 5310839 21 35.503 นางสาวมณัชยา  ลาภมูล เดชอุดม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิเทศศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

840 5310840 21 35.503 นางสาววราภรณ  คงทน เดชอุดม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 41

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

841 5310841 22 35.504 นายธวัชชัย   ขันทอง นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ไมระบุชนิดกีฬา

842 5310842 22 35.504 นายชนะพล  บุญประสม ปทุมพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

843 5310843 22 35.504 นางสาวศิโรรัตน   แกวมงคล ปทุมพิทยาคม วิทยศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

844 5310844 22 35.504 นายอธิบดี   พรมราษฎร ปทุมพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

845 5310845 22 35.504 นายศุภชัย   สีลานาม ปทุมพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

846 5310846 22 35.504 นายศิริชัย   ชํานาญเวช ปทุมพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

847 5310847 22 35.504 นายจักรพรรดิ  นันจักร อํานาจเจริญ 2 การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

848 5310848 22 35.504 นายอภิวัฒน   จําปานิล อํานาจเจริญ 2 พลศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

849 5310849 22 35.504 นางสาวศศิธร  ปนทอง อํานาจเจริญ 2 การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

850 5310850 22 35.504 นางสาววารุณี  กองแกว ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

851 5310851 22 35.504 นางสาวสกุณา  คะเนวัน ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

852 5310852 22 35.504 นางสาวไพรินทร   สีงาม ปทุมราชวงศา วิทยศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(วท.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

853 5310853 22 35.504 นางสาวเดือนเพ็ญ  สังฆวัตร ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไมระบุชนิดกีฬา

854 5310854 22 35.504 นายอดิศักดิ์  ถานันดร ปทุมราชวงศา พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

855 5310855 22 35.504 นายอภิไชย  รัตนศรี ปทุมราชวงศา พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

856 5310856 22 35.504 นายวุฒิชา  สงเสริม หนองบอสามัคคีวิทยา เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

857 5310857 22 35.504 นายจักวาล   จันพวง หนองบอสามัคคีวิทยา นิติศาสตร เทคโนโลยีไฟฟา ไมระบุชนิดกีฬา

858 5310858 22 35.504 นางสาววิภารัตน  คําศรี กันทรารมณ สาธารณสุขชุมชน สัตวศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

859 5310859 22 35.504 นางสาววรรณธนา  ตุนา กันทรารมณ พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

860 5310860 22 35.504 นางสาวสไบทิพย  โนนสังข กันทรารมณ วิทยศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

861 5310861 22 35.504 นายธงชัย  ทองทับ อางศิลา นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 42

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

862 5310862 22 35.504 นายพิทยาธร  พูลมาศ อางศิลา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

863 5310863 22 35.504 นางสาพรนิภา  จันไทย นาจะหลวย วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟแวร ไมระบุชนิดกีฬา

864 5310864 22 35.504 นางสาวพัชราภรณ  วงศาสนธ นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) อุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) ไมระบุชนิดกีฬา

865 5310865 22 35.504 นางสาวนฤมล  วงเวียน สะพือวิทยาคาร พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

866 5310866 22 35.504 นายสุวัฒน สุวรรณกูฎ สะพือวิทยาคาร ดนตรี นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

867 5310867 22 35.504 นางสาวฐิติมา  สุทธิชาติ เขมราฐพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ไมระบุชนิดกีฬา

868 5310868 22 35.504 นายชัชนันท  บุญเลียง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

869 5310869 22 35.504 นางสาวพัชรียาภรณ  เดชยศดี ศรีน้ําคําศึกษา การปกครองทองถิ่น การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

870 5310870 22 35.504 นางสาววัชราภรณ  อกนิตย มวงสามสิบอัมพวันวิทยา การแพทยแผนไทย การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

871 5310871 22 35.504 นายอดิศักดิ์  ไชยโท พนาศึกษา รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

872 5310872 22 35.504 นางสาวชุติมา อุทิตสาร พนาศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

873 5310873 22 35.504 นางสาวรัตนภรณ  คําภีระ หกสิบพรรษาวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

874 5310874 22 35.504 นางสาวสมฤทัย  บุญตา น้ํายืนวิทยา การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

875 5310875 22 35.504 นางสาวขวัญนภา  บุญล้ํา น้ํายืนวิทยา สาธารณสุขชุมชน นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

876 5310876 22 35.504 นางสาวเอมพิลา  โสพัฒน สิริเกศนอมเกลา สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

877 5310877 22 35.504 นางสาวสุภาพร  ทองศูรย สิริเกศนอมเกลา การปกครองทองถิ่น สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

878 5310878 22 35.504 นายกิตติศักดิ์  ญาติทอง สิริเกศนอมเกลา การปกครองทองถิ่น สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

879 5310879 22 35.504 นายทักษิณ  สนธยา สิริเกศนอมเกลา การปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

880 5310880 22 35.504 นางสาววริยาภรณ  ศรีเลิศนิธาพร สมเด็จพระญาณสังวร สัตวศาสตร การประมง ไมระบุชนิดกีฬา

881 5310881 23 35.505 นางสาวอุษา  จันทนาค ลืออํานาจวิทยาคม ธุรกิจอาหารและโภชนาการ นาฎศิลปและการละคร ไมระบุชนิดกีฬา

882 5310882 23 35.505 นางสาวสุภาพร  แสงรัมย นาแกพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 43

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

883 5310883 23 35.505 นางสาวลดาวัลย  กะนะหาวงษ นาแกพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา ไมระบุชนิดกีฬา

884 5310884 23 35.505 นางสาวรุงลาวรรณ  เทียนคํา ปทุมพิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การจัดการเทคโนฯสารสนเทศ ไมระบุชนิดกีฬา

885 5310885 23 35.505 นายภาณุพงษ สุริยะรังษี ปทุมพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

886 5310886 23 35.505 นางสาววิชุดา  พิลาดี ละทายวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ ไมระบุชนิดกีฬา

887 5310887 23 35.505 นายกิติพงศ  ทองกาย อํานาจเจริญ 2 นิเทศศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

888 5310888 23 35.505 นายอํานาจ  พัดงาน อํานาจเจริญ 2 นิติศาสตร การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

889 5310889 23 35.505 นางสาวจิรวัฒน  จันทศรี อํานาจเจริญ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร สัตวศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

890 5310890 23 35.505 นางสาวภัทรสุดา บุญศรี พิบูลมังสาหาร สาธารณสุขชุมชน นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

891 5310891 23 35.505 นางสาวอริยาพร ผาคํา สตรีสิริเกศ การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การจัดการธุรกิจ ไมระบุชนิดกีฬา

892 5310892 23 35.505 นางสาวลลิตา  สังขเกิด สตรีสิริเกศ การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ ไมระบุชนิดกีฬา

893 5310893 23 35.505 นางสาวปยพรรณ เนตรพันธ สตรีสิริเกศ การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การจัดการธุรกิจ ไมระบุชนิดกีฬา

894 5310894 23 35.505 นางสาวนันทนา อุทาธร สตรีสิริเกศ สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

895 5310895 23 35.505 นายอรรถพล ตระการจันทร สตรีสิริเกศ วิทยาการคอมพิวเตอร ครุศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

896 5310896 23 35.505 นายชรินทร  แหวนวงษ สตรีสิริเกศ คณะวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมระบุชนิดกีฬา

897 5310897 23 35.505 นายเอกวิทย ปดชา สตรีสิริเกศ คณะวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมระบุชนิดกีฬา

898 5310898 23 35.505 นายอธิวัตน ชนะบุตร สตรีสิริเกศ ศิลปกรรม สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

899 5310899 23 35.505 นางสาวภัทธิยา  ใกลชิด เดชอุดม การแพทยแผนไทย การบริหารธุรกิจ(การตลาด) ไมระบุชนิดกีฬา

900 5310900 23 35.505 นางสาวพรวิภา  สิงหเงิน เดชอุดม ชีววิทยา(ค.บ.) ชีววิทยา ไมระบุชนิดกีฬา

901 5310901 23 35.505 นายพงพัฒษ ชัยยารัตน เดชอุดม คณิตศาสตร(ค.บ.) สัตวศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

902 5310902 23 35.505 นางสาวจินตรา มีกุล เดชอุดม ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

903 5310903 23 35.505 นางสาวไปรยา วงษาลี เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 44

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

904 5310904 23 35.505 นางสาววิภาลัย ทนานิน เดชอุดม พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

905 5310905 23 35.505 นางสาวกัญญณัช แสงสวาง เดชอุดม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นาฎศิลปและการละคร ไมระบุชนิดกีฬา

906 5310906 23 35.505 นางสาวสุภาวดี บับพิบูล เดชอุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นิเทศศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

907 5310907 23 35.505 นางสาววาสนา วิมล เดชอุดม สาธารณสุขชุมชน ชีววิทยา  ไมระบุชนิดกีฬา

908 5310908 23 35.505 นาสาวราตรี  ใกลแกว ปทุมราชวงศา การศึกษาปฐมวัย ชีววิทยา ไมระบุชนิดกีฬา

909 5310909 23 35.505 นายกิติพันธ  บํารุงภักดิ์ ปทุมราชวงศา สาธารณสุขชุมชน วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

910 5310910 23 35.505 นางสาวศิริยา  สําราญรื้น ปทุมราชวงศา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

911 5310911 23 35.505 นายทศพล  แสนแดง ปทุมราชวงศา รัฐประศาสนศาสตร สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

912 5310912 23 35.505 นางสาวอุไรวรรณ  พลแสน ปทุมราชวงศา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

913 5310913 23 35.505 นางสาวพัชราภรณ  แสนสิงห ปทุมราชวงศา สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

914 5310914 23 35.505 นายพิษณุ  สัจธรรม ปทุมราชวงศา พลศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ไมระบุชนิดกีฬา

915 5310915 23 35.505 นายประสิทธิ์ ภูตะเวช ปทุมราชวงศา การปกครองทองถิ่น เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

916 5310916 23 35.505 นางสาวทิวากาล  มณีเทพ พระวอพระตาวิทยานุสรณ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

917 5310917 23 35.505 นางสาวจารุวรรณ  ชัยมงค ตระกูลประเทืองวิทยาคม สาธารณสุขชุมชน การศึกษาปฐมวัย ไมระบุชนิดกีฬา

918 5310918 23 35.505 นางสาวพิริดา  มัฐผา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

919 5310919 23 35.505 นายประคอง  คําปอง น้ําขุนวิทยา วิศวกรรมเครือขาย ภาษาไทย ไมระบุชนิดกีฬา

920 5310920 23 35.505 นางสาวลอมฟาง  สาริจันโท น้ําขุนวิทยา สาธารณสุขชุมชน การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา

921 5310921 24 8303 นายกฤษฎา  ศรีสะอาด ลืออํานาจวิทยาคม สัตวศาสตร เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

922 5310922 24 8303 นางสาวลําพูล  บุญประวงค ลืออํานาจวิทยาคม อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมระบุชนิดกีฬา

923 5310923 24 8303 นายอนันต  ศิริจันโท ราชประชานุเคราะห 28 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

924 5310924 24 8303 นายนาถ  สุภารี ราชประชานุเคราะห 28 เทคโนโลยีไฟฟา รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 45

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

925 5310925 24 8303 นายเทิดพงษ  สิงหครุธ ราชประชานุเคราะห 28 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ ไมระบุชนิดกีฬา

926 5310926 24 8303 นางสาวศิริพร  โรยอุตระ ราชประชานุเคราะห 28 การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

927 5310927 24 8303 นางสาวจินตนา  โลหา ทุงศรีอุดม การแพทยแผนไทย นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

928 5310928 24 8303 นางสาวละอองดาว  ศรีอักษร ทุงศรีอุดม วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

929 5310929 24 8303 นายนิวัฒน  สิทธิพร ทุงศรีอุดม วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

930 5310930 24 8303 นางสาวฐิติมา  ทาสี กําแพง ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

931 5310931 24 8303 นางสาวรุงฤดี  รุงแสง เพ็กวิทยาคม เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

932 5310932 24 8303 นายศราวุธ  จําปาหอม วารินชําราบ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

933 5310933 24 8303 นายนัทกรณ  เพ็งอุดม ศรีสะเกษวิทยาลัย การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

934 5310934 24 8303 นางสาวนิดานุช  บุญชู ละทายวิทยา สาธารณสุขชุมชน สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

935 5310935 24 8303 นางสาวปยะพรรณ  ฝากา ละทายวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

936 5310936 24 8303 นางสาวอิสราภรณ  ธนะศรี ละทายวิทยา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

937 5310937 24 8303 นางสาวพนิดา  สรรพศรี ละทายวิทยา การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

938 5310938 24 8303 นายณัฐวุฒิ  โสภากุ ปรางคกู การปกครองทองถิ่น เทคโนโลยีไฟฟา ไมระบุชนิดกีฬา

939 5310939 24 8303 นายสมโภช  แหวนวงษ ปรางคกู การปกครองทองถิ่น เทคโนโลยีไฟฟา ไมระบุชนิดกีฬา

940 5310940 24 8303 นายสิทธิพงษ  จันสนา ปรางคกู รัฐประศาสนศาสตร สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

941 5310941 24 8303 นายดนัย  วงคสาลี ปรางคกู การปกครองทองถิ่น - ไมระบุชนิดกีฬา

942 5310942 24 8303 นายไสว  พันธเพชร ปรางคกู อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร คณิตศาสตร(วท.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

943 5310943 24 8303 นางสาวกนดกาญจน  สิมมา ยางชุมนอยพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา

944 5310944 24 8303 นายภูวชัย  ทองปน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

945 5310945 24 8303 นายตนขาว  ชาวนา กันทรลักษวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 46

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

946 5310946 24 8303 นางสาวจุฑามณี  บุญวรรณ ศรีเจริญศึกษา ศิลปกรรม สัตวศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

947 5310947 24 8303 นายโชคชัย  เพ็ญชารี โพธิ์ไทรพิทยาคาร เทคโนโลยีไฟฟา พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

948 5310948 24 8303 นายธนาศักดิ์  แสนสุภา โพธิ์ไทรพิทยาคาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

949 5310949 24 8303 นายขันฐธยา  มุขขันธ บุณฑริกวิทยาคาร สาธารณสุขชุมชน พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

950 5310950 24 8303 นายอธิพัฒน  เพียโคตร บุณฑริกวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

951 5310951 24 8303 นางสาวจิรัชยา  ผันผาย บกวิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

952 5310952 24 8303 นางสาวรวีพัชร  สารุ นาสะไมพิทยาคม สาธารณสุขชุมชน วิทยาการคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

953 5310953 24 8303 นายกฤษดา  สิงหาเวช สําโรงวิทยาคาร เกษตรศาสตร สัตวศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

954 5310954 24 8303 นายนัฐพล  วันดี กุดขาวปุนวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

955 5310955 24 8303 นางสาวลักษณาวดี  มณีภาค นารีนุกูล 2 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

956 5310956 24 8303 นายจิตติวินท  สุขศรี สายธารวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

957 5310957 24 8303 นายพงษพัฒน  จันทร สายธารวิทยา พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

958 5310958 24 8303 นายกรีทาพล  พูลสิทธิ์ ตระกูลประเทืองวิทยาคม วิศวกรรมเครือขาย นิติศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

959 5310959 24 8303 นางสาวปยภรณ  นามวงษ ยางชุมนอยพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

960 5310960 24 8303 นางสาววัชราภรณ  สมใจ ยางชุมนอยพิทยาคม สังคมศึกษา(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(คอมธุรกิจฯ) ไมระบุชนิดกีฬา

961 5310961 25 8402 นางสาวจิราพร  นามวงษ ยางชุมนอยพิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

962 5310962 25 8402 นายศักดิ์สิทธิ์  พรหมประเสริฐ หนองทุมศรีสําราญวิทยา สัตวศาสตร เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

963 5310963 25 8402 นางสาวกันยา  นนทการ บึงมะลูวิทยา สาธารณสุขชุมชน พลศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

964 5310964 25 8402 นางสาวฟางทอง  พื้นผา บึงมะลูวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไมระบุชนิดกีฬา

965 5310965 25 8402 นายอิสรพงษ  ทองคําบุตร กันทรลักษวิทยา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

966 5310966 25 8402 นางสาวจริญญา  อนงค นครศรีลําดวนวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 47

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

967 5310967 25 8402 นางสาวศิริวรรณ  ธิสาเวช เลิงนกทา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

968 5310968 25 8402 นายสิทธิพร  ผากเพียร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

969 5310969 25 8402 นายพงศธร  ชาติมนตรี ยางชุมนอยพิทยาคม พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

970 5310970 25 8402 นางสาวอรอุมา  อาจวิชัย เลิงนกทา การศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ไมระบุชนิดกีฬา

971 5310971 25 8402 นางสาวนิตยา  ธรรมปต เลิงนกทา การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุขชุมชน ไมระบุชนิดกีฬา

972 5310972 25 8402 นายชลลธี  พลเสน เลิงนกทา พลศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น ไมระบุชนิดกีฬา

973 5310973 25 8402 นายณรงคฤทธิ์  อินทสิงห โขงเจียมวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย ไมระบุชนิดกีฬา

974 5310974 25 8402 นายธเนตร  กัณหาวัล ลือวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

975 5310975 25 8402 นางสาวเย็นฤดี  ดวงสูง นครศรีลําดวนวิทยา วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

976 5310976 25 8402 นายพงษเพชร  มงคลแกว น้ําเกลี้ยงวิทยา สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมระบุชนิดกีฬา

977 5310977 25 8402 นางสาวสุทธิรัตน  นันทา น้ําเกลี้ยงวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

978 5310978 25 8402 นางสาวพรภิรมย  แกวอุดม นครศรีลําดวนวิทยา คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

979 5310979 25 8402 นายสุทธิวงค  แกนกอ นารีนุกูล 2 เทคโนโลยีไฟฟา เกษตรศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

980 5310980 25 8402 นางสาวอรอนงค  จารุกมูล นารีนุกูล 2 การบริหารธุรกิจ(คอมฯ) การบัญชี ไมระบุชนิดกีฬา

981 5310981 25 8402 นางสาวสุภาพร  ดีพลภัก นารีนุกูล 2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ นิเทศศาสตร ไมระบุชนิดกีฬา

982 5310982 25 8402 นายชานนท  พูลภาพ นารีนุกูล 2 เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีกอสราง ไมระบุชนิดกีฬา

983 5310983 25 8402 นายจินดาพล  สายแวว นารีนุกูล 2 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา

984 5310984 25 8402 นางสาวสาวีณี  สมหมาย มหาชนะชัยวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย - ไมระบุชนิดกีฬา

985 5310985 25 8402 นางสาวอรวรรณ   กลางนอก มหาชนะชัยวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย - ไมระบุชนิดกีฬา

986 5310986 25 8402 นางสาวเมทาวี   รัตนวัน มหาชนะชัยวิทยาคม คณิตศาสตร(ค.บ.) การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) ไมระบุชนิดกีฬา

987 5310987 25 8402 นางสาวพรพาลักษณ  ไมนอย มัธยมตระการพืชผล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ไมระบุชนิดกีฬา



หนา 48

ที่ รหัสประจําตัวสอบ หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาที่ 2 ชนิดกิจกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก(รอบโควตา) ประเภทกิจกรรมพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2553

นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไมไดระบุชนิดกีฬา (เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เชียร) และไมระบุกิจกรรม (เชน กิจกรรมอะไร ดนตรี นาฎศิลป  ศิลปกรรม) ใหติดตอแจงในวันจันทรที่  28  ธันวาคม 2552

หมายเหตุ

ณ  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  หมายเลขโทรศัพท 0-45352-000 ตอ  1173
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