
1

ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1 5300001 นางสาวสุชาวดี  จันทรดก 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.97 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

2 5300002 นายสถาพร  คําสมาน 1 2103 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.96 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

3 5300003 นางสาวสุนิตย  อุตราศรี 1 2103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.95 ดงยางวิทยาคม เรียนดี ทุน

4 5300004 นางสาววิชุดา  มาลาสาย 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.95 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

5 5300005 นางสาวศิริรัฐ โนนใหญ 1 2103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.95 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

6 5300006 นางสาวจิราภรณ  ทัศบุตร 1 2103 เคมี (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.95 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

7 5300007 นางสาวภาฤดี  สีทอง 1 2103 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.94 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

8 5300008 นางสาวธนาพร บุญเดช 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.94 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

9 5300009 นางสาวสุจิตรา  ศรีนวล 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.94 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

10 5300010 นางสาวสุพรรษา  คอมบุญ 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.93 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

11 5300011 นางสาวทรงสุดา  ชุสาวัน 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.93 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

12 5300012 นางสาวลักษณาวดี  หลักคํา 1 2103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.93 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

13 5300013 นางสาวกาญจนา ผดาวัลย 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.93 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

14 5300014 นางสาววราภรณ  วาริกุด 1 2103 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.92 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

15 5300015 นางสาวนิลาวัลย  จันทอง 1 2103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.92 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

16 5300016 นางสาวนฤมล  สายคําพันธ 1 2103 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.92 อางศิลา เรียนดี ทุน

17 5300017 นางสาวบุญญาภรณ  พรพรหม 1 2103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.91 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

18 5300018 นางสาวนันทนา  บริสุทธิ์ 1 2103 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี ทุน

19 5300019 นายวุฒิชัย  ทองบอ 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.91 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

20 5300020 นางสาวพรสกุล บุงทอง 1 2103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.91 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทนุ

21 5300021 นางสาวอมรรัตน เถาวโท 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.91 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

22 5300022 นางสาวลําแพลน  คําออน 1 2103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.91 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

23 5300023 นายสุนทร   คูณสวาง 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.90 น้ําคําวิทยาคม เรียนดี ทุน

24 5300024 นางสาวเจนจิรา  ปุยวงค 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.90 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ประเภทเรียนดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ประจําปการศึกษา  2553

สอบขอเขียนวันจันทรที่  28   ธันวาคม  พ.ศ. 2552    เวลา 08.30 - 12.10 น.  ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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25 5300025 นางสาวอรอนงค ทองประสาร 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.90 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

26 5300026 นางสาวหนึ่งฤทัย สีหะวงษ 1 2103 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.90 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

27 5300027 นางสาวจิราภรณ  รัตนศรี 1 2103 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.90 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

28 5300028 นางสาวศิริเรียม  บุสภาค 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.89 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

29 5300029 นางสาวศิริวรรณ  ผิวทอง 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.88 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

30 5300030 นางสาวกิ่งแกว   มูลศรี 1 2103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.88 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

31 5300031 นางสาวพจนา  หวานใจ 1 2103 การบัญชี (บช.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.88 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

32 5300032 นายธีรศักดิ์  สารสมัคร 1 2103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.88 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

33 5300033 นางสาวอมรรัตน  เขียวเขม 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.87 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

34 5300034 นางสาวกุราวด ี กุลโชติ 1 2103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.87 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

35 5300035 นางสาวอัจฉรา   เรืองบุตร 1 2103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.87 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

36 5300036 นายวิทยา  ทองเหลือง 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.87 อบต.นาเวียง (อ.เสนางฯ) เรียนดี

37 5300037 นางสาวฉัตรวิไล  สีสาวงษ 1 2103 เคมี (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.87 อางศิลา เรียนดี ทุน

38 5300038 นางสาววิรัตน  ไชยโคตร 1 2103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.87 ไตรมิตร เรียนดี

39 5300039 นางสาวสุนิสา  สมสาย 1 2103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.87 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

40 5300040 นางสาวรสสุคนธ  ผลวิสุทธิ์ 1 2103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.86 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

41 5300041 นางสาวชลธิชา  สีหาคํา 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.86 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

42 5300042 นางสาววนิดา  พงษผา 2 2301 เคมี (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.86 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

43 5300043 นายณัฐชัย  มานะโส 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.86 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

44 5300044 นายปยะพงษ  หารศรี 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.86 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

45 5300045 นางสาวดวงใจ ครองยุติ 2 2301 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.86 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

46 5300046 นางสาวสุภาวดี  มะโนมัย 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.86 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

47 5300047 นางสาวนันทนา  บัวสี 2 2301 คณติศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.85 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

48 5300048 นายประวิทย  วิชริน 2 2301 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นิติศาสตร (น.บ.) 3.85 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

49 5300049 นางสาวตรียานุช  สุวันดี 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.85 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

50 5300050 นางสาวน้ําฝน  มุขรักษ 2 2301 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.) 3.85 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

51 5300051 นางสาวแสงระวี  ระบกเวีย 2 2301 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.84 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน
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52 5300052 นางสาวจินดารัตน  แกวคันโท 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.84 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

53 5300053 นางสาวศรีสุดา  ฐานวิเศษ 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.84 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

54 5300054 นางสาวสมยงค  ทับทิม 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.84 ศรีน้ําคําศึกษา เรียนดี ทุน

55 5300055 นางสาววรรณา กองแกว 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.84 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

56 5300056 นางสาวนฤมล คําโสภา 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.84 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

57 5300057 นางสาวกฤติยา  ภาวะดี 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.83 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

58 5300058 นางสาวนงคพงา โชติสนธิ์ 2 2301 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.83 นากระแซงศึกษา เรียนดี

59 5300059 นางสาวยลดา  คณาชอบ 2 2301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.82 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

60 5300060 นางสาวอรพรรณ   แสนทวีสุข 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.82 บริหารธุรกิจรักไทย (บุณฑ เิรียนดี ทุน

61 5300061 นายวราทิตย  ทารา 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.82 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

62 5300062 นางสาวขวัญชนก  กันภัย 2 2301 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.82 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

63 5300063 นางสาวณัฐศิริ   วงษแสง 2 2301 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.82 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

64 5300064 นางสาวเทยีมจันทร คงยิ่ง 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.82 โนนสวางประชาสรรค เรียนดี ทุน

65 5300065 นางสาวรัตนา   โอทาตะวงค 2 2301 ฟสิกส (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.82 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

66 5300066 นางสาวพรทิพย  ผาคํา 2 2301 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.82 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

67 5300067 นางสาวสุพัตรา  นลิมาลี 2 2301 การบัญชี(บธ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.82 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

68 5300068 นางสาวรุงอรุณ  ทามาดาน 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.82 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

69 5300069 นางสาวสุกัญญา  สีแดง 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.81 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

70 5300070 นางสาววนิดา  เวทะเรียะ 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.81 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

71 5300071 นางสาวเสาวลักษณ  กอนทอง 2 2301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.81 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

72 5300072 นางสาวมลศิริ  นิลจันทร 2 2301 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.81 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

73 5300073 นางสาวทัศนีย  กัลยา 2 2301 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.81 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

74 5300074 นางสาวพจนจนา ทุมแกว 2 2301 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.81 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

75 5300075 นางสาวดวงเนตร รางสถิตย 2 2301 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.81 นากระแซงศึกษา เรียนดี

76 5300076 นางสาวพวงผกา สากุลา 2 2301 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.81 นากระแซงศึกษา เรียนดี

77 5300077 นายภานุวัฒน ไชยพันธ 2 2301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3.81 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

78 5300078 นางสาวเพ็ญประไพ   อินทรขาว 2 2301 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.80 จิกดูวิทยา เรียนดี
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79 5300079 นายโชคพิชิต  พูนพิน 2 2301 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.80 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

80 5300080 นางสาวประภา  พวงพอง 2 2301 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ 3.80 นาวังวิทยา เรียนดี ทุน

81 5300081 นางสาวศศิมา  ชัยสุวรรณ 3 2303 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.80 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

82 5300082 นางสาวโกศล  คําพุ 3 2303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.80 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

83 5300083 นายศิวพงศ  มะนัส 3 2303 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.79 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรียนดี

84 5300084 นางสาวนริศรา  รอดคล้ํา 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.79 มัธยมแมด เรียนดี

85 5300085 นายอุเทน  วงษาชัย 3 2303 เคมี (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.79 นาโพธิ์วิทยา เรยีนดี ทุน

86 5300086 นางสวนุชจรี  อินทรจักร 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.79 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

87 5300087 นายสุวิทย  บัวใหญ 3 2303 ฟสิกส (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.79 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

88 5300088 นางสาวภัสรา  สามาอาพัฒน 3 2303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.79 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

89 5300089 นางสาวศรีสมร  มหาโยธิน 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.79 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

90 5300090 นางสาวจารุวรรณ  บุญโชติ 3 2303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.79 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

91 5300091 นางสาวจุฑาทิพย แสงใส 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.79 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

92 5300092 นางสาวกาญจนา  ศรีบุตรวงศ 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.79 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

93 5300093 นางสาวแสงระวี  ธรรมวิฐาน 3 2303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.78 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

94 5300094 นางสาวสุกัญญา  เศรษฐสิทธิ์ 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.78 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

95 5300095 นายจิรวิชญ   ผาผล 3 2303 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.78 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

96 5300096 นางสาวรินนา  ทองแดง 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.77 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

97 5300097 นางสาวสมคิด  สีคํา 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.77 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

98 5300098 นางสาววนิดา  พันสวัสดิ์ 3 2303 จุลชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.77 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

99 5300099 นางสาวสกาวรัตน  สายศักดา 3 2303 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.77 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

100 5300100 นางสาวชลนี  จ้ํามา 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.77 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

101 5300101 นางสาวนุจรี  ปนทอง 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.76 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

102 5300102 นางสาวรําไพวรรณ  พันสวัสดิ์ 3 2303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.76 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

103 5300103 นางสาวจุรีมาศ   จันทรแกว 3 2303 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร การบัญชี (บธ.บ.) 3.76 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

104 5300104 นางสาวศุภรัตน  รมเย็น 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.76 ดงยางวิทยาคม เรียนดี ทุน

105 5300105 นางสาวสุนิตา  สายทองสถิตย 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณติศาสตร (วท.บ.) 3.76 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน
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106 5300106 นางสาวชนัญพร  จันทวงศ 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.76 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

107 5300107 นางสาวประภัสสร  ถาศักดิ์ 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.76 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

108 5300108 นายปยะพงษ  โสเสมอ 3 2303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.76 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

109 5300109 นางสาวสุพัตรา  ถามะพันธ 3 2303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.76 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

110 5300110 นางสาวชัณญภา บุญสูง 3 2303 เคมี (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.76 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

111 5300111 นางสาวพัชราภรณ   ทองหอ 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.76 พนาศึกษา เรียนดี

112 5300112 นางสาวสุภาพร  ขวัญทอง 3 2303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณติศาสตร(ค.บ.) 3.75 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม เรียนดี ทุน

113 5300113 นางสาวอรวรรณ  กุมารสิทธิ์ 3 2303 ฟสิกส (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.75 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

114 5300114 นางสาวสุกัญญา  เคาทอง 3 2303 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.75 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

115 5300115 นางสาวพัชราภรณ  สีแดงก่ํา 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.75 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

116 5300116 นางสาวพิมพพิไล  ไชยเทพ 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.75 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

117 5300117 นางสาวอภิญญา  อินทรบุตร 3 2303 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.75 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

118 5300118 นางสาวลัดดาววัลย  โนนสังข 3 2303 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.75 กันทรารมณ เรียนดี

119 5300119 นางสาวสุภัสสร  คําโตนด 3 2303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.75 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

120 5300120 นางสาวเกศราภรณ  พลปญญา 3 2303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.75 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

121 5300121 นางสาวสุภาภรณ  คะณะพันธ 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.75 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

122 5300122 นางสาวรัชดาภรณ  บัวลา 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.75 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

123 5300123 นางสาวหนึ่งฤทัย  ยงแกว 4 2304 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

124 5300124 นางสาวบุญเกิด  ศิริจันทร 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.75 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

125 5300125 นางสาวอมรรัตน  แสงเพ็ชร 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.75 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

126 5300126 นางสาวละอองดาว  เกษแกว 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.74 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

127 5300127 นางสาวอมรรัตน   สังขวรรณ 4 2304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.74 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

128 5300128 นางสาวชลิดา  สุรมิตร 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.74 เดชอุดม เรียนดี ทุน

129 5300129 นางสวสวลีภรณ  กาเผือก 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.74 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

130 5300130 นางสาวคนึงนิจ  ศรีศักดิ์ 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.74 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

131 5300131 นางสาวลลิตา  กลาเกิด 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.74 ไตรมิตร เรียนดี

132 5300132 นางสาวสาวิตรี  ศิริษา 4 2304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.74 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน
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133 5300133 นายบัญชา  แกวสวาง 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.74 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

134 5300134 นางสาวนุศรา  การินทร 4 2304 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.74 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

135 5300135 นางสาวจันทรสุดา  สอนบุตร 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.73 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

136 5300136 นางสาวสุมาลี  ทองบอ 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.73 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

137 5300137 นางสาวสุกัญญา  จันทรเหลือง 4 2304 เคมี (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.73 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

138 5300138 นางสาวจิราภรณ  จรลี 4 2304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.73 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

139 5300139 นายสันติสุข  พลสมัคร 4 2304 ฟสิกส (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.73 เดชอุดม เรียนดี ทุน

140 5300140 นางสาวปยนุช  ไชยเชษฐ 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.73 กันทรารมณ เรียนดี

141 5300141 นางสาวศรัณยา  กาเผือก 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.73 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

142 5300142 นางสาวสุวรรณา  บุญถูก 4 2304 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.73 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

143 5300143 นางสาวเครือวัลย  พุทธาจู 4 2304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.73 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

144 5300144 นางสาวนิตยา  ไหวครู 4 2304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.73 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

145 5300145 นางสาววิมลรัตน  อรกูล 4 2304 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 3.73 นายมวิทยาคาร เรียนดี

146 5300146 นางสาวศิมาภรณ  ตระทอง 4 2304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.73 พนาศึกษา เรียนดี

147 5300147 นางสาวกันตนา  พูลทอง 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.72 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี ทุน

148 5300148 นางสาวศิริพร  สุวะไกร 4 2304 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.72 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

149 5300149 นางสาวเววิกา  พิลากุล 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.72 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

150 5300150 นางสาวนวลละออง  ทองมา 4 2304 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.72 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

151 5300151 นางสาวหทัยทิพย  แสงชาติ 4 2304 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.71 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

152 5300152 นางสาวจิราพร  กาญจนสาธิต 4 2304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.71 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

153 5300153 นางสาวอุมาวดี  อารีมย 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.71 โคกสวางคุมวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

154 5300154 นางสาวสุภรณพรรณ ลายเมฆ 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.71 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

155 5300155 นางสาวอรทัย โกการัตน 4 2304 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.71 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

156 5300156 นางสาวบังอร  แกวตา 4 2304 เคมี (วท.บ.) 3.71 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

157 5300157 นางสาวเพ็ญประภา  ออนมิ่ง 4 2304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.70 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

158 5300158 นายลิขิต  พงษโสภา 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.70 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

159 5300159 นางสาวพรรณิกา  เคนลี 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศกึษา(ค.บ.) 3.70 เดชอุดม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

160 5300160 นายทวีศักดิ์   สุนทราวงค 4 2304 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.70 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

161 5300161 นางสาวธิดารัตน  แสงมณีย 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.70 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี ทุน

162 5300162 นางสาวสุชาวดี  ทองสวัสดิ์ 5 2307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.70 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

163 5300163 นางสาวครียาภัทร  ทองนาค 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.70 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

164 5300164 นางสาววิมลพร  ขันทะหัด 5 2307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3.70 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

165 5300165 นางสาวพรทิพย  พึ่งกุล 5 2307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.70 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

166 5300166 นางสาวสุภาลักษณ วันทอง 5 2307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.70 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

167 5300167 นางสาวจริยา  ใจธรรม 5 2307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.70 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

168 5300168 นางสาวชาวินา  แกนภูเลิศ 5 2307 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

169 5300169 นางสาวยุภาวดี  บุญวรรณ 5 2307 สังคมศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.69 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

170 5300170 นางสาวอรทัย  จันทะเนตร 5 2307 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.69 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

171 5300171 นางสาววรรณา  อินทรงาม 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.69 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

172 5300172 นางสาวจุฑามาศ  ศรชัย 5 2307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.69 สิงหสามัคคีวิทยา เรียนดี

173 5300173 นางสาวสุดารัตน สนองเดช 5 2307 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.69 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

174 5300174 นางสาวสุดารัตน  บุตรโท 5 2307 การบัญชี(บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 3.69 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

175 5300175 นางสาวจิตตพร  แกนภักดี 5 2307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.69 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

176 5300176 นางสาวลดารัตน  วงษาทุม 5 2307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.68 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

177 5300177 นายจักรพันธ   รักษาภา 5 2307 ฟสิกส (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.68 จิกดูวิทยา เรียนดี

178 5300178 นายธีระวัฒน   จันทะโมคา 5 2307 สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.68 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

179 5300179 นายยุทธนากรณ  บุบผาดี 5 2307 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.68 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

180 5300180 นางสาวรินฤดี  พรมสี 5 2307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.68 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

181 5300181 นางสาวทิติมา  ผิวแดง 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.68 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

182 5300182 นางสาวลดารัตน กัลยาวิสุทธ 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.68 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

183 5300183 นางสาวพัณณิตา  พรอมสุข 5 2307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.68 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

184 5300184 นางสาวอรอุมา   ศรีหาบุตร 5 2307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.68 โคกสะอาดวิทยาคม เรียนดี

185 5300185 นางสาวอุศนา  มหานิติพงษ 5 2307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.67 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

186 5300186 นายวรยศ   ตอซอน 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.67 เลิงนกทา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

187 5300187 นางสาวสุภาพร  ลายทอง 5 2307 คณิตศาสตร (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.67 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

188 5300188 นางสาวพิมพพร บุญบํารุง 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.67 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

189 5300189 นางสาวอาภัสรา ทักขทิน 5 2307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.67 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

190 5300190 นางสาวพัชรินทร  บุดชาลุน 5 2307 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.67 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

191 5300191 นางสาวสุพรรณี  บริสุทธิ์ 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.66 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

192 5300192 นางสาวภาวิณี  ทารัตน 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.66 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

193 5300193 นางสาววิชชุดา  ทัดเทียม 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.66 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

194 5300194 นางสาวนลิตา  สาลี 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.66 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

195 5300195 นายนรินทร  ตะโหนด 5 2307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.66 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

196 5300196 นางสาวพานิดา  กาเผือก 5 2307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.66 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทนุ

197 5300197 นายเฉลิมวัฒน  ศรีนวล 5 2307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.66 กันทรารมณ เรียนดี

198 5300198 นางสาวอรญา  เย็นเสมอ 5 2307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.66 อางศิลา เรียนดี ทุน

199 5300199 นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา 5 2307 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.66 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

200 5300200 นางสาวอริสา  จันเหลือง 5 2307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.66 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

201 5300201 นางสาวสุวิมล ระดาบุตร 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.66 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

202 5300202 นางสาวประกาย  ทรัพยสินธ 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.66 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

203 5300203 นางสาววิลาวัณย  ไตรยะมาศ 6 4303 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.66 พนาศึกษา เรียนดี

204 5300204 นางสาวสุมิตรา  พิมโคตร 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.65 นาคําวิทยา เรียนดี ทุน

205 5300205 นางสาวภิรมยสวัส   สมหวัง 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.65 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

206 5300206 นางสาวกัญยุพา  กันยามา 6 4303 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.65 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

207 5300207 นางสาวนฤมล  กาขาว 6 4303 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.65 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

208 5300208 นางสาวเบญจมาศ  กองพันธ 6 4303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.65 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

209 5300209 นางสาวปฐมาพร  หะโท 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.65 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

210 5300210 นางสาวภัทราวรรณ  พิบูลพงษ 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.65 เดชอุดม เรียนดี ทุน

211 5300211 นางสาวสุภาพร  ทรหด 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.65 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

212 5300212 นางสาวคณานุช  คําดี 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.65 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

213 5300213 นายณัฐวุฒิ  คําพล 6 4303 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.65 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน
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214 5300214 นางสาวกนกวรรณ  กาหลง 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.65 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

215 5300215 นางสาวกมลชนก  เบาจรรยา 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.65 นารีนุกูล เรียนดี

216 5300216 นายอัษฏ  ทองอาจ 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.65 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

217 5300217 นางสาววราพร สิงสันต 6 4303 ภาษาองักฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.65 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

218 5300218 นางสาววันวิสา  ไชยนอก 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.65 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

219 5300219 นางสาววรวรรณ  โพธิสุวรรณ 6 4303 คณิตศาสตร (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.65 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

220 5300220 นางสาวสมฤทัย  คําพุ 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 3.65 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

221 5300221 นางสาวอัญชลี  ศิริวาลย 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.65 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

222 5300222 นางสาวนารถยา  มุทาพร 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.65 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

223 5300223 นางสาวบุษบา  อุตราช 6 4303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.64 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

224 5300224 นางสาวจิราลักษณ  มังคะการ 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.64 เดชอุดม เรียนดี ทุน

225 5300225 นายธีรวัฒน  หมายเกื้อ 6 4303 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.64 เดชอุดม เรียนดี ทุน

226 5300226 นายปยะวัฒน  ผดุงกีรติยศ 6 4303 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.64 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

227 5300227 นายณรงคพล  มั่นคง 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.64 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

228 5300228 นางสาวศันสนีย  บุญสนิท 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.64 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

229 5300229 นางสาวเนตรณพิต ภาแสน 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.64 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

230 5300230 นางสาววรรณภา เจริญวัย 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.64 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

231 5300231 นายธีรวิทย ถีระพันธ 6 4303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.64 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

232 5300232 นางสาววิยาภรณ อินทนาม 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.64 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

233 5300233 นายภัทรเดช  อุนาภาค 6 4303 คณิตศาสตร (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.64 อํานาจเจริญ เรียนดี

234 5300234 นางสาวสุพินยา   หินนาค 6 4303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.63 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

235 5300235 นางสาวอัมพร  พรอมสุข 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.63 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

236 5300236 นายพยุง  โสพลสุข 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.63 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

237 5300237 นางสาวเกศรินทร  พลแสน 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.63 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

238 5300238 นางสาวประไพ  สมสาย 6 4303 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.63 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

239 5300239 นางสาวมุกดาพรรณ  ปราบภัย 6 4303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.63 บานไทยวิทยาคม เรียนดี ทุน

240 5300240 นายอรรถชัย กอบเกื้อ 6 4303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.63 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน
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241 5300241 นางสาวศิริจันทร ลาสา 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.63 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

242 5300242 นางสาวกมลชนก  สายสุด 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.63 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

243 5300243 นางสาวมยุรี  พวงจันทร 6 4304 ชีววิทยา (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.63 นายมวิทยาคาร เรียนดี

244 5300244 นางสาวรุงนภา  สุขสบาย 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.63 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

245 5300245 นาบงสาวพัชรินทร  สายมงคล 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.63 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

246 5300246 นางสาวเบญจมาศ  ลาธุลี 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.62 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

247 5300247 นางสาวสุกัญญา  สิมมา 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.62 เสียมทองพิทยาคม เรียนดี ทุน

248 5300248 สามเณรเสฐียรพงษ   พลโยธา 6 4304 เคมี (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.62 กิตติญาณวิทยา เรียนดี

249 5300249 นายรุงนพฤทธิ์  บัวใหญ 6 4304 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.62 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

250 5300250 นางสาวปรัชญาพร  ประเสริฐ 6 4304 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.62 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

251 5300251 นางสาววิชุดา  วงษไกร 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.62 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

252 5300252 นางสาวอรุณรัตน  เสนคราม 6 4304 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.62 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

253 5300253 นางสาวพรธิชา  จันทรดากุล 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.62 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

254 5300254 นางสาวฐานมาศ ทองสนั 6 4304 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.62 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

255 5300255 นางสาวสุชาวดี  เผาผม 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.62 พนาศึกษา เรียนดี ทุน

256 5300256 นายอนันต  บุญโสม 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.62 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

257 5300257 นางสาวกุลกานต  คําสุดแสง 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.62 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

258 5300258 นางสาวพรรณทิพย  เพ็งธรรม 6 4304 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.61 สหธาตุศึกษา เรียนดี ทุน

259 5300259 นางสาวนิภาพร  ศรีสุวรรณ 6 4304 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.61 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

260 5300260 นางสาวศิริพร  ชิณสิทธิ์ 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.61 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

261 5300261 นางสาวธัญญารัตน  มัคที 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.61 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

262 5300262 นางสาวนุชกานต  คํางาม 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.61 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

263 5300263 นายโยธิน  นามวงคษา 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.61 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

264 5300264 นางสาวประคอง  สะทาสุ 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.61 เดชอุดม เรียนดี ทุน

265 5300265 นางสาวนรินทิพย  ธิบูรณบุญ 6 4304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.61 เดชอุดม เรียนดี ทุน

266 5300266 นางสาวโสมไสว  พิมพสมาน 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.61 กันทรารมณ เรียนดี

267 5300267 นางสาวสุกัญญา  พลพันธุ 6 4304 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 3.61 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน
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268 5300268 นางสาวปรางทิพย  สาวรีย 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.61 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

269 5300269 นางสาวสุกัญญา  คะโร 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.61 โดมประดิษฐวิทยา ทุน

270 5300270 นางสาวสุคนทิพย ครองยุติ 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.61 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

271 5300271 นางสาวพัชรา สมานฉันท 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.61 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

272 5300272 นางสาวภิรมยญา  แกนคํา 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.61 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

273 5300273 นางสาวศันสนีย  สายพันธ 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

274 5300274 นางสาวอัจฉราภรณ  กาลพันธา 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

275 5300275 นางสาวสุภาวดี  กุลาราช 6 4304 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

276 5300276 นางสาวจรรยา   คงงาม 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.61 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

277 5300277 นางสาวธิดา  ชิณโคตรพงษ 6 4304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.61 พนาศึกษา เรียนดี

278 5300278 นางสาวนงลักษณ  จํานงคการ 6 4304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.61 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

279 5300279 นางสาวพรรณทิวา  สาระพันธ 6 4304 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.60 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

280 5300280 นางสาววาสนา  แยงสอง 6 4304 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.60 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

281 5300281 นางสาวแววสุธาวี   มะนึกคา 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.60 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

282 5300282 นางสาวอารยา  ทิมา 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.60 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

283 5300283 นางสาวนฤมล  คุณเครือจันทึก 7 4305 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.60 เดชอุดม เรียนดี ทุน

284 5300284 นางสาวสุมาลี  ผาปรางค 7 4305 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.60 กันทรารมณ เรียนดี

285 5300285 นายนัฐพงษ  ทิมาบุตร 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.60 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

286 5300286 นางสาวขวัญฤดี  ใจตรง 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.60 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

287 5300287 นางสาวสุภาภรณ  ปญญายงค 7 4305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.60 อบต.จานลาน (อ.พนา) เรียนดี

288 5300288 นางสาวพันธิตรา ศรีปราชญ 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.60 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

289 5300289 นางสาวสุดารัตน  พุดผา 7 4305 การบัญชี(บธ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.60 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

290 5300290 นางสาวพัดชา  บุญตา 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.60 พนาศึกษา เรียนดี

291 5300291 นายอนุชา  สมานคํา 7 4305 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.59 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

292 5300292 นางสาวปยะภรณ  พงษภา 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.59 เดชอุดม เรียนดี ทุน

293 5300293 นางสาวยุพิน  ลงบุญมี 7 4305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.59 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

294 5300294 นางสาวกมลวรรณ  วงษาสาร 7 4305 เคมี (วท.บ.) สงัคมศึกษา(ค.บ.) 3.59 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน
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295 5300295 นางสาวญานิสร  เลื่อนฤทธิ์ 7 4305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.59 กันทรารมณ เรียนดี

296 5300296 นายอภิสิทธิ์  มหานุชิต 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.59 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

297 5300297 นางสาวบุษบา  สุโภภาค 7 4305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.59 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

298 5300298 นางสาวทิพวัลย พนัธศิริ 7 4305 เกษตรศาสตร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.59 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

299 5300299 นางสาวอัจฉาราภรณ พวงบุตร 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.59 หวยขะยุงวิทยา ทุน

300 5300300 นางสาววิชุดา  วอทอง 7 4305 การบัญชี(บธ.บ.) 3.59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

301 5300301 นางสาวกนกรัชต  ทองศรีนอย 7 4305 การบัญชี (บช.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.59 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

302 5300302 นางสาวอินทิรา  สาระราช 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.59 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

303 5300303 นายฉัตรชัย  พุมจันทร 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.59 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

304 5300304 นางสาวสาลินี  รติพรเลิศ 7 4305 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.58 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี ทนุ

305 5300305 นางสาวกุลธิดา  ศิริวงศ 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.58 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

306 5300306 นางสาวจิตรกร  เขียวอวน 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.58 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

307 5300307 นางสาวรพีภรณ   พละที 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.58 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

308 5300308 นางสาวอสมาภรณ   พวงศรี 7 4305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 3.58 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

309 5300309 นายณัฐพล  ทองโสม 7 4305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.58 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

310 5300310 นางสาวรุงทิวา   ขยันทํา 7 4305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.58 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

311 5300311 นางสาวธัญลักษณ  ศรีธรรม 7 4305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.58 สิงหสามัคคีวิทยา เรียนดี

312 5300312 นางสาวทัศนี  อําคาสาย 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.58 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

313 5300313 นางสาวธัญญาภรณ คําแกว 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.58 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

314 5300314 นางสาวจิรภัทร ชุมนุม 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.58 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

315 5300315 นางสาวจิตรลดา  ทาตาสุข 7 4305 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.58 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

316 5300316 นางสาวจันทรา   ทะคําวงษ 7 4305 ชีววิทยา (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.57 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

317 5300317 นางสาวจริยา  คําประวัติ 7 4305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.57 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

318 5300318 สามเณรประพาฬพงษ   เกษศรี 7 4305 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.57 กิตติญาณวิทยา เรียนดี

319 5300319 นางสาวปรางคมณี  พิมาลัย 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.57 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

320 5300320 นางสาวนงคลักษณ  ดวงศรี 7 4305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.57 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

321 5300321 นางสาวกานดา  พิมพหาร 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.57 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี
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322 5300322 นางสาวสิริรัตน  โลนิกิจ 8 4306 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.57 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

323 5300323 นางสาวพิมพใจ  สิงหชา 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.57 พนาศึกษา เรียนดี

324 5300324 นางสาวนิภาพร  ไชยแสง 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.57 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

325 5300325 นางสาวภัสสร  รุงเรือง 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.56 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

326 5300326 นางสาวไพรวรรณ  โสพันธ 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.56 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

327 5300327 นางสาวนันทนา  สีมันตะ 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.56 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

328 5300328 นางสาวปวีณา  ไชยศรี 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.56 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

329 5300329 นายชัยนรัตน  ปรือทอง 8 4306 ฟสิกส (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.56 เดชอุดม เรียนดี ทุน

330 5300330 นางสาวสุปราณี  ศรีสุดโท 8 4306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.56 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

331 5300331 นายเจตพล  สีลารวม 8 4306 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.56 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

332 5300332 นางสาวฤทัยรัตน  สุพัดพร 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.56 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

333 5300333 นางสาวสุจิตรา  แกวมหา 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.56 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

334 5300334 นางสาววิราวรรณ ผองใส 8 4306 ฟสิกส (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.56 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

335 5300335 นายทวีวัฒน   จูมศิลป 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.56 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

336 5300336 นางสาวเพ็ญนภา  สันธิ 8 4306 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.56 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ ทุน

337 5300337 นางสาวแจมจันทร  อินออน 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.56 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

338 5300338 นางสาวกนกวรรณ   ทาวมา 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.55 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

339 5300339 นางสาวเมตตา   ดวงเคน 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.55 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

340 5300340 นางสาวศรัญญา   พรานไพร 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.55 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

341 5300341 นางสาวนิศากร  สิงหคูณ 8 4306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.55 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

342 5300342 นางสาวสุดารัตน  เกียรติจรุงพันธ 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.55 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

343 5300343 นางสาววรภัทร  นูสีหา 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.55 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

344 5300344 นางสาวอักษรศิริ  ทองรส 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.55 เดชอุดม เรียนดี ทุน

345 5300345 นางสาวชฎาพร  สมแสวง 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.55 เดชอุดม เรียนดี ทุน

346 5300346 นางสาวศรสวรรค  สมจิตร 8 4306 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.55 ไกรภักดีวิทยาคม เรียนดี

347 5300347 นางสาวรัชฎาภรณ  คะณาสา 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.55 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

348 5300348 นางสาวนาตยา  ทองสวัสดิ์ 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.55 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน
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349 5300349 นางสาวจิตนา  โพธิ์งอก 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3.55 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

350 5300350 นางสาวสุดาพรรณ  มาลา 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.55 นาสวงวิทยา เรียนดี

351 5300351 นางสาวสุนันทา ทองไทย 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.55 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

352 5300352 นางสาวขนิษฐา พันธศิริ 8 4306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.55 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

353 5300353 นางสาวสรอยมุก สุยังกุล 8 4306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.55 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

354 5300354 นางสาวศิริพร  วรรคสังข 8 4306 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.55 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

355 5300355 นางสาวจิระนันท  ยางเดี่ยว 8 4306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.55 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

356 5300356 นายปรเมศ  โควสุรัตน 8 4306 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.55 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

357 5300357 นางสาวรุงนภา  ทวีชัย 8 4306 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.55 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

358 5300358 นางสาวปุณยวีร  สิรินันทชัยการ 8 4306 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

359 5300359 นางสาวอังคณา  อุปมา 8 4306 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

360 5300360 นางสาวสุรัตนดา  หมวดมวง 8 4306 การบัญชี(บธ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

361 5300361 นายฐิติศักดิ์  บอแกว 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.55 พนาศึกษา เรียนดี

362 5300362 นางสาวเบญจวรรณ  ประทุมศาลา 9 4307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.55 พนาศึกษา เรียนดี

363 5300363 นางสาวพิมพิไล  พิมวัน 9 4307 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.55 วิทยาลัยเกษตรฯอุบล เรียนดี ทุน

364 5300364 นางสาววิภาพร  อรุณพันธ 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.55 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

365 5300365 นายปยวัฒน  ศาสตราชัย 9 4307 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.54 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลฯเรียนดี

366 5300366 นางสาวจินดารัตน  มูลสุวรรณ 9 4307 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.54 ดงยางวิทยาคม เรียนดี ทุน

367 5300367 นางสาววาสนา  นิลชัย 9 4307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.54 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

368 5300368 นางสาวจันทรแรม  บุตรคํา 9 4307 การบัญชี (บช.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.54 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

369 5300369 นางสาวปนิดา  สมหวัง 9 4307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.54 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

370 5300370 นางสาวศจีรัตน  พิบูลยเศรษฐ 9 4307 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.54 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

371 5300371 นายกิตติชัย  ไพศูนย 9 4307 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.54 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

372 5300372 นายวานิช  สุขสถาน 9 4307 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.54 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

373 5300373 นางสาวสุวิมล สองแสง 9 4307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.54 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

374 5300374 นางสาวปรารถนา  เติมจิตร 9 4307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.54 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

375 5300375 นางสาวรัชดาพร  เวทนา 9 4307 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน
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376 5300376 นางสาวมณีพร  จันทา 9 4307 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.54 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

377 5300377 นางสาววราพร  สดีวงศ 9 4307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.54 พนาศึกษา เรียนดี

378 5300378 นางสาวนัยนา  แสนทวีสุข 9 4307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.54 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

379 5300379 นางสาวน้ําฝน  ปนงาม 9 4307 ภาษาไทย (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.53 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

380 5300380 นางสาวศุภักษร  เคือบุตดา 9 4307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.53 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

381 5300381 นางสาวกิติพร  จันทรแกน 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.53 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

382 5300382 นางสาวนภาพรรณ  อุณหพันธ 9 4307 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.53 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

383 5300383 นางสาวประไพร  จําเริญ 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.53 เดชอุดม เรียนดี ทุน

384 5300384 นางสาวปรียานุช  นาคะสิงห 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.53 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

385 5300385 นางสาวภูวดี  บุญศรี 9 4307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.53 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

386 5300386 นางสาวภาวดี  เจริญสุข 9 4307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.53 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

387 5300387 นายภูริวัฒน  สมสุข 9 4307 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.53 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

388 5300388 นางสาวกนกวรรณ  กุระกนก 9 4307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.53 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

389 5300389 นายสุรชัย   ผุดผาด 9 4307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.53 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

390 5300390 นางสาวศิราพร  สันตะวงค 9 4307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.53 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

391 5300391 นางสาวทิพวรรณ  คําภู 9 4307 การบัญชี(บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 3.53 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯ ทุน

392 5300392 นางสาวจุฬารัตน  ถูระวรรณ 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.53 อํานาจเจริญ เรียนดี

393 5300393 นางสาวเพ็ญพิชญา  ทวีพัฒนไชย 9 4307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.52 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

394 5300394 นายจําลอง  โพธิ์น้ําเที่ยง 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.52 มัธยมแมด เรียนดี

395 5300395 นางสาวเฉลิมพร  พงษเสือ 9 4307 คณิตศาสตร (วท.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.52 เกษมสีมาวิทยาคาร เรียนดี ทุน

396 5300396 นางสาวสมฤดี  สิงหชู 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.52 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

397 5300397 นางสาวพัชรินทร  อนุสนธิ์ 9 4307 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.52 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

398 5300398 นางสาววารุณี  กองแกว 9 4307 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.52 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

399 5300399 นายอภิชาติ  เพ็ญเนตร 9 4307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.52 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

400 5300400 นางสาวสุภาพร  ตะเภาแดง 9 4307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.52 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

401 5300401 นายธีระยุทธ สาสาร 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.52 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทนุ

402 5300402 นางสาวนริสรา  ลาลี 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี
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403 5300403 นางสาวทิยาพร  จันทวี  10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.52 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

404 5300404 นางสาวชนิดา  ทอนไสระ 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.51 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

405 5300405 นางสาวภัชราภรณ  วงษศรีแกว 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.51 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี ทุน

406 5300406 นายพนมไพร  พรมวงศ 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.51 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

407 5300407 นางสาวขนิษตา  ทาเงิน 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.51 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

408 5300408 นางสาวศุภรดา  แสงสกุล 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.51 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

409 5300409 นางสาวนวลละออง  ชูรัตน 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.51 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี  

410 5300410 นางสาวจรรยา  เทียนงาม 10 4402 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.51 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

411 5300411 นางสาวสกุณา  คะเนวัน 10 4402 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.51 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

412 5300412 นางสาวอังศนา  แพงคูณ 10 4402 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.51 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

413 5300413 นางสาวพิรยา  ทรัพยศิริ 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.51 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

414 5300414 นางสาวประภาพันธ  เมืองจันทร 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.51 ไตรมิตร เรียนดี

415 5300415 นางสาวมนิดา  พลไชย 10 4402 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.51 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

416 5300416 นางสาวอุมาพร  อินทะสมบัติ 10 4402 ชีววิทยา (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.51 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

417 5300417 นางสาวใกลรุง  กุมภิโล 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.51 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

418 5300418 นางสาวอลิษา  ปราณีวงศ 10 4402 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.51 พนาศึกษา เรียนดี

419 5300419 นางสาวรัชติพร  คําเพาะ 10 4402 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.51 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

420 5300420 นางสาวพรรณิภา  เหล็กงาม 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.51 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

421 5300421 นางสาวจินตหรา  พันธุมาศ 10 4402 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.50 อบต.นาปาแซง (ปทุมราชฯ เรียนดี

422 5300422 นายทิพยพกร  มาสิงห 10 4402 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.50 ชานมุานวิทยาคม เรียนดี ทุน

423 5300423 นางสาวนิตยา  กลิ่มหอม 10 4402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.50 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

424 5300424 นายนพนันท  บุญแซม 10 4402 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.50 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

425 5300425 นางสาววิไลวรรณ  สายยืน 10 4402 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.50 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

426 5300426 นางสาวพรไพลิน  สายพรม 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.50 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

427 5300427 นางสาววัชรินทร   พิศสุวรรณ 10 4402 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.50 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

428 5300428 นางสาววรรณภา  แสนทวีสุข 10 4402 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.50 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

429 5300429 นายอาทร  บุตรจันทร 10 4402 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.50 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน
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430 5300430 นางสาวสุพัตรา  แสนทวีสุข 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.50 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

431 5300431 นายอนุพงษ  จันงาม 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.50 สิงหสามัคคีวิทยา เรียนดี

432 5300432 นางสาวรัตนา  สุโภภาค 10 4402 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.50 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

433 5300433 นางสาวพรพิมล วัณโท 10 4402 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.50 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

434 5300434 นางสาวสุธาสินี  พระโสภา 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3.50 อํานาจเจริญ เรียนดี

435 5300435 นางสาวทัศนีย  ศรีสําอาง 10 4402 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.50 พนาศึกษา เรียนดี

436 5300436 นางสาวศรีวรรณ  ทองเหลือง 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.50 พนาศึกษา เรียนดี

437 5300437 นางสาวปวีณา  สระแผง 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.50 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

438 5300438 นางสาวศิริวรรณ  ทาธิสา 10 4402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.49 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

439 5300439 นางสาวกชกร  มณีรัตน 10 4402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.49 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

440 5300440 นางสาวสิทธิพล  ศุภพินิ 10 4402 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.49 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

441 5300441 นางสาวทิพวรรณ  ผานเมือง 11 4403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.49 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

442 5300442 นางสาววรัญญา  การสุวรรณ 11 4403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.49 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

443 5300443 นายสมร  นามวงคษา 11 4403 เกษตรศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.49 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

444 5300444 นางสาวกําพูน  คูณตาแสง 11 4403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.49 เดชอุดม เรียนดี ทุน

445 5300445 นางสาวนัฎฐิยา  รักพรม 11 4403 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.49 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

446 5300446 นางสาวนุธิดา  สิงหแจม 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.49 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

447 5300447 นายเกรียงไกร  เคหารมย 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.49 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

448 5300448 นางสาวพัชรินทร  พลายศรี 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.49 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

449 5300449 นายชัยยนต บุญเอื้อ 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.49 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทนุ

450 5300450 นางสาวพิณยุภา หลักฐาน 11 4403 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.49 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

451 5300451 นายวุฒิพงษ  พืชหมอ 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.49 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

452 5300452 นาสาวศิวลักษณ  วงษพิจิตร 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.49 คึมใหญวิทยา เรียนดี

453 5300453 นายพีรศิลป  สมบูรณ 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.49 พนาศึกษา เรียนดี

454 5300454 นางสาวสุวิมล  กุลโชติ 11 4403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.48 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

455 5300455 นายพัฒนะ  งามสาย 11 4403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.48 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี  

456 5300456 นางสาวรัตติยา  คําประภา 11 4403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.48 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน
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457 5300457 นายสุริยัน  บุญคาเพศ 11 4403 เคมี (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.48 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

458 5300458 นางสาวจิรนันท  ดาวัน 11 4403 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.48 เดชอุดม เรียนดี ทุน

459 5300459 นางสาวสุภาพร  แหวนสุข 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.48 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

460 5300460 นางสาวอําพร  ถาพร 11 4403 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 3.48 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

461 5300461 นางสาวปริศนา  ถาพร 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.48 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

462 5300462 นางสาวปริศนา  สุวะรักษ 11 4403 สัตวศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.48 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี  

463 5300463 นางสาววัฒนา   ศิริบุตร 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.48 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

464 5300464 นายพรพงษ  สายเบาะ 11 4403 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.48 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

465 5300465 นายณัฐพล  อบเชย 11 4403 การบัญชี (บช.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.48 บานไทยวิทยาคม เรียนดี ทุน

466 5300466 นางสาวจุไรรัตน ศิริวรรณโณ 11 4403 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.48 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

467 5300467 นางสาวสุมลมาศ ทองคํา 11 4403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.48 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

468 5300468 นางสาวปวีณา  วงษสุนา 11 4403 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.48 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

469 5300469 นางสาวกรรณิกา  ชิงชัย 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.48 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

470 5300470 นายนนทชัย  สมใจ 11 4403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.48 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

471 5300471 นางสาวนิภาพร  พรอมสุข 11 4403 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.48 พนาศึกษา เรียนดี

472 5300472 นางสาวเสาวรีย  ลอมพรม 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.48 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

473 5300473 นางสาวจรัญญา   เต็มดวง 11 4403 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.47 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

474 5300474 นางสาวจริยา  ผดาวัลย 11 4403 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.47 สหธาตุศึกษา เรียนดี ทุน

475 5300475 นางสาวปยะดา  ดําหนา 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.47 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

476 5300476 นายสนธยา  สวางศรี 11 4403 พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี (ศศ.บ.) 3.47 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี ทุน

477 5300477 นางสาวเสาวลักษณ  เรือนคาํแปง 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.47 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี ทุน

478 5300478 นายอรรถชัย  ชนะมาร 11 4403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.47 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

479 5300479 นางสาวรัชนี  ไผเลี้ยง 11 4403 เคมี (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.47 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

480 5300480 นางสาวรุงนิตตา  แสนแดง 11 4403 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.47 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

481 5300481 นางสาวลลิตตา  ฉัตรสุวรรณ 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.47 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

482 5300482 นางสาวอรชุดา ปญญาวุฒิ 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.47 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

483 5300483 นายฐาปกรณ  แกวหยาด 12 4404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.47 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน
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484 5300484 นางสาวไอลัดดา  กาเผือก 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.46 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

485 5300485 นางสาวอภิสรา   ชาภิรมย 12 4404 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.46 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

486 5300486 นางสาวมุทิตา  แสงศรี 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.46 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

487 5300487 นายทิวะ   จันทรัตน 12 4404 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.46 ดงยางวิทยาคม เรียนดี ทุน

488 5300488 นางสวรัตนาวดี  เอี่ยมสอาด 12 4404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.46 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

489 5300489 นางสาวสุมาณี  วงศชนะ 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.46 กันทรารมณ เรียนดี

490 5300490 นางสาวจันจิรา  พูลทา 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.46 กันทรารมณ เรียนดี

491 5300491 นางสาวนิตยา  จุกจันทร 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.46 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

492 5300492 นางสาวอังคณา  ผิวทอง 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.46 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

493 5300493 นางสาวอรุณี สอนศรี 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.46 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

494 5300494 นางสาวกนกพิชย ทิคะชน 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.46 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

495 5300495 นางสาวสุพรรณี   ภวัง... 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.46 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

496 5300496 นางสาวดวงเนตร  วรโยธา 12 4404 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.46 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

497 5300497 นางสาวทพิวรรณ  มูลวงศ 12 4404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.46 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

498 5300498 นางสาวยุวดี  ปดภัย 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.46 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

499 5300499 นางสาวชมพูนุช  มุงหมาย 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.45 นาคําวิทยา เรียนดี ทุน

500 5300500 นางสาวรัตติยากร  สมนอย 12 4404 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.45 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

501 5300501 นางสาวจีรวรรณ  ศรีบุญ 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.45 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

502 5300502 นางสาวประไพพร  ศิริอนันต 12 4404 คณิตศาสตร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.45 จิกดูวิทยา เรียนดี

503 5300503 นางสาววิภาพร  พันโบ 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.45 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

504 5300504 นายจิรนัธร  พงษสุวรรณ 12 4404 เคมี (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3.45 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

505 5300505 นางสาวมะลิวัลย  จันทรเพ็ง 12 4404 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.45 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

506 5300506 นางสาวกรเกษ  มุขมณี 12 4404 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.45 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

507 5300507 นางสาวจุฑารัตน  สีวัง 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.45 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

508 5300508 นางสาวสุจิรา  ทาธิสา 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.45 กันทรารมณ เรียนดี

509 5300509 นางสาวสุมิตรา  อุดม 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.45 กันทรารมณ เรียนดี

510 5300510 นางสาวศิริประภา  โสระเวช 12 4404 คณิตศาสตร (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.45 ปลาคาววิทยานุสรณ เรยีนดี ทุน
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511 5300511 นางสาวพิรุณ  ผลจันทร 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.45 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

512 5300512 นางสาววิภาดา โสสุด 12 4404 ภาษาไทย (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.45 อัสสัมชัญอุบลราชานี ทุน

513 5300513 นางสาวพันธทิพย  คําวงศ 12 4404 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.45 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

514 5300514 นางสาวเจนจิรา  แกวดวงใหญ 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.45 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

515 5300515 นางสาวจารุรินทร  ปุระมงคล 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.45 อํานาจเจริญ เรียนดี

516 5300516 นางสาววงเดือน  สมภพ 12 4404 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.45 พนาศึกษา เรียนดี

517 5300517 นางสาวณิชา  เงินลุน 12 4404 พลศึกษา(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.44 ทุงเทงิยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

518 5300518 นางสาวสมคิด  แสงศร 12 4404 ฟสิกส (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.44 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

519 5300519 นางสาวเทพธิดา  เทียบทอง 12 4404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.44 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

520 5300520 นายวุฒิชัย  สวางแสง 12 4404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.44 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

521 5300521 นางสาวไพรวรรณ  ประทุมทอง 13 4405 เคมี (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.44 เดชอุดม เรียนดี ทุน

522 5300522 นางสาวเบญจวรรณ  ชิดชม 13 4405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.44 กันทรารมณ เรียนดี

523 5300523 นางสาวนวลใจ  นิลคําแผง 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.44 กันทรารมณ เรียนดี

524 5300524 นางสาวพัชรีพร  ทองแสน 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.44 พบิูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

525 5300525 นางสาวรุงลาวรรณ  ธุระหาย 13 4405 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.44 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

526 5300526 นางสาวเบญจวรรณ  หนอแกว 13 4405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.44 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

527 5300527 นางสาวสุขฤทัย  เรืองศรี 13 4405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.44 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

528 5300528 นายเชษฐา   ครอบกระโทก 13 4405 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ฟสิกส (วท.บ.) 3.44 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

529 5300529 นางสาวกนกภรณ  พรมวิชัย 13 4405 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

530 5300530 นางสาวประภาพรรณ  จอมใจทิป 13 4405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.44 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

531 5300531 นางสาววิลาวัลย  วงคจันทร 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.44 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

532 5300532 นางสาวศีรัญญา  เย็นใจ 13 4405 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.44 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

533 5300533 นางสาวอารยา  ภูทอง 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.43 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

534 5300534 นางสาววันวิสา  ศรีทอง 13 4405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.43 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

535 5300535 นางสาวน้ําฝน  พอคาชาง 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.43 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

536 5300536 นางสาวนรินรัตน  วังกาวี 13 4405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.43 เกษมสีมาวิทยาคาร เรียนดี ทุน

537 5300537 นางสาวพรธิดา  พงษพันธ 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.43 กันทรารมณ เรียนดี
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538 5300538 นางสาวสุดาทิพย  พรหมลาย 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.43 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

539 5300539 นางสาวลัดดาวัลย  เจนจบ 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.43 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

540 5300540 นางสาวสุภาพร  สิงหทองรัตน 13 4405 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.43 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

541 5300541 นางสาวมลิวัลย  จินตชิน 13 4405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.43 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

542 5300542 นางสาวณัฐพร  แกวหาวงศ 13 4405 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.43 นาวังวิทยา เรียนดี ทุน

543 5300543 นางสาวจุฬาภา  มูลลีขิต 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.43 นารีนุกูล เรียนดี

544 5300544 นางสาวสุจิตรา  แสนสีมนต 13 4405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.43 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

545 5300545 นางสาวมะลิวรรณ  ใจแกว 13 4405 ภาษาไทย (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.43 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

546 5300546 นางสาวกมลชนก จันทรสอง 13 4405 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.43 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

547 5300547 นางสาวจิณหวรา วงศชาลี 13 4405 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.43 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

548 5300548 นางสาวปนัดดา  พงษพิลา 13 4405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.43 วิจิตราพิทยา เรียนดี

549 5300549 นางสาวจิดาภา  สุขชีพ 13 4405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.43 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

550 5300550 นางสาวปนิดา  ธรรมบุญเรือง 13 4405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.42 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

551 5300551 นางสาวสุพัฒตา  บุปผาสิงห 13 4405 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.42 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

552 5300552 นางสาววาสนา  ธรรมวงค 13 4405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.42 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

553 5300553 นางสาวรวิสรา  ศรีปตเนตร 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.42 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี ทนุ

554 5300554 นางสาวสุรัติยา  ทองตื้อ 13 4405 การบริหารงานยุติธรรมและสังคม สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.42 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

555 5300555 นางสาวปวีณา   หินผา 13 4405 จุลชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.42 คําเตยวิทยา เรียนดี ทุน

556 5300556 นายณัฐวุฒิ  แกวมณี 13 4405 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.42 กันทรารมณ เรียนดี

557 5300557 นางสาวละอองดาว  สงวน 13 4405 เคมี (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.42 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

558 5300558 นางสาวจิตติญา  จารึกธรรม 13 4405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.42 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

559 5300559 นางสาวมัลลิกา  ไกยกิจ 13 4405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.42 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

560 5300560 นางสาวมาริสา  เวทนา 13 4405 การบัญชี(บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 3.42 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

561 5300561 นางสาวพานทิพย  พันภิลา 14 HU402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.42 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

562 5300562 นางสาวริยาภรณ  บุญวิทย 14 HU402 คณิตศาสตร (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.42 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

563 5300563 นายธีรพัฒน  เหมดี 14 HU402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.42 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

564 5300564 นางสาวเดือนเพ็ญ  พิมพศรี 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.42 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน
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565 5300565 นางสาวภัทรวรรณ  พลอยพินิจ 14 HU402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.42 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

566 5300566 นายสมเกียรติ   คุนเคย 14 HU402 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.42 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

567 5300567 นางสาวสมฤทัย  พรหมจารีย 14 HU402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.42 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

568 5300568 นางสาวกาญจนาวดี  ทองแดง 14 HU402 สถิติประยกุต (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.41 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

569 5300569 นางสาวชิดหทัย  วาโส 14 HU402 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.41 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

570 5300570 นางสาวปนัดดา  ภาคเพียร 14 HU402 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.41 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

571 5300571 นางสาวศิริรัตน  ศรีสุรัตน 14 HU402 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.41 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

572 5300572 นางสาวสุกัญญา  มูลกระโทก 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.41 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

573 5300573 นางสาวจารุพร  ยนตพันธ 14 HU402 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.41 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

574 5300574 นางสาววิจิตรา  ทองสลับ 14 HU402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.41 กันทรารมณ เรียนดี

575 5300575 นางสาวรัตนา  หงษทอง 14 HU402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.41 อางศิลา เรียนดี ทุน

576 5300576 นางสาวณัฐพร ไททอง 14 HU402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.41 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

577 5300577 นางสาวจิรนุช  บุตรภักดิ์ 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.41 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

578 5300578 นางสาวลลิตา  รักภูเสน 14 HU402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.41 พนาศึกษา เรียนดี

579 5300579 นางสาวสุภาพร  เสียงหวาน 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.41 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

580 5300580 นางสาวนารินทร  ศิริเวช 14 HU402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.41 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

581 5300581 นางสาวมะลิวรรณ  พุทธรักษ 14 HU402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.40 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

582 5300582 นางสาววัชราภรณ  ประทาน 14 HU402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.40 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

583 5300583 นางสาวไพจิตร   สาโหมด 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.40 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

584 5300584 นางสาวจิราวรรณ  เสนาใหญ 14 HU402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.40 เทศบาลตําบลหัวนา เรยีนดี

585 5300585 นางสาวปยนาถ  จุมพลเมือง 14 HU402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.40 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

586 5300586 นางสาวเพ็ญนภา  หวังชื่น 14 HU402 ฟสิกส (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3.40 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

587 5300587 นางสาวกฤตยา  บางเหลือ 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.40 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

588 5300588 นายกิตติศักดิ์  ศรีวะวงศ 14 HU402 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.40 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

589 5300589 นางสาวภาวิณี  ศักดิ์ศรี 14 HU402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.40 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

590 5300590 นางสาวภัทชดา  สีหะวงษ 14 HU402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.40 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

591 5300591 นางสาวชลิดา  ทนงค 14 HU402 เคมี (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.40 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

592 5300592 นางสาวนฤมล  ปดภัย 14 HU402 จุลชีววิทยา (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.40 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

593 5300593 นางสาวยุรดา จันทบุตร 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.40 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

594 5300594 นางสาวยุภาวรรณ  โรจนะ 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.40 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

595 5300595 นางสาวภรณพิทย  แหวนแกว 14 HU402 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

596 5300596 นางสาวสมพร  สอรักษ 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.40 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

597 5300597 นางสาวไอฟา  แซลิ้ม 14 HU402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.40 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

598 5300598 นายสมเกียรติ  หนังไธสง 14 HU402 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.40 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

599 5300599 นางสาวเพ็ญนภา  ชัยภูมิ 14 HU402 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.39 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

600 5300600 นางสาวอาภาศิริ  วงศรีแกว 14 HU402 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.39 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

601 5300601 นางสาวน้ําฝน  เวชจันทร 15 HU403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.39 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

602 5300602 นายชัยณรงค   สีแหล 15 HU403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.39 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

603 5300603 นางสาวมณฑิรา  วามะลุน 15 HU403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 3.39 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

604 5300604 นางสาวนงคราญ  แดงโสภา 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.39 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

605 5300605 นายอรัญ  อกอุน 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.39 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

606 5300606 นายสมจิต  สายเสน 15 HU403 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) ดนตรี (ศศ.บ.) 3.39 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

607 5300607 นางสาวพรภิรมย  เกษสุรัน 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.39 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

608 5300608 นางสาวเจนจิรา  ทีอามาต 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.39 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

609 5300609 นางสาวศิริภา  ทองบุตร 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.39 กันทรารมณ เรียนดี

610 5300610 นางสาวสุนิษา  ทนธรรม 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.39 กันทรารมณ เรียนดี

611 5300611 นางสาววนิดา  วงมะลิ 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.39 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

612 5300612 นางสาวรุงทิวา  ดามพรม 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.39 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

613 5300613 นางสาวกวางทอง วันภูงา 15 HU403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.39 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

614 5300614 นางสาวนิลุบล  บุญมาลา 15 HU403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.39 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

615 5300615 นางสาวสนิพา  มาสู 15 HU403 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.39 พนาศึกษา เรียนดี

616 5300616 นางสาวอทิตยา  จุกจันทร 15 HU403 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.39 พนาศึกษา เรียนดี

617 5300617 นายดนัย  สุวรรณกูฏ 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.39 บาลีสาธิตศึกษาอุบลฯ เรียนดี

618 5300618 นางสาวขวัญเรือน  แสนทวีสุข 15 HU403 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.38 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

619 5300619 นางสาวไอลดา  ยุทธไกร 15 HU403 การบัญชี (บช.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.38 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

620 5300620 นางสาวนุชจรี  บุญขจร 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.38 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

621 5300621 นางสาวทิวาภรณ  อรรคบุตร 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.38 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี ทุน

622 5300622 นางสาวนวลฉวี   วันชม 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.38 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

623 5300623 นางสาวมลฤดี  ศรีสานต 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.38 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

624 5300624 นางสาวธิดารัตน  ระรื่นรมย 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.38 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

625 5300625 นางสาวสุพรรณี  สีลาพัฒน 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.38 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

626 5300626 นางสาวนิสากร  ดาโรจน 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.38 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

627 5300627 นางสาวนันทัชพร  ยาวะโนภาส 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.38 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

628 5300628 นางสาวกัญญา  ศรีเณรเนา 15 HU403 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.38 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

629 5300629 นางสาวพรนภา  ภาคภูมิ 15 HU403 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.38 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

630 5300630 นางสาวจันทนิภา บุงทอง 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.38 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

631 5300631 นางสาวสุภาพร ทศวัตร 15 HU403 เคมี (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.38 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

632 5300632 นายพงศพล  จันทา 15 HU403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.38 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

633 5300633 นางสาวมณธิชา   ประดา 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.38 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

634 5300634 นางสาวสุจิตรา  เนินทราย 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.38 อํานาจเจริญ เรียนดี

635 5300635 นางสาวนิตยา  บุญผอง 15 HU403 คณิตศาสตร(ค.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.38 หนองบอสามัคคีวิทยา เรียนดี ทุน

636 5300636 นางสาวนิตยา  ใจคง 15 HU403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.38 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

637 5300637 นางสาวไอรดา  พิสภัย 15 HU403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.37 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

638 5300638 นางสาวกลิกา   บุญทศ 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.37 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี ทุน

639 5300639 นางสาวอรทัย  ใสสด 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.37 พะลานวิทยาคม เรียนดี ทุน

640 5300640 นางสาวรัตติญา  สิงหลอ 15 HU403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.37 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

641 5300641 นางสาววิภารัตน  อุทัย 16 HU404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.37 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

642 5300642 นางสาวจิราภรณ  สรสา 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.37 เดชอุดม เรียนดี ทุน

643 5300643 นางสาวขนิษฐา  ตะลุตะกํา 16 HU404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.37 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

644 5300644 นายวุฒิศักดิ์  พันธะไชย 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.37 กันทรารมณ เรียนดี

645 5300645 นางสาวเนตรลัดดา  เปรมปรีด 16 HU404 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.37 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

646 5300646 นางสาววนิดา  สายสุดตา 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.37 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

647 5300647 นายจักรพันธ  แสงวงษ 16 HU404 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.37 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

648 5300648 นางสาววราภรณ ทับทิมหิน 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.37 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

649 5300649 นางสาวสกาวเดือน บญุเติม 16 HU404 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.37 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

650 5300650 นางสาวกชมน  สุวรรณสิงห 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.37 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

651 5300651 นางสาวสุพัตรา  แสนทวีสุข 16 HU404 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

652 5300652 นางสาวสุปราณี  ผาเพศ 16 HU404 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 3.37 พนาศึกษา เรียนดี

653 5300653 นางสาวจารุวรรณ  คําเภา 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.37 พนาศึกษา เรียนดี

654 5300654 นางสาวอังคณา  ลาภสาร 16 HU404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.37 พนาศึกษา เรียนดี

655 5300655 นายปญญา แสงขันธ 16 HU404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.37 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

656 5300656 นางสาวปรัญธนา  จารุการ 16 HU404 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.36 สวางวีระวงศ เรียนดี ทุน

657 5300657 นายศราวุษ  สนธิธรรม 16 HU404 ฟสิกส (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.36 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

658 5300658 นางสาวสุรีวัลย  แสนคําผา 16 HU404 เคมี (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.36 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

659 5300659 นางสาวเข็มมอน  สิมาทอง 16 HU404 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.36 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

660 5300660 นางสาวจุฑารัตน   แกวเนตร 16 HU404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.36 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

661 5300661 นายตะวัน   ลักษณา 16 HU404 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.36 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

662 5300662 นายชิตพล  เกิดมงคล 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.36 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

663 5300663 นางสาวภัคศิรินทร  สุขสุรี 16 HU404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.36 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

664 5300664 นางสาวอัญชนา  สืบสําราญ 16 HU404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.36 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

665 5300665 นางสาวศิรินทรรัตน  บัวลา 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.36 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

666 5300666 นายสุนทร  เผดิม 16 HU404 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.36 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

667 5300667 นางสาวเบญจมาศ  สุตคาน 16 HU404 ภาษาจีน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.36 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

668 5300668 นางสาวสุนิสา  โพธิ์หนองหวา 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.36 ไตรมิตร เรียนดี

669 5300669 นางสาวรุงทิวา เสนาฤทธิ์ 16 HU404 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.36 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

670 5300670 นางสาววัชราภรณ วงคดํา 16 HU404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.36 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

671 5300671 นางสาวเบ็ญจวรรณ หลาทอง 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.36 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

672 5300672 นางสาวเดือนเพ็ญ  ทาระกะจัด 16 HU404 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสขุชุมชน (วท.บ.) 3.36 นาจะหลวย เรียนดี ทุน
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673 5300673 นางสาวรมยธิรา  บุสภาค 16 HU404 การบัญชี(บธ.บ.) 3.36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

674 5300674 นางสาวพัชรินทร  ดอกบัว 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.36 นายมวิทยาคาร เรียนดี

675 5300675 นางสาวอลิสา  สุขจิต 16 HU404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.36 อํานาจเจริญ ทุน

676 5300676 นางสาวสมฤทัย  จันทรสมัคร 16 HU404 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร เคมี (วท.บ.) 3.35 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

677 5300677 นางสาวทัศนีวรรณ  นามบุญเรือง 16 HU404 จุลชีววิทยา (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.35 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

678 5300678 นางสาวรัตดา   กอบกํา 16 HU404 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.35 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

679 5300679 นายอรรถพล  ทองโพธิ์ศรี 16 HU404 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3.35 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

680 5300680 นางสาวศิวตาภรณ   คําชมภู 16 HU404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.35 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

681 5300681 นางสาวพนิดา   ขันโท 17 HU405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.35 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

682 5300682 นางสาวดอกทิพย  หงษไชยคํา 17 HU405 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.35 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

683 5300683 นางสาวจริยาพร  บัวดก 17 HU405 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.35 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

684 5300684 นายวีรภัทร  ไชยแสง 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.35 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

685 5300685 นายวริทธิ์  ปรินายวนิชย 17 HU405 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.35 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

686 5300686 นางสาวณัฐวิภา  กุยยาวัฒนานนท 17 HU405 การบัญชี(บธ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 3.35 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทนุ

687 5300687 นางสาวรัศมี   วามะชาติ 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.35 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

688 5300688 นางสาวอรอุมา  พิมพบุตร 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.35 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี

689 5300689 นางสาวพรรนศร สืบสิงห 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 3.35 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

690 5300690 นางสาวนุชจิรา ผาวันดี 17 HU405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.35 หวยขะยุงวิทยา ทุน

691 5300691 นางสาวอนุธิดา ชิณภา 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.35 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

692 5300692 นางสาวจิระนันท  อุปถัมภ 17 HU405 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.35 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

693 5300693 นางสาวเยาวลักษณ  ยิ่งยงค 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.35 อํานาจเจริญ เรียนดี

694 5300694 นางสาววิภาดา  แกนสาร 17 HU405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.35 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

695 5300695 นางสาวปยประภา  ออนแกว 17 HU405 ชีววิทยา (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.35 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

696 5300696 นายศิริพงษ   ศรีสุวรรณ 17 HU405 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.35 โคกสะอาดวิทยาคม เรียนดี

697 5300697 นางสาวสุดารัตน  วันทอง 17 HU405 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.34 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

698 5300698 นางสาวเกษร  รุงเรือง 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.34 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

699 5300699 นายกฤษดา  พวงทับทิม 17 HU405 เคมี (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.34 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

700 5300700 นางสาวนภัสวรรณ  มุลาชาติ 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.34 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

701 5300701 นางสาวสุวิมล  กันทะมา 17 HU405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.34 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

702 5300702 นางสาวสวรรญา  กลิ่นจันทร 17 HU405 สัตวศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.34 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

703 5300703 นายสรายุทธ  แดงโสภา 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.34 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

704 5300704 นางสาวอารี  วงศพานิชย 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.34 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

705 5300705 นางสาวศิรินภา  มามาก 17 HU405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.34 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

706 5300706 นายอําพล  บัวใหญ 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.34 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

707 5300707 นางสาวพณิดา  ทองจันทร 17 HU405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.34 ไตรมิตร เรียนดี

708 5300708 นางสาวนงลักษณ บุญแนน 17 HU405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.34 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

709 5300709 นายนิพนธ  ศาลาแกว 17 HU405 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.34 นากระแซงศึกษา เรียนดี

710 5300710 นางสาวกชวรรณ สุยะดา 17 HU405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.34 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

711 5300711 นางสาวอัมพวา  โคตรบรรเทา 17 HU405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.34 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

712 5300712 นางสาวรัตนา  พัฒเย็น 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.34 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

713 5300713 นางสาวนันทธิญา  ทองไสล 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.33 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

714 5300714 นางสาวสมหญิง  วงคทอง 17 HU405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.33 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

715 5300715 นางสาวกุสุมา  ปอมหิน 17 HU405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.33 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

716 5300716 นางสาวภาณุมาศ  บุญเพ็ง 17 HU405 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.33 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

717 5300717 นางสาวบุญชอ  ศักดิ์สิงห 17 HU405 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.33 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

718 5300718 นางสาวเปรวดี  วามะขันธ 17 HU405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.33 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

719 5300719 นางสาววิภารัตน  ผสมวงศ 17 HU405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธรุกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.33 กันทรารมณ เรียนดี

720 5300720 นางสาววิไลภรณ  สุโภภาค 17 HU405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.33 อางศิลา เรียนดี ทุน

721 5300721 นางสาวสุภาพร  สมจิตร 18 HU406 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.33 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

722 5300722 นางสาวสายธาร  ไชยสัจ 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.33 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

723 5300723 นางสาวอุบลทิพย  วาจรัต 18 HU406 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.33 นารีนุกูล เรียนดี

724 5300724 นางสาวชยาภรณ การินทร 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.33 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

725 5300725 นายวุฒิชัย ปูคะธรรม 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.33 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

726 5300726 นางสาววนิดา  ทันธิมา 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.33 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน



28
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727 5300727 นางสาวกาญจนา   ทรัพยประเสริฐ 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.33 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

728 5300728 นางสาวสุดารัตน  ประสานทอง 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.33 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

729 5300729 นางสาวอํานวย  ทองสันต 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.33 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

730 5300730 นายสิทธิพงษ  ทองเบา 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.33 พนาศึกษา เรียนดี

731 5300731 นางสาวสุจิตรา  โอทาตะวงศ 18 HU406 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.33 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรียนดี

732 5300732 นางสาวอุษา  จันทรักษา 18 HU406 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.32 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

733 5300733 นางสาวธิดารัตน  รุงเรือง 18 HU406 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.32 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

734 5300734 นายวีระพล  บุญโท 18 HU406 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.32 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

735 5300735 นางสาวทิพวรรณ  จรรยา 18 HU406 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.32 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี  

736 5300736 นางสาวไพลิน  สายศร 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.32 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

737 5300737 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีละโคตร 18 HU406 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.32 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

738 5300738 นางสาวปลันยา  อัจฉฤกษ 18 HU406 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.32 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

739 5300739 นางสาววริศรา  สังโส 18 HU406 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.32 เดชอุดม เรียนดี ทุน

740 5300740 นางสาวจุฑามาศ  ประสาทศรี 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.32 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

741 5300741 นางสาวมยุรา  โพธารินทร 18 HU406 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.32 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

742 5300742 นางสาวปนนิดา  เทียมทะนงค 18 HU406 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.32 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

743 5300743 นางสาวศิริพร  สายดง 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.32 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

744 5300744 นางสาวศิริกาญจน  บัวใหญ 18 HU406 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.32 อางศิลา เรียนดี ทุน

745 5300745 นางสาวรัตนาภรณ  อดกลั้น 18 HU406 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.32 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

746 5300746 นางสาวปาลิตา  ศักดิ์สิงห 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.32 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

747 5300747 นางสาวจุฑามาศ  จิตเสนาะ 18 HU406 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.32 ศรีน้ําคําศึกษา เรียนดี ทุน

748 5300748 นางสาวชุติมณฑน บุญยวด 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.32 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

749 5300749 นางสาวลลิตวดี ระดาบุตร 18 HU406 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.32 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

750 5300750 นางสาวจุฑารัตน มวงสังข 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.32 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

751 5300751 นางสาวกาญจนา  บุสดี 18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.32 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

752 5300752 นางสาวพัชราพร  อังคุระศรี 18 HU406 ฟสิกส (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.32 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

753 5300753 นางสาวทิพยสุดา  สุพล 18 HU406 การบัญชี(บธ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.32 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

754 5300754 นางสาวปยวรรณ  พรมรัตน 18 HU406 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.32 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

755 5300755 นางสาวอุไรพร         ราษี... 18 HU406 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.32 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

756 5300756 นางสาวสุภาวดี  วรรณพฤกษ 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.31 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

757 5300757 นายกัมปนาท  เสรีกุล 18 HU406 ชีววิทยา (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.31 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

758 5300758 นางสาวขวัญตา  นารี 18 HU406 เคมี (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.31 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

759 5300759 นางสาวแววประกาย  บุญปก  18 HU406 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.31 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

760 5300760 นายอนันต  พวงทอง 18 HU406 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพวิเตอรศึกษา 3.31 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

761 5300761 นางสาวสุภาพร  คําแกว 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.31 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

762 5300762 นางสาวกิตติมา  เปรียบ 19 HU407 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 3.31 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

763 5300763 นางสาวสลิลดา  ชื่นตา 19 HU407 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.31 ยโสธรพิทยาคม เรยีนดี

764 5300764 นางสาววราภรณ  บุตรศรี 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.31 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

765 5300765 นางสาวดุจดาว  ไชยเอก 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.31 อบต.นาเวียง (อ.เสนางฯ) เรียนดี

766 5300766 นางสาวจิตติมา  สาธร 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.31 เดชอุดม เรียนดี ทุน

767 5300767 นางสาวสมฤทัย  บุญโท 19 HU407 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.31 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

768 5300768 นางสาวบุษยา  ชูเลิส 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.31 กันทรารมณ เรียนดี

769 5300769 นางสาวเดือนดาว  สุตาสุข 19 HU407 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.31 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

770 5300770 นายธเนศ  สีตะริสุ 19 HU407 วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.31 ไตรมิตร เรียนดี

771 5300771 นางสาวนันทนา นาคํา 19 HU407 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.31 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

772 5300772 นายธวัชชัย จันทะเสน 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.31 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

773 5300773 นางสาวจิราวรรณ  สุขขัง 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.31 น้ํายืนวิทยา เรยีนดี ทุน

774 5300774 นางสาวลักขณา  ชนะมี 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.31 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

775 5300775 นางสาวอุทัยพร  วงคษา 19 HU407 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.31 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

776 5300776 นางสาวอาภาภรณ  บุญจันทร 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.30 กันทรารมณ เรียนดี

777 5300777 นางสาววันนา  นลิสนธิ์ 19 HU407 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.30 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

778 5300778 นางสาววิภาวดี  โสวรรณะ 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.30 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

779 5300779 นายธิวากร  ประถมนาม 19 HU407 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.30 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

780 5300780 นายเชษฐา  คําพันธ 19 HU407 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.30 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน
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781 5300781 นางสาวชิดชมัย  ขนทอง 19 HU407 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.30 อางศิลา เรียนดี ทุน

782 5300782 นางสาวศุภลักษณ  ทัดศรี 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.30 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

783 5300783 นายสิทธิศักดิ์  สิทธิจินดา 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.30 สะพือวิทยาคาร เรียนดี ทุน

784 5300784 นางสาวสุดารัตน วัณโท 19 HU407 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.30 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

785 5300785 นายรุงนคร  นิตอินทร 19 HU407 พลศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3.30 นากระแซงศึกษา เรียนดี

786 5300786 นางสาวจุฑารัตน ใจคิด 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.30 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

787 5300787 นางสาววิไลพร  สีภักดี 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.30 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

788 5300788 นางสาวจุฑามาศ  นามโคตร 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.30 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

789 5300789 นางสาวมะลิวัลย  ชาติไทย 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.30 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

790 5300790 นางสาวนฤมล  ตนสิน 19 HU407 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 3.30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

791 5300791 นางสาวชไมพร  อุณาภาค 19 HU407 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.30 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

792 5300792 นางสาวจุฑามาศ  วงศเครื่อง 19 HU407 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.30 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

793 5300793 นางสาวมนลัดดา  บุตรยศ 19 HU407 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.30 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

794 5300794 นายพงษศักดิ์  บุรมย 19 HU407 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3.30 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

795 5300795 นางสาวนิภาพร  นีระมนต 19 HU407 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.30 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

796 5300796 นายสถาพร  ไชยศล 19 HU407 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.30 พนาศึกษา เรียนดี

797 5300797 นางสาวพนารินทร  ดํามา 19 HU407 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.30 พนาศึกษา เรียนดี

798 5300798 นางสาวจุฬาลักษณ  ดีแท 19 HU407 จุลชีววิทยา (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.30 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

799 5300799 นางสาววิลาวัลย  อัคสิงห 19 HU407 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.29 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

800 5300800 นางสาววีนารินทร  ดอกรักษ 19 HU407 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.29 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

801 5300801 นางสาวพัชรี  เชื้อสิงห 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.29 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

802 5300802 นายชาตรี  สีนอร 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.29 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

803 5300803 นางสาวจิราภรณ  ศักดิ์ศรี 20 HU501 การบัญชี(บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 3.29 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

804 5300804 นางสาวกมลทิพย   สุขวันดี 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.29 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

805 5300805 นางสาวนิตยา   โสดา 20 HU501 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.29 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

806 5300806 นายเทอดชัย  วงษดวง 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.29 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

807 5300807 นางสาวพัชรินทร  ทัศนภาค 20 HU501 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.29 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทนุ



31

ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

808 5300808 นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขะ 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.29 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

809 5300809 นางสาวสิริยา  หลาอําพร 20 HU501 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.29 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

810 5300810 นางสาวไพรินทร  สีงาม 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.29 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

811 5300811 นางสาวฐานจารี  บญุนอม 20 HU501 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.29 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

812 5300812 นายศรัณยู  สําเภา 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.29 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

813 5300813 นางสาวภัทริยา  คําพิพาก 20 HU501 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.29 ประทุมวรราชวิทยา เรียนดี ทุน

814 5300814 นางสาวคนึงนิจ  มาโยธา 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

815 5300815 นายอําพา  บุญศรี 20 HU501 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

816 5300816 นางสาวพิชญาวดี  อายุยืน 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.29 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

817 5300817 นายแสงคํา  ผาเงิน 20 HU501 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.29 ไตรมิตร เรียนดี

818 5300818 นางสาวเดือนนภา  แสงใส 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.29 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

819 5300819 นางสาววลิตา  ประดา 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.29 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

820 5300820 นางสาวมะลิวัลย   ศิริธรรม 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.29 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

821 5300821 นางสาวอรพรรณ  วงสิงห 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.29 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

822 5300822 นางสาวกนกวรรณ  เบาคํา 20 HU501 ภาษาไทย (ศศ.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.29 พนาศึกษา เรียนดี

823 5300823 นางสาวจันทรเพ็ญ  สีสิบ 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.28 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

824 5300824 นางสาวทิพวรรณ  วงสอน 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.28 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

825 5300825 นางสาววราภรณ   วงษศรี 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.28 พะลานวิทยาคม เรียนดี ทุน

826 5300826 นางสาวอภิญญา  อินทนนท 20 HU501 สัตวศาสตร (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.28 คําเตยวิทยา เรียนดี ทุน

827 5300827 นางสวศิรินาตร  แนนเคน 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.28 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

828 5300828 นางสาวสุภาพร  ปาคําทอง 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.28 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

829 5300829 นางสาววิภาพร  ศรีสวาง 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.28 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

830 5300830 นางสาวพรพิมล  จันทรหอม 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.28 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

831 5300831 นายกิติกร  สโมสร 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.28 กันทรารมณ เรยีนดี

832 5300832 นางสาวพรรณสุดา  บุญมา 20 HU501 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.28 กันทรารมณ เรียนดี

833 5300833 นางสาววนิดา  นิลพัฒน 20 HU501 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.28 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

834 5300834 นางสาววนิดา  จรูญภักดิ์ 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.28 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

835 5300835 นางสาวภรณประภา  วิลานัน 20 HU501 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.28 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

836 5300836 นางสาวอัมพิกา  ขันคูณ 20 HU501 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.28 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

837 5300837 นางสาวอัญชนามณี  จําใจ 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.28 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

838 5300838 นางสาวมณีรัตน  ทองทอง 20 HU501 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.28 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

839 5300839 นางสาวแสงระวี  ประสานศรี 20 HU501 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.28 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

840 5300840 นางสวทิพยวรรณ  ดาราสวาง 20 HU501 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.28 นารีนุกูล เรียนดี

841 5300841 นางสาวอมรรัตน  แสงวงษ 21 HU502 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.28 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

842 5300842 นางสาวกาญจนา ครองยุติ 21 HU502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.28 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

843 5300843 นางสาวสมฤทัย พรรณรัตน 21 HU502 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.28 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

844 5300844 นางสาวพรพิมล สารสะ 21 HU502 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.28 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

845 5300845 นางสาวจรรยา  สาขา 21 HU502 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.28 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

846 5300846 นางสาวสุพัตรา  มะปราง 21 HU502 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.28 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

847 5300847 นางสาวนิตยา  พรมศรี 21 HU502 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.28 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

848 5300848 นายสทิธิชัย  สีคํา 21 HU502 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.28 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

849 5300849 นางสาวขวัญนภา  คํากระจาย 21 HU502 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.28 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

850 5300850 นางสาววัชราภรณ  จันทรหอม 21 HU502 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมฯเพื่อการออกแบบ 3.28 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

851 5300851 นางสาวเพ็ญนภา  กันยาภู 21 HU502 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.28 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

852 5300852 นางสาวรัตนาภรณ  โกกาพันธ 21 HU502 เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ การตลาด (บธ.บ.) 3.27 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

853 5300853 นางสาวกาญจนา   ปามุทา 21 HU502 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.27 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

854 5300854 นางสาวมายุรี   นางาม 21 HU502 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.27 จิกดูวิทยา เรียนดี

855 5300855 นางสาวสุภาวดี  ทาทอง 21 HU502 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.27 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

856 5300856 นางสาวสายทอง  แกนสิงห 21 HU502 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.27 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

857 5300857 นางสาววิภารัตน  สิมสะกะ 21 HU502 ภาษาไทย (ศศ.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.27 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

858 5300858 นางสาวปริญพร  ศรีวะรมย 21 HU502 นวัตกรรมและคอมพวิเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.27 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

859 5300859 นางสาวกนกวรรณ  สุพิชญ 21 HU502 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.27 เดชอุดม เรียนดี ทุน

860 5300860 นางสาวน้ําฝน  ศรีสุระ 21 HU502 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.27 เดชอุดม เรียนดี ทุน

861 5300861 นางสาวศิราวรรณ  เบาทอง 21 HU502 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.27 กันทรารมณ เรยีนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

862 5300862 นางสาวธัญญา  ศรีสุข 21 HU502 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.27 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี  

863 5300863 นางสาวอังสุมาลิน  คําเสนาะ 21 HU502 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.27 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

864 5300864 นางสาวศิรประภา  ไพรเสนา 21 HU502 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.27 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

865 5300865 นางสาวชฎารัตน ปุระมาปด 21 HU502 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.27 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

866 5300866 นางสาวนุชนารถ  เกษาพันธ 21 HU502 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.27 เกาขามวิทยา เรียนดี ทุน

867 5300867 นางสาวมุจลินท  อุสาพรหม 21 HU502 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.27 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

868 5300868 นางสาวพรธิดา  เกิดสุข 21 HU502 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.27 พนาศึกษา เรียนดี

869 5300869 นางสาวนุธิดา  ออนตาม 21 HU502 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.27 พนาศึกษา เรียนดี

870 5300870 นายอนันตชัย  สงเสริม 21 HU502 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) การประมง (วท.บ.) 3.27 หนองบอสามัคคีวิทยา เรียนดี ทุน

871 5300871 นางสาวรมณียา  โจระสา 21 HU502 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.26 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

872 5300872 นางสาวสมฤทัย  จันมาทูล 21 HU502 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.26 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

873 5300873 นางสาวรัชนี  โคตรทารินทร 21 HU502 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.26 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

874 5300874 นางสาวเกศริน   แสนวงค 21 HU502 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.26 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

875 5300875 นางสาวสุดารัตน  สินอวน 21 HU502 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.26 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

876 5300876 นางสาวจุฬารัตน  สายเมฆ 21 HU502 จุลชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.26 เดชอุดม เรียนดี ทุน

877 5300877 นางสาวธนิตรา  ดาภา 21 HU502 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.26 เดชอุดม เรียนดี ทุน

878 5300878 นายวิศิษฎพงษ   สัตยากุล 21 HU502 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.26 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

879 5300879 นางสาวรัตนพร  ศรีแสน 21 HU502 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.26 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

880 5300880 นายณัฐวุฒิ  ชายทวีป 21 HU502 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.26 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

881 5300881 นางสาวอรวรรณ  อักษร 22 HU503 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.26 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

882 5300882 นางสาวพนารัตน  ชัยสงคราม 22 HU503 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.26 อบต.จานลาน (อ.พนา) เรียนดี

883 5300883 นายทินกร เอกศิริ 22 HU503 เกษตรศาสตร (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.26 นากระแซงศึกษา เรียนดี

884 5300884 นางสาวนลินนี  ไสวเงิน 22 HU503 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.26 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

885 5300885 นางสาวชอฟา  ใสแสง 22 HU503 จุลชีววิทยา (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.26 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

886 5300886 นางสาวกนิษฐา  ภาณะรมย 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.26 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

887 5300887 นางสาวเกษร  ศักดิ์เมือง 22 HU503 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.25 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

888 5300888 นางสาวหทัยรัตน  บัวภา 22 HU503 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.25 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน
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889 5300889 นางสาวรจนา  ยะสา 22 HU503 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.25 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

890 5300890 นางสาววรรณภา  หนุนวงศ 22 HU503 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.25 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

891 5300891 นางสาวชุติมา   อินทะมาตย 22 HU503 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.25 สวางวีระวงศ เรียนดี ทุน

892 5300892 นางสาววิจตตรา  อินสอน 22 HU503 สังคมศกึษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.25 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

893 5300893 นางสาวกัตติกา   เลี้ยงชีพ 22 HU503 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.25 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

894 5300894 นางสาวนิตยา  ปานทอง 22 HU503 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.25 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

895 5300895 นางสาวอริสา  สมพร 22 HU503 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพวิเตอรศึกษา 3.25 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

896 5300896 นางสาวนุชจรี  หมั่นเรียน 22 HU503 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.25 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

897 5300897 นายชินกร  โสพลสุข 22 HU503 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.25 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

898 5300898 นางสาวศิริรัตน  พาพันธ 22 HU503 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.25 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

899 5300899 นางสาวปยพร  การกลา 22 HU503 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.25 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

900 5300900 นางสาวอนุสรา  วงศหมั้น 22 HU503 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.25 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

901 5300901 นางสาวศรัญญา  วงษศรีแกว 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.25 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทนุ

902 5300902 นางสาววรรณรวี  วงษศรีแกว 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.25 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

903 5300903 นางสาวมนัสชนก  กําเนิดนนท 22 HU503 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.25 อบต.จานลาน (อ.พนา) เรียนดี

904 5300904 นางสาวอุไรวรรณ  ประดับศรี 22 HU503 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.25 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

905 5300905 นายฐิตินันท พูลเพิ่ม 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.25 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

906 5300906 นางสาวชนิษฐา สาลี 22 HU503 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.25 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

907 5300907 นางสาวเกษร ผาวันดี 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.25 หวยขะยุงวิทยา ทุน

908 5300908 นางสาวอภิญญา พรมรินทร 22 HU503 ภาษาองักฤษ(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.25 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

909 5300909 นางสาวรุงลาวัลย พันแสน 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.25 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

910 5300910 นางสาวอัจฉรียา  ผาปรางค 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.25 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

911 5300911 นางสาวสุนิสา  ศรีปราชญ 22 HU503 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.25 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

912 5300912 นางสาวยุภาวดี  ชํานาญเวช 22 HU503 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.25 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

913 5300913 นางสาวนุจรี  จงรักษ 22 HU503 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.25 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

914 5300914 นางสาวณัฐวรา  สาระแสน 22 HU503 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.25 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

915 5300915 นางสาวปานศิริ  สิงหทอง 22 HU503 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.25 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน
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916 5300916 นายณัฐพงษ  ดําบรรพ 22 HU503 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.25 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

917 5300917 นางสาวละอองดาว  โหลยา 22 HU503 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.25 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

918 5300918 นางสาวสุกัญญา  กุลัตตนาม 22 HU503 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.25 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

919 5300919 นางสาวอรุณศิริ  พาสงา 22 HU503 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.24 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

920 5300920 นางสาวรุงรัตน  หมั่นคง 22 HU503 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.24 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

921 5300921 นางสาวอําไพร  สยามนต 23 HU504 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.24 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี ทุน

922 5300922 นางสาวพัชรี   ทองปด 23 HU504 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.24 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

923 5300923 นางสาวสุภาวดี  บุญบุตร 23 HU504 คณิตศาสตร(ค.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 3.24 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

924 5300924 นางสาวอภัสรา  ธิธรรม 23 HU504 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.24 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

925 5300925 นางสาววิชุดา  สุวะเพชร 23 HU504 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.24 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

926 5300926 นายวุฒิชัย  มาลอย 23 HU504 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.24 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

927 5300927 นางสาวปราณี  การะวงค 23 HU504 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.24 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

928 5300928 นางสาวไอรดา  งามปอด 23 HU504 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.24 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

929 5300929 นายยงยุทธ  วงศสารี 23 HU504 เคมี (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.24 กันทรารมณ เรียนดี

930 5300930 นางสาวฉันทนี  บุญชิต 23 HU504 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.24 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

931 5300931 นางสาววนิดา  ดีลวน 23 HU504 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.24 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

932 5300932 นางสาวอังสุมาลิน  พวงทับทิม 23 HU504 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.24 นาสวงวิทยา เรียนดี

933 5300933 นางสาวสุนิสา  สิทธเสนา 23 HU504 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.24 นารีนุกูล เรียนดี

934 5300934 นางสาวบุศรัตน  จําปานิล 23 HU504 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.24 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

935 5300935 นางสาวเนตรนภา พิมพดี 23 HU504 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.24 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

936 5300936 นางสาวพัชรินทร  ใยปางแกว 23 HU504 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.24 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

937 5300937 นางสาวนันทนา  ทาทอง 23 HU504 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.24 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

938 5300938 นางสาววิจิตรา  เรียนพิมพ 23 HU504 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.24 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

939 5300939 นางสาวน้ําคาง  จันหาร 23 HU504 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.24 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

940 5300940 นางสาวกฤษฎาอร  สมตน 23 HU504 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.24 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

941 5300941 นางสาวสุชาดา  เชิญชู 23 HU504 ฟสิกส (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.24 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

942 5300942 นางสาวทัศนียา  ทุมโมง 23 HU504 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.24 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

943 5300943 นางสาวสุพรรณี  ปสสาพันธ 23 HU504 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.24 อํานาจเจริญ เรียนดี

944 5300944 นายเมธาสิทธิ์  ผิวแกว 23 HU504 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.24 พนาศึกษา เรียนดี

945 5300945 นายอาทิตย  แสงผอน 23 HU504 พลศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.24 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

946 5300946 นางสาวพัชราพร  โคกโพธิ์ 23 HU504 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.24 อบต.นาตาล (อ.นาตาล) เรียนดี

947 5300947 นางสาวแววศรี  จิตระการ 23 HU504 ฟสิกส (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.24 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

948 5300948 นางสาววณิชา  บุญทวี 23 HU504 เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.23 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี ทุน

949 5300949 นางสาวอนุสรณ  ชาญจิตต 23 HU504 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.23 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

950 5300950 นางสาวลลิตา  ไขแสง 23 HU504 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.23 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

951 5300951 นางสาววิจิตรา  อัปกาญจน 23 HU504 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.23 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

952 5300952 นางสาวอรทัย  แซตั้ง 23 HU504 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.23 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี  

953 5300953 นางสาวจริยา  แสงแกว 23 HU504 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การประมง (วท.บ.) 3.23 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

954 5300954 นางสาวนฤมล  วามะลุน 23 HU504 การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.23 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

955 5300955 นางสาวลลิตา  จันดารักษ 23 HU504 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.23 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

956 5300956 นางสาวมัลลิกา  สุภาษร 23 HU504 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.23 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

957 5300957 นางสาวเมวดี  คําจันทร 23 HU504 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.23 ไรใตประชาคม เรียนดี ทุน

958 5300958 นางสาวพัชนี  ขันคํา 23 HU504 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.23 ไรใตประชาคม เรียนดี ทุน

959 5300959 นายอภิชาติ  นิลพัฒน 23 HU504 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.23 นารีนุกูล เรียนดี

960 5300960 นายอาทิตย  สุจริต 23 HU504 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.23 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

961 5300961 นางสาวชุลีพร ปญญาวุฒิ 24 HU505 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.23 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

962 5300962 นางสาวผมหอม จิตเฉลียว 24 HU505 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.23 เขื่องในพทิยาคาร เรียนดี ทุน

963 5300963 นางสาวออนนุช อุนจิตร 24 HU505 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.23 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

964 5300964 นางสาววิจิตรา อุดมลาภ 24 HU505 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.23 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

965 5300965 นางสาววิภาวรรณ ทองปน 24 HU505 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.23 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

966 5300966 นางสาวพัชราภรณ เกษมสุข 24 HU505 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.23 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

967 5300967 นางสาวกนกวรรณ มั่งคั่ง 24 HU505 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.23 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

968 5300968 นายคมกริช พลคํา 24 HU505 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.23 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

969 5300969 นางสาววิชุดา  แสงหิรัญ 24 HU505 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.23 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

970 5300970 นางสาววนิดา  กาณะวงค 24 HU505 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.23 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

971 5300971 นางสาวรัฐติยาภรณ  นิยมสัตย 24 HU505 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.23 อํานาจเจริญ แรียนดี ทุน

972 5300972 นางสาวสุนิษา  คําโสภา 24 HU505 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.22 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

973 5300973 นางสาวปริศนา  วงษาทุม 24 HU505 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.22 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

974 5300974 นางสาวสุภาวิณี  บุญธรรม 24 HU505 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.22 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

975 5300975 นางสาวพรจุฬา  จรลี 24 HU505 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.22 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

976 5300976 นางสาวพนารัตน  ปานแดงสุก 24 HU505 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.22 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

977 5300977 นางสาวลลิตา  กอบมณีย 24 HU505 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.22 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

978 5300978 นางสาวปวีณา  ไชยพล 24 HU505 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.22 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

979 5300979 นางสาวอุบลรัตน  สายสอน 24 HU505 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.22 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

980 5300980 นางสาวชุติกาญจน  โพธารินทร 24 HU505 วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 3.22 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

981 5300981 นางสาวละอองทิพย  แกนภักดี 24 HU505 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.22 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

982 5300982 นายสุริยา  โอสาน 24 HU505 ชีววิทยา (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.22 เดชอุดม เรียนดี ทุน

983 5300983 นางสาวลลิตา  จันทรสุข 24 HU505 เคมี (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.22 เดชอุดม เรียนดี ทุน

984 5300984 นางสาวณัฐฐิญากรณ  ศรีจันทร 24 HU505 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.22 กันทรารมณ เรียนดี

985 5300985 นางสาวนิราวรรณ  สิงหออน 24 HU505 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.22 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

986 5300986 นางสาวอรพรรณ บุญประสม 24 HU505 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.22 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

987 5300987 นางสาวนวลละออง วันทา 24 HU505 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.22 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

988 5300988 นางสาวนริศรา ไชยพรม 24 HU505 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.22 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

989 5300989 นางสาวศกุนตลา วรรณสิม 24 HU505 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.22 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

990 5300990 นางสาวเกษร  ลัทธิวรรณ 24 HU505 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.22 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

991 5300991 นางสาวไอลัดดา  เครือรอดวงษ 24 HU505 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.22 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

992 5300992 นางสาวรุงตะวัน  อุนาภาค 24 HU505 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.22 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

993 5300993 นางสาวไพรินทร  โคตรอาษา 24 HU505 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.22 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

994 5300994 นายชาญวิทย  ภาคนอย 24 HU505 สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.22 พนาศึกษา เรียนดี

995 5300995 นางสาวสุรีรัตน  ออนมิ่ง 24 HU505 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.22 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

996 5300996 นางสาวอุไรวรรณ  เดชมงคล 24 HU505 คณิตศาสตร(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.21 สวางวีระวงศ เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

997 5300997 นายสิทธิพงษ   ภักดี 24 HU505 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.21 มูลนิธิสุดีวิทยาอํานาจเจริญ เรียนดี

998 5300998 นางสาวยุวดี  โมกขศักดิ์ 24 HU505 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.21 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

999 5300999 นายจิรพัฒน   ดําดี 24 HU505 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.21 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1000 5301000 นางสาวเกศินี  โสดา 24 HU505 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.21 พะลานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1001 5301001 นางสาวสุวิมล  คําเหลา 25 HU506 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.21 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1002 5301002 นางสาวเกศรินทร   ลาภนูน 25 HU506 วิทยาศาสตร(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 3.21 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

1003 5301003 นางสาวนฤมล  เวชกามา 25 HU506 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.21 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1004 5301004 นางสาวนุกูล  ทะรา 25 HU506 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.21 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

1005 5301005 นางสาววรนุช  บัวหอม 25 HU506 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.21 กันทรารมณ เรียนดี

1006 5301006 นางสาวปณฑิตา  จันละออ 25 HU506 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.21 กันทรารมณ เรียนดี

1007 5301007 นางสาวตรีรัตน  วังสงคราม 25 HU506 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3.21 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

1008 5301008 นางสาวชนิกา  วันดีวงษ 25 HU506 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.21 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1009 5301009 นางสาววิชุดา  นนทภา 25 HU506 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.21 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1010 5301010 นางสาวเกศรินทร  ใจยาว 25 HU506 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.21 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1011 5301011 นายปญญา  สวัสดี 25 HU506 คณิตศาสตร(ค.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.21 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1012 5301012 นายดัสกร  กองสุข 25 HU506 วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.21 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

1013 5301013 นายสุมิต  บุญมาพัด 25 HU506 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.21 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี

1014 5301014 นายธีรวัฒน นามแสง 25 HU506 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.21 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1015 5301015 นางสาวนิริบล  พรมจันทร 25 HU506 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.21 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1016 5301016 นางสาวจุฑารัตน  ไชยมาตร 25 HU506 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.21 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1017 5301017 นางสาวรุงนภา  รุจิตร 25 HU506 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.21 อํานาจเจริญ เรียนดี

1018 5301018 นายนัฐชัย  ทองจันทร 25 HU506 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.20 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

1019 5301019 นางสาวปยะพันธ  จอมคํา 25 HU506 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.20 พะลานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1020 5301020 นางสาวพัชรี  สมเผา 25 HU506 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.20 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

1021 5301021 นางสาวอรทัย  เนตรวงศ 25 HU506 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.20 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1022 5301022 นายนพรัตน   คุตนาม 25 HU506 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.20 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

1023 5301023 นางสาวอมรรัตน  สชุิลา 25 HU506 สัตวศาสตร (วท.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 3.20 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี
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1024 5301024 นางสาวละอองดาว   พิพัฒน 25 HU506 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.20 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1025 5301025 นางสาวศิริวรรณ  ปตถาพิมพ 25 HU506 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.20 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

1026 5301026 นางสาววันวิสาข  สระแกว 25 HU506 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.20 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1027 5301027 นางสาวนฤดี  โชติศรี 25 HU506 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.20 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1028 5301028 นางสาวดวงจิต  ทองปญญา 25 HU506 เคมี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.20 นาสวงวิทยา เรียนดี ทุน

1029 5301029 นางสาวกมลทิพย  ทองทราย 25 HU506 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.20 โคกสวางคุมวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1030 5301030 นางสาววรรณธิภา  สารธิมา 25 HU506 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.20 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1031 5301031 นางสาวสมนัส  ประดับวงษ 25 HU506 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.20 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

1032 5301032 นางสาววิจิตรา  บุตรสมศรี 25 HU506 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.20 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1033 5301033 นางสาวปรัชญาพร  ซาอินทร 25 HU506 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.20 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1034 5301034 นางสาวจิราพร  หอมทรัพย 25 HU506 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.20 ไรใตประชาคม เรียนดี ทุน

1035 5301035 นายศักดิ์นรินทร วรรณสุทธะ 25 HU506 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.20 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1036 5301036 นางสาวพรรณทิพย ยุตะวัน 25 HU506 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.20 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1037 5301037 นางสาวลัดดาวัลย  สารเดช 25 HU506 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.20 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1038 5301038 นางสาวประภากร  สายโท 25 HU506 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1039 5301039 นางสาวไพรจิตร  บุญธิมา 25 HU506 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.20 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1040 5301040 นางสาวพลอยมณี  สงเสริม 25 HU506 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.20 พนาศึกษา เรียนดี

1041 5301041 นางสาวสุดารัตน   ดวงจันทร 26 HU507 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.19 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

1042 5301042 นางสาวพวงพยอม  บัลลังค 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.19 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1043 5301043 นางสาวประภาสิริ   รักโคตร 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.19 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1044 5301044 นางสาววรรณิภา  วงศจันทร 26 HU507 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.19 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1045 5301045 นางสาวชลธิชา  วงษสวาง 26 HU507 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.19 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1046 5301046 นางสาววรรณวิษา   หิรัญวร 26 HU507 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.19 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1047 5301047 นางสาวยุพา  บุตรอําคา 26 HU507 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.19 คําเตยวิทยา เรียนดี  

1048 5301048 นายณัฐวุฒิ  เสมสําราญ 26 HU507 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.19 กันทรารมณ เรียนดี

1049 5301049 นางสาวสุริยาพร  ภูธร 26 HU507 คณิตศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.19 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1050 5301050 นางสาววราภรณ  ชะอุมพันธ 26 HU507 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.19 ปทุมพิทยาคม เรียนดี
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1051 5301051 นางสาวโยทกาญจน  ประทาน 26 HU507 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.19 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1052 5301052 นางสาวทิพวรรณ  สําลี 26 HU507 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.19 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1053 5301053 นางสาวพัชรินทร  สุขสําราญ 26 HU507 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.19 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1054 5301054 นางสาวจินตภา  สมเสนาะ 26 HU507 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.19 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1055 5301055 นางสาวสุจิตรา   เจตนา 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.19 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1056 5301056 นางสาวประภาศรี  อิรพันธ 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.19 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1057 5301057 นางสาวกนกวรรณ  สมาลีย 26 HU507 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.19 ไตรมิตร เรียนดี

1058 5301058 นางสาวจุฑามาศ ดุจดา 26 HU507 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.19 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1059 5301059 นางสาวสุนิษา สังกะเพศ 26 HU507 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.19 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1060 5301060 นางสาวรัตนาภรณ ตระการจันทร 26 HU507 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.19 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1061 5301061 นางสาวดาหวัน  โสภาพันธ 26 HU507 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.19 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1062 5301062 นายนิกร  สาระภาพ 26 HU507 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.19 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1063 5301063 นางสาวรัชดาพร  นามพงษ 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.19 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทนุ

1064 5301064 นางสาวกัลยารัตน  แกวมงคล 26 HU507 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.19 อํานาจเจริญ เรียนดี

1065 5301065 นางสาวสุภาพร  ดําบรรพ 26 HU507 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.19 พนาศึกษา เรียนดี

1066 5301066 นางสาวสิรินทิพย  แสงสิงแกว 26 HU507 การบัญชี(บธ.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.19 พนาศึกษา เรียนดี

1067 5301067 นายพิษณุกร  กรุณา 26 HU507 วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.19 บาลีสาธิตศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1068 5301068 นางสาวน้ําฝน  นวลใส 26 HU507 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.19 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1069 5301069 นางสาวมนฤดี  ชารีนิวัฒน 26 HU507 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.18 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี ทุน

1070 5301070 นางสาวสุนิษา  สีสวน 26 HU507 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.18 นาคําวิทยา เรียนดี ทุน

1071 5301071 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณผา 26 HU507 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.18 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1072 5301072 นางสาวชอผกา  มูลเพ็ญ 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.18 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

1073 5301073 นางสาวจันทรสุดา  หนูจันทร 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.18 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1074 5301074 นางสาวชบาภรณ  สุขุณา 26 HU507 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3.18 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1075 5301075 นางสาวอรชุน  โสสุด 26 HU507 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.18 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1076 5301076 นางสาวยุภาธิรัตน  พันธราช 26 HU507 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.18 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1077 5301077 นางสาวณิชนนัทน  โรมพันธ 26 HU507 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.18 เดชอุดม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1078 5301078 นางสาวกัลยาณี  ชะนาปติ 26 HU507 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.18 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1079 5301079 นายไชโย  รักษาสัตย 26 HU507 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.18 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1080 5301080 นางสาวไอรดา  จําปาสา 26 HU507 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.18 กันทรารมณ เรียนดี

1081 5301081 นางสาวจิราภรณ  คํานนท 27 HU601 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.18 กันทรารมณ เรียนดี

1082 5301082 นางสาววรรณภา  บรรพชาติ 27 HU601 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.18 กันทรารมณ เรียนดี

1083 5301083 นางสาวพรกนก  แสวงพันธ 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.18 กันทรารมณ เรียนดี

1084 5301084 นางสาวจิราพร  ปญญาดี 27 HU601 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.18 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1085 5301085 นางสาวสุปรียา  ใจเอื้อ 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.18 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1086 5301086 นางสาววลัยลักษณ  ดําบรรณ 27 HU601 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.18 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

1087 5301087 นางสาวศิวพร  พึ่งภพ 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.18 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1088 5301088 นางสาวศิวพร  พึ่งภพ 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.18 นารีนุกูล เรียนดี

1089 5301089 นางสาวอรพรรณ  มูลนา 27 HU601 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.18 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี

1090 5301090 นายสันติ  จันดก 27 HU601 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.18 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี

1091 5301091 นางสาวกัญญา อาจเอี่ยม 27 HU601 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.18 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1092 5301092 นางสาวปยะณัฐ  ดวงศรี 27 HU601 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.18 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1093 5301093 นางสาวสุภาวดี  เอี่ยมศรี 27 HU601 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.18 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1094 5301094 นางสาววิราวรรณ  โพธิ์ศรี 27 HU601 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.18 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1095 5301095 นางสาวสุภาพร   ศรีโท 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.18 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1096 5301096 นางสาวยุวดี  โชติอําไพรัตนพงษ 27 HU601 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.18 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1097 5301097 นางสาวลําปาง  คําภู 27 HU601 การบัญชี(บธ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1098 5301098 นางสาวรัตนา  อินลี 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.18 พนาศึกษา เรียนดี

1099 5301099 นายณัฐพล   เอกศิริ 27 HU601 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.18 อบต.โคกสวาง (อ.สําโรง) เรียนดี

1100 5301100 นางสาวยุวดี  บุญฉวี 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.17 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1101 5301101 นางสาวพิมประภา  สายเสน 27 HU601 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.17 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1102 5301102 นางสาวจินตหรา  ชิณวงษ 27 HU601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.17 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

1103 5301103 นางสาวพิมพอัมพร   จันเคลือบ 27 HU601 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.17 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1104 5301104 นางสาวสุนิสา  ชวงโชติ 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.17 เลิงนกทา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1105 5301105 นางสาวกิติยา  ศักดิ์ศรี 27 HU601 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.17 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1106 5301106 นางสาวปวีณา  หลงชิน 27 HU601 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.17 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1107 5301107 นางสาววิลาสินี  บุญอาจ 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.17 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1108 5301108 นางสาวนิภา  พรมโคตร 27 HU601 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.17 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1109 5301109 นายบุญญฤทธิ์  พรมวิชัย 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.17 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1110 5301110 นางสาวไขมุก  สารธิมา  27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.17 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1111 5301111 นางสาวเนตรนภา  เติมสินธ 27 HU601 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.17 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1112 5301112 นางสาวรุงทิวา  บัวหอม 27 HU601 นิติศาสตร (น.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.17 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1113 5301113 นางสาวนิภาพรรณ  บุญรักษ 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.17 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1114 5301114 นางสาวขนิษฐา  โมตะมะ 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.17 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1115 5301115 นางสาวหนูกาญจนา  อุนชื่น 27 HU601 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.17 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1116 5301116 นางสาวธารารัตน  อุภัยศรี 27 HU601 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.17 โดมประดิษฐวิทยา ทุน

1117 5301117 นางสาวมัทนี   ทิพยคุณ 27 HU601 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.17 มวงสามสิบอมัพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1118 5301118 นางสาววรรณภา  แสงกลา 27 HU601 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.17 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1119 5301119 นางสาววารุณี  จันหอม 27 HU601 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.17 อํานาจเจริญ เรียนดี

1120 5301120 นายเศรษฐบุตร  ทองมูล 27 HU601 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.17 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1121 5301121 นางสาวบุษยารัตน  สมศรี 28 HU602 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การบัญชี (บธ.บ.) 3.16 สวางวีระวงศ เรียนดี ทุน

1122 5301122 นางสาวอนุรักษ  แกวปชฌาย 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.16 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1123 5301123 นางสาววิภาดา  บุญสูง 28 HU602 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.16 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1124 5301124 นางสาวไพลัดดา  กองพังษ 28 HU602 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.16 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1125 5301125 สามเณรพงษบดินทร   คําเชิด 28 HU602 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.16 ศรีศาสนวิทยา (วัดขามใหญเรียนดี ทุน

1126 5301126 นางสาวสมพร   ชูรัตน 28 HU602 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.16 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1127 5301127 นางสาวจินตหรา  พลมาตย 28 HU602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.16 คําเตยวิทยา เรียนดี ทุน

1128 5301128 นางสาวเบ็ญจวรรณ  โสจิต 28 HU602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.16 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

1129 5301129 นางสาวสริตา  ศรีใสคํา 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.16 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1130 5301130 นางสาวจุติพร  บุญเนตร 28 HU602 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.16 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1131 5301131 นางสาวมลวิภา  ระวังดี 28 HU602 ภาษาไทย (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.16 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1132 5301132 นางสาวเดือนเพ็ญ  สังฆวัตร 28 HU602 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.16 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1133 5301133 นายอนันต  บุญสุภาพ 28 HU602 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.16 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1134 5301134 นางสาวนิภาวรรณ  สายจําปา 28 HU602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.16 อางศิลา เรียนดี ทุน

1135 5301135 นางสาวสุปราณี  อาศัย 28 HU602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.16 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1136 5301136 นางสาวลลิตา  สายแกว 28 HU602 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.16 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1137 5301137 นางสาวเจนจิรา  สิทธิหา 28 HU602 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.16 นาสวงวิทยา เรียนดี

1138 5301138 นางสาวศิริยาภรณ บุตอัง 28 HU602 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.16 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1139 5301139 นางสาวศิรินธร ทิพพิชัย 28 HU602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.16 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1140 5301140 นางสาวศรัญญา โสภาลุน 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.16 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1141 5301141 นายชัยณรงค  บัวจันทร 28 HU602 ฟสิกส (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.16 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1142 5301142 นางสาววัชราภรณ  จันทรสวัสดิ์ 28 HU602 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.16 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1143 5301143 นางสาวศิริพร  สุขศรี 28 HU602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1144 5301144 นายจักรินทร  สุพล 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 3.16 นายมวิทยาคาร เรียนดี

1145 5301145 นางสาวพุทธชาติ  สุระมุล 28 HU602 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.16 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1146 5301146 นายสุทธินันท  บัวทอง 28 HU602 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.16 อํานาจเจริญ ทุน

1147 5301147 นางสาวรัตนา  ทังโส 28 HU602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.16 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

1148 5301148 นางสาวสุมาลี  จําปาโท 28 HU602 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.16 พนาศึกษา เรียนดี

1149 5301149 นางสาวปรียา   ชวยสุข 28 HU602 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 3.16 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี

1150 5301150 นางสาวนิตยา  สาทําโล 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.15 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

1151 5301151 นางสาววนิดา  แกวพิลา 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.15 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

1152 5301152 นางสาวนันทยา  อินทรผล 28 HU602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.15 พะลานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1153 5301153 นางสาวฐิติมา   ทองเกลี้ยง 28 HU602 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.15 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

1154 5301154 นางสาวญาดา  ปลายเนตร 28 HU602 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.15 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1155 5301155 นางสาวจริยา   อุนคํา 28 HU602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.15 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1156 5301156 นายศักดิ์ณรงค  วรรณโสภา 28 HU602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 3.15 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1157 5301157 นายอาทิตย  บุญอาษา 28 HU602 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.15 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1158 5301158 นางสาววาสนา  วงศกระจาง 28 HU602 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.15 นารีนุกูล เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1159 5301159 นางสาวมัจฉรีพร  อดทน 28 HU602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.15 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1160 5301160 นายกัมพล  ทองดา 28 HU602 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.15 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1161 5301161 นางสาวรัชฎาพร  วงคสุข 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.15 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1162 5301162 นางสาวสุกัญญา  ลายงาม 29 HU603 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.15 กันทรารมณ เรียนดี

1163 5301163 นางสาวตรีรัก  บุญเรือง 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.15 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1164 5301164 นายเชิดชัย  วันคํา 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.15 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1165 5301165 นางสาวลลิตา  ถามะพันธ 29 HU603 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.15 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1166 5301166 นางสาวจีรวดี  ดวงเบา 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.15 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1167 5301167 นางสาวชุติมา  บุตรจินดา 29 HU603 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.15 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1168 5301168 นางสาวธนาภรณ  ทองสวัสดิ์ 29 HU603 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.15 พิบลูมังสาหาร เรียนดี ทุน

1169 5301169 นางสาวศิริพรรณ  สีสุพรรณ 29 HU603 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.15 ประทุมวรราชวิทยา เรียนดี ทุน

1170 5301170 นายภานุพงษ  บุญพร 29 HU603 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.15 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1171 5301171 นางสาวกนกพร  ธรรมภาณพิสุทธิ 29 HU603 สัตวศาสตร (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.15 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1172 5301172 นายชัยวัฒน  สายแวว 29 HU603 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.15 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1173 5301173 นางสาวมธุรส  ศรีมูล 29 HU603 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.15 ไตรมิตร เรียนดี

1174 5301174 นางสาวเบญจวรรณ ทองเพ็ญ 29 HU603 ชีววิทยา (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.15 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1175 5301175 นางสาวสกาวใจ  วรรณภา 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.15 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1176 5301176 นางสาวนารีรัตน  ปุยวงศ 29 HU603 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.15 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1177 5301177 นางสาววารุณี  ประสิทธากรณ 29 HU603 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.15 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1178 5301178 นางสาวกมลชนก  นามวงศ 29 HU603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.15 นาจะหลวย เรยีนดี ทุน

1179 5301179 นางสาวรันดา  บุตรคุณ 29 HU603 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.15 อํานาจเจริญ เรียนดี

1180 5301180 นางสาวสมปอง  ดอกจันทร 29 HU603 สถิติประยุกต (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.15 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

1181 5301181 นางสาวพลอย  อุทิตสาร 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.15 พนาศึกษา เรียนดี

1182 5301182 นางสาวธาริณี  แสงเขต 29 HU603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.14 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี ทุน

1183 5301183 นางสาววิไลวรรณ   พันธเสถียร 29 HU603 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.14 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1184 5301184 นายณัฐวุฒิ  ไชยโคตร 29 HU603 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ 3.14 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1185 5301185 นายวัชรา   ธรรมธร 29 HU603 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.14 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1186 5301186 นางสาวเบญจวรรณ  สุจริตภักดี 29 HU603 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.14 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1187 5301187 นางสาวชลลดา  มากระจัน 29 HU603 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.14 กันทรารมณ เรียนดี

1188 5301188 นางสาวจิตฤดี  ตาคํา 29 HU603 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.14 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1189 5301189 นางสาวทิชานันท  พิมพหลอ 29 HU603 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.14 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1190 5301190 นางสาวณัฐสุดา บุญคุณ 29 HU603 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.14 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1191 5301191 นายพิษณุ  ดอนกัณหา 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.14 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1192 5301192 นายภุชงค  สมหมาย 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.14 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1193 5301193 นางสาวนิภาพร  จันทะวรรณ 29 HU603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.14 คึมใหญวิทยา เรียนดี ทุน

1194 5301194 นางสาวสุรีพร  ปฏิจิตร 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.14 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1195 5301195 นางสาวณัฐธิดา  พันโสภา 29 HU603 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.14 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1196 5301196 นางสาวสมโอ  บุตรแกว 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.14 พนาศึกษา เรียนดี

1197 5301197 นางสาวสินใจ  จันทป 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.14 หนองบอสามัคคีวิทยา เรียนดี

1198 5301198 นางสาวอรอุมา  รากวงษ 29 HU603 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.14 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

1199 5301199 นางสาวยลดา  ไลไธสง 29 HU603 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.13 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1200 5301200 นางสาวกรกาญ  ภาระดี 29 HU603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.13 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1201 5301201 นางสาวลัดดา  บุญทอน 30 HU604 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.13 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1202 5301202 นางสาวเกษมณี  จันทะเกษ 30 HU604 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.13 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1203 5301203 นางสาวสินีนาฎ  ธงไชย 30 HU604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.13 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1204 5301204 นางสาววิจิตรา  เชื้อบัณฑิต 30 HU604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.13 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1205 5301205 นายสามารถ  สังขฤกษ 30 HU604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.13 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

1206 5301206 นางสาวจิรารัตน  พันโยธา 30 HU604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.13 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1207 5301207 นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณกูฏ 30 HU604 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.13 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1208 5301208 นางสาวพิไล  ไชยกาล 30 HU604 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.13 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1209 5301209 นางสาวสุนันทา  สีมวง 30 HU604 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.13 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1210 5301210 นางสาวธนาภรณ  ทําสะอาด 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.13 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1211 5301211 นางสาวชนาภรณ  ทําสะอาด 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.13 นารีนุกูล เรียนดี

1212 5301212 นายอนุรักษ บุญจันทรเชย 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.13 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1213 5301213 นางสาวดวงพร ทองชุม 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.13 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1214 5301214 นางสาวศุภลักษณ ชื่นบุญเพิ่ม 30 HU604 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.13 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

1215 5301215 นางสาวนราพร ตนพิกุล 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.13 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1216 5301216 นางสาวภินงคญา ขันอสัวะ 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.13 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1217 5301217 นางสาวรุงทิพย  คําเคน 30 HU604 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.13 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1218 5301218 นางสาวกนกวรรณ  ทองคําดี 30 HU604 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.13 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1219 5301219 นางสาวสุวรรณี  สะตะ 30 HU604 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.13 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

1220 5301220 นางสาวยุวดี  ฝางแกว 30 HU604 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 3.13 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1221 5301221 นางสาวสุภาพร  ณรงคพันธ 30 HU604 การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.13 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1222 5301222 นางสาวอัจฉราภรณ  สุดใจ 30 HU604 ชีววิทยา (วท.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.13 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

1223 5301223 นางสาวระพีพรรณ  สากุลา 30 HU604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.12 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

1224 5301224 นายธานี  จันลุน 30 HU604 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.12 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1225 5301225 นางสาวอนุภา  หมื่นหนา 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.12 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1226 5301226 นางสาวกวินทิพย  อรมาตร 30 HU604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.12 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1227 5301227 นางสาวภาวิณี   สุขสําราญ 30 HU604 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.12 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1228 5301228 นางสาวสุพัตรา  พรพิพัตร 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.12 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1229 5301229 นางสาวประกายเดือน  ผิวเงิน 30 HU604 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.12 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1230 5301230 นางสาวภัสราภรณ  อินทพรม 30 HU604 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.12 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1231 5301231 นางสาวรุงนภา  ทุนทอง 30 HU604 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.12 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1232 5301232 นางสาวจิตติมา  ศิริโส 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 3.12 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1233 5301233 นางสาววราพร  พุทธิวงศ 30 HU604 ภาษาไทย (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.12 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1234 5301234 นางสาวนริศรา  สมภารเพียง 30 HU604 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.12 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1235 5301235 นางสาวอําภา  สุตคาน 30 HU604 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.12 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

1236 5301236 นางสาวขวัญฤทัย  วงศดี 30 HU604 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.12 บานไทยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1237 5301237 นางสาวกนกวรรณ  บัวงาม 30 HU604 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.12 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1238 5301238 นายจีรพงษ  ภิบาลวงศ 30 HU604 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.12 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

1239 5301239 นางสาวสุวิษา ผาฟองยุน 30 HU604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.12 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1240 5301240 นายธนากร สําโรง 30 HU604 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.12 นากระแซงศึกษา เรียนดี

1241 5301241 นางสาวภัทรา เขียวแกว 31 HU605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.12 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1242 5301242 นางสาวมริสา ไททอง 31 HU605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.12 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1243 5301243 นางสาวพรทิวา พูลพล 31 HU605 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.12 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1244 5301244 นางสาวดวงสุดา  พรมมา 31 HU605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.12 ราชประชานุเคราะห32 เรียนดี ทุน

1245 5301245 นางสาวสมหญิง  แสนศรี 31 HU605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.12 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1246 5301246 นางสาวพัชราภรณ  เยาวบุตร 31 HU605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.12 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1247 5301247 นางสาวศิริมา  บุญสุภา 31 HU605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.11 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

1248 5301248 นายยุรนันท  จันทะเวช 31 HU605 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.11 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1249 5301249 นายวิสิษฐ  ฐานะวันดี 31 HU605 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.11 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

1250 5301250 นางสาวจิราภรณ  รวมพร 31 HU605 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.11 เกษมสีมาวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1251 5301251 นางสาวลดาวัลย  คุณสุทธิ์ 31 HU605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.11 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1252 5301252 นางสาวฐานะมาศ  ลิตเต 31 HU605 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.11 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1253 5301253 นายวิทยา  พูลเพิ่ม 31 HU605 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.11 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1254 5301254 นางสาววิชุดา  คําทุม 31 HU605 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.11 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1255 5301255 นางสาวรักษสุดา  สําลีทอง 31 HU605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.11 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1256 5301256 นางสาวพิศมัย  ภาคสิม 31 HU605 นิติศาสตร (น.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.11 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1257 5301257 นางสาวนัถยา  โสมอินทร 31 HU605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.11 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1258 5301258 นางสาวสายฝน  รุจิตร 31 HU605 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.11 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1259 5301259 นายปรมัตถ  ทรัพยศิริ 31 HU605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.11 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1260 5301260 นางสาศิรินภา  บุญศรี 31 HU605 พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.11 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

1261 5301261 นางสาวชลธิชา  โสภานา 31 HU605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.11 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1262 5301262 นางสาวภานุกา วารีรอย 31 HU605 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.11 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1263 5301263 นางสาวอาริตา  ทาวัน 31 HU605 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.11 ไตรมิตร เรียนดี

1264 5301264 นางสาวศิวาพร บุญเพิ่ม 31 HU605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.11 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

1265 5301265 นางสาวอัญชลี วงขึง 31 HU605 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.11 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1266 5301266 นางสาววิลาสนิี ธงกลาง 31 HU605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.11 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1267 5301267 นางสาวมยุรี พิลาบุตร 31 HU605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.11 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1268 5301268 นางสาวกัลยญารัตน  เวชชศาสตร 31 HU605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.11 วิจิตราพิทยา เรียนดี

1269 5301269 นางสาวปรียารัตน  บุญเลาะ 31 HU605 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.11 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1270 5301270 นางสาววราภรณ   จันทะเวช 31 HU605 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.11 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1271 5301271 นางสาวกฤษณา  สายแวว 31 HU605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.11 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1272 5301272 นางสาวพิณทอง  พันธพิบูลย 31 HU605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.11 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1273 5301273 นางสาวทิพยประภา  ไชยโอชะ 31 HU605 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.11 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1274 5301274 นางสาวทิพยสุดา  โลมากาล 31 HU605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.11 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี ทุน

1275 5301275 นางสาวจารุวรรณ  วันดี 31 HU605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.10 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

1276 5301276 นางสาวจินตรา  ภูชมชวน 31 HU605 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เทคโนโลยีการกอสราง (วท.บ.) 3.10 สวางวีระวงศ เรียนดี ทุน

1277 5301277 นางสาวสมฤทัย  สายสิน 31 HU605 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.10 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี ทุน

1278 5301278 นางสาววลารัตน  สายพันธ 31 HU605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.10 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1279 5301279 นางสาวอนุธิดา   ฑีฆะ 31 HU605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1280 5301280 นายธนายุทธ  เนตรวงศ 31 HU605 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.10 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1281 5301281 นางสาวขวัญตา  พลหาญ 32 HU606 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.10 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1282 5301282 นางสาวสุริพร  ไชยสุทธิ์ 32 HU606 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี ทุน

1283 5301283 นายสบัดชัย  เรืองเสนา 32 HU606 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.10 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

1284 5301284 นางสาวสายสุนีย  วงศนาม 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.10 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1285 5301285 นายกอบเกียรติ  พันธวิไล 32 HU606 เคมี (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.10 กันทรารมณ เรียนดี

1286 5301286 นางสาวสมาพร  ประเสริฐ 32 HU606 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.10 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทนุ

1287 5301287 นายศุภลักษณ  แสงสุวรรณ 32 HU606 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.10 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1288 5301288 นายสมเกียรติ  ปาละวงค 32 HU606 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.10 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

1289 5301289 นางสาวรัตติยากร  โทจันทร 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.10 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1290 5301290 นางสาวสกาวเดือน   ชินโชติ 32 HU606 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.10 อางศิลา เรียนดี ทุน

1291 5301291 นางสาวอรอนงค   บุญลอม 32 HU606 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.10 อางศิลา เรียนดี ทุน

1292 5301292 นางสาวรัชฎาภรณ  นาถบํารุง 32 HU606 ชีววิทยา (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.10 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1293 5301293 นางสวนุชนาถ  ผลรักษ 32 HU606 คอมพิวเตอรธรุกิจ (บธ.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.10 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี
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1294 5301294 นางสาวชฎาทิพย  วิลา 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.10 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1295 5301295 นายสุทิน  เกทู 32 HU606 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 โดมประดิษฐวิทยา เรียนดี

1296 5301296 นายชัยชนะ  วินาโร 32 HU606 นิติศาสตร (น.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.10 โดมประดิษฐวิทยา ทุน

1297 5301297 นางสาวเดือนเพ็ญ  ครองเชื้อ 32 HU606 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.10 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1298 5301298 นางสาวจินตนา  บุญเรือง 32 HU606 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1299 5301299 นางสาวจามจุรี  เจริญทัศน 32 HU606 สังคมศึกษา(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.10 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1300 5301300 นางสาวประภาพร  รวมวงค 32 HU606 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1301 5301301 นายณัฐพงศ  เทียมวงค 32 HU606 สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 3.10 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1302 5301302 นายนรินทร  ยากุล 32 HU606 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1303 5301303 นางสาวนัฐธิชา  ขันสัมฤทธิ์ 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.10 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1304 5301304 นางสาวทิพวรรณ  พันธเลิศ 32 HU606 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.10 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1305 5301305 นางสาวขนิษฐา  สุททิประภา 32 HU606 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3.10 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1306 5301306 นางสาวจิราวัลย  พัชราภรณ 32 HU606 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.10 อํานาจเจริญ เรียนดี

1307 5301307 นางสาวอวยพร  ทองสันต 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.10 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1308 5301308 นางสาวสุรีรัตน  สมบัติเกิด 32 HU606 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.10 พนาศึกษา เรียนดี

1309 5301309 นางสาวจินตรา  วงศจันทร 32 HU606 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.09 มัธยมแมด เรียนดี

1310 5301310 นางสาวสุภิญญา  ศรีแกว 32 HU606 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.09 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1311 5301311 นางสาวสังวาลย  โสมรักษ 32 HU606 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.09 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

1312 5301312 นางสาวกัญญาณัฐกร   คําภู 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.09 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1313 5301313 นางสาวเนตรชนก  บุญทศ 32 HU606 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.09 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1314 5301314 นางสาวปทมา   สุวะไกร 32 HU606 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.09 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

1315 5301315 นางสาวอภิญญา   เลื่อนฤทธิ์ 32 HU606 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.09 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี

1316 5301316 นางสาวสวรรยา  สายใจ 32 HU606 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.09 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1317 5301317 นางสาวยุภิญ   มงคลเลิศ 32 HU606 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.09 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1318 5301318 นางสาวขวัญฤดี   มณีเนตร 32 HU606 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.09 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1319 5301319 นายอดิศักดิ์   อานนท 32 HU606 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.09 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1320 5301320 นางสาววิจิตรา  ลําตน 32 HU606 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.09 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน
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1321 5301321 นายฉัตรชัย  สินอวน 33 HU607 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 3.09 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1322 5301322 นางสาวลัดดา  เข็มพันธ 33 HU607 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.09 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1323 5301323 นายอดิศักดิ์  ทองแสวง 33 HU607 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.09 อบต.นาเวียง (อ.เสนางฯ) เรียนดี

1324 5301324 นางสาวราตรี  เจริญ 33 HU607 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.09 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

1325 5301325 นางสาวสุนิษา  วงคใหญ 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.09 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1326 5301326 นางสาวรุงนภา   บํารุงรัตน 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.09 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1327 5301327 นางสาวกมลวรรณ  เคนมา 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.09 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1328 5301328 นางสาวเยาวมาลย  แสงเพชร 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.09 นาวังวิทยา เรียนดี

1329 5301329 นางสวพิมพิไล  ทองแสง 33 HU607 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.09 สิงหสามัคคีวิทยา เรียนดี

1330 5301330 นางสาวกนกวรรณ  เทียนอบ 33 HU607 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.09 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1331 5301331 นางสาววนัชพร เขียวเขิน 33 HU607 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.09 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

1332 5301332 นางสาวมณีนุช บุตรเหลา 33 HU607 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.09 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

1333 5301333 นางสาวกรรณิกา บุญกอง 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.09 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1334 5301334 นางสาวนันทริกา ทองไทย 33 HU607 การบัญชี(บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.09 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1335 5301335 นายอํานาจ แกวมูลสา 33 HU607 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.09 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1336 5301336 นางสาวบังอร  นามวี 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.09 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทนุ

1337 5301337 นางสาวลัดดาวัลย  บุญธรรม 33 HU607 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.09 น้ํายืนวิทยา ทุน

1338 5301338 นางสาวพิรินธร  อิ่นคํา 33 HU607 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.09 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1339 5301339 นางสาวภัทราวลัย  ไชยสิทธิ์ 33 HU607 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.09 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1340 5301340 นางสาวสุกัญญา  สายวัน 33 HU607 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.09 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

1341 5301341 นางสาวศิรัญญา  ใจกลา 33 HU607 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.09 พนาศึกษา เรียนดี

1342 5301342 นางสาวศศิกานต  มาหา 33 HU607 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.08 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1343 5301343 นายวีรพงศ  สีดาวงศ 33 HU607 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.08 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

1344 5301344 นางสาวเนตรชนก  ธรรมรักษ 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.08 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1345 5301345 นางสาวศศิธร  ผลจันทร 33 HU607 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.08 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1346 5301346 นางสาวอนุสรณ  ยี่เขง 33 HU607 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.08 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1347 5301347 นายธนพัฒน  ใจตรง 33 HU607 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.08 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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1348 5301348 นางสาวกาญจนา  โคจร 33 HU607 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.08 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

1349 5301349 นางสาวจิราพร  แดนดี 33 HU607 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.08 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

1350 5301350 นางสาวสมใจ  ภูมิแสน 33 HU607 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.08 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1351 5301351 นางสาววิจิตรา  บัวใหญ 33 HU607 คอมพิวเตอรธรุกิจ (บธ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.08 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1352 5301352 นางสาวมณีรัตน  โททอง 33 HU607 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.08 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1353 5301353 นายอภิวัฒน  การะบัตร 33 HU607 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.08 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1354 5301354 นางสาววรานันท  หาระสาร 33 HU607 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.08 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1355 5301355 นางสาวอาภาภรณ  บัวงาม 33 HU607 วิทยาศาสตร(ค.บ.)  3.08 กันทรารมณ เรียนดี

1356 5301356 นายกิตติพงษ  คํามา 33 HU607 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.08 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1357 5301357 นางสาวอนงคนาถ   บุญครอง 33 HU607 สถิติประยุกต (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.08 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1358 5301358 นางสาวนงลักษณ  หมั่นเรียน 33 HU607 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.08 นาวังวิทยา เรียนดี

1359 5301359 นางสาวไอลดา  เชื้อบัณฑิต 33 HU607 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.08 สิงหสามัคคีวิทยา เรียนดี

1360 5301360 นางสาวสุกัญญา  สายแวว 33 HU607 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.08 นารีนุกูล เรียนดี

1361 5301361 นางสาวธิดารัตน  สระแสง 34 3105 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.08 โดมประดิษฐวิทยา เรียนดี

1362 5301362 นางสาวรัชนีพร สารเหลาโพธิ์ 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.08 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

1363 5301363 นางสาวจารุวรรณ ครองยุติ 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 3.08 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1364 5301364 นางสาวปยะดา ทาวะรมย 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.08 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1365 5301365 นายวันชัย   วงศคําลา 34 3105 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.08 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1366 5301366 นางสาวปริศนา  ลีลาพันธ 34 3105 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.08 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1367 5301367 นางสาวสุนานัน  ขันอาษา 34 3105 การตลาด (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.08 นายมวิทยาคาร เรียนดี

1368 5301368 นางสาวพัชรพร  สาลี 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.08 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1369 5301369 นางสาววารุณี  โคกโพธิ์ 34 3105 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.08 พนาศึกษา เรียนดี

1370 5301370 นางสาวนฤมล  พุฒพันธ 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.08 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1371 5301371 นายกฤษฎา  ดวงแข 34 3105 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.08 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

1372 5301372 นายไมตรี  เรือกวี 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.08 ไผใหญศึกษา เรียนดี

1373 5301373 นางสาวอังสุมาลิน  ลีลา 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.08 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1374 5301374 นางสาวสุภาพร  คําวงศ 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.07 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน
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1375 5301375 นางสาวจารุวรรณ  ยืนยง 34 3105 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.07 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี

1376 5301376 นางสาวสิดาพัณฑ  จันทะสาร 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.07 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

1377 5301377 นางสาวสมจิตร  หงษคํา 34 3105 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.07 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี

1378 5301378 นางสาววิภาดา  แพทยเพียร 34 3105 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.07 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1379 5301379 นางสาวปาละวิน  คัทตาก 34 3105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 3.07 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1380 5301380 นางสาวณัชชา  บุญสู 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.07 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี ทุน

1381 5301381 นายนราธิป  ศิลาศักดิ์ 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.07 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1382 5301382 นางสาวนิตยา  แสงเรือง 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.07 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1383 5301383 นางสาวกมลวรรณ  โคตรหา 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.07 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1384 5301384 นางสาวชไมพร เจริญวัย 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.07 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1385 5301385 นางสาวภาพทิพย  นุพิศรี 34 3105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.07 วิจิตราพิทยา เรียนดี

1386 5301386 นางสาวนุจรียรัตน  พานิชกุล 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.07 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1387 5301387 นางสาวศิรินันท  งามฉลวย 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.07 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1388 5301388 นางสาววิภาพร  พุฒโสม 34 3105 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.07 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1389 5301389 นางสาวขวัญประภา  ดีพันธ 34 3105 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.07 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

1390 5301390 นางสาวอมรรัตน  พลศักดิ์ 34 3105 คณิตศาสตร(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมฯเพื่อการออกแบบ 3.07 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1391 5301391 นางสาวสุจิตรา  อินออน 34 3105 สาธารณสขุชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.07 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1392 5301392 นางสาววลัยลักษณ  หาวงค 34 3105 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.07 อํานาจเจริญ เรียนดี

1393 5301393 นางสาวศิรประภา  สันตะวงศ 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.07 อํานาจเจริญ เรียนดี

1394 5301394 นางสาวอรวรรณ  ศรีใส 34 3105 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.07 อํานาจเจริญ เรียนดี

1395 5301395 นางสาวสุดธิมา  พิลาสันต 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.07 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

1396 5301396 นางสาวพรรัตน  สมเปง 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.07 พนาศึกษา เรียนดี

1397 5301397 นางสาวอุมาพร  หงษทองแตง 34 3105 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.07 พนาศึกษา เรียนดี

1398 5301398 นางสาวธิดา  สุขใส 34 3105 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.07 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

1399 5301399 นายสุรชัย  เอี่ยมสุข 34 3105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.07 กันทรารมณ เรียนดี

1400 5301400 นายธนบัตร   เรืองพรม 34 3105 สัตวศาสตร (วท.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 3.07 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1401 5301401 นางสาวลัดดาวัลย  สีลาทอง 35 3206 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.06 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน
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1402 5301402 นางสาวภาวดี  ฝอยทอง 35 3206 ฟสิกส (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.06 สหธาตุศึกษา เรียนดี ทุน

1403 5301403 นางสาวพัชราภรณ  มากดี 35 3206 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.06 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1404 5301404 นางสาวสาวิตรี  เพ็งพิมพ 35 3206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.06 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1405 5301405 นางสาวกฤษณา  หมอมณี 35 3206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.06 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1406 5301406 นางสาวนงลักษณ  สลักทอง 35 3206 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.06 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

1407 5301407 นายอนุพงษ  ทองชุม 35 3206 คณิตศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.06 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1408 5301408 นางสาวสมฤทัย  แกวกัญญา 35 3206 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) 3.06 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1409 5301409 นางสาวจิระนิตย  สุขบัติ 35 3206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.06 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1410 5301410 นางสาวจารุวรรณ  ไชยนา 35 3206 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.06 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

1411 5301411 นางสาวภาวินีย   ลายทอง 35 3206 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 3.06 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

1412 5301412 นางสาวอนุศรา  มูลทรัพย 35 3206 สถิติประยุกต (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.06 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1413 5301413 นางสาวรสสุคนธ  มณีเนตร 35 3206 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 3.06 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1414 5301414 นางสาวปาริชาติ  บุตรแสง 35 3206 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.06 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1415 5301415 นางสาวชุติมา  จันทรพวง 35 3206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.06 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1416 5301416 นางสาวสวยศิลป  ยอดดี 35 3206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.06 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1417 5301417 นางสาวสุนทรี  ศรีสุพรรณ 35 3206 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.06 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1418 5301418 นางสาวพรพิมล  บุญเมือง 35 3206 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.06 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1419 5301419 นางสาวอนุศรา  ไชยวงค 35 3206 การตลาด (บธ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.06 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1420 5301420 นางสาวศิรินันท  สุขเต็มดี 35 3206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.06 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1421 5301421 นางสาววรัญญา  ทราศรี 35 3206 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.06 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1422 5301422 นางสาวลลิตา  แสวงวงศ 35 3206 จุลชีววิทยา (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.06 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1423 5301423 นางสาวฉันทนา  สมยา 35 3206 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.06 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1424 5301424 นางสาวชิษณุชา  บุญพรม 35 3206 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.06 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1425 5301425 นางสาวทัศนีย  พยุงวงษ 35 3206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.06 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1426 5301426 นางสาวเพชรรัตน ผาดี 35 3206 ภาษาไทย (ศศ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.06 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1427 5301427 นางสาวพรสวรรค  ถูระวรณ 35 3206 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.06 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1428 5301428 นางสาวสุกัญญา บุญประสิทธิ์ 35 3206 การบัญชี(บธ.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.06 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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1429 5301429 นายณัฐพงษ ชวยสุข 35 3206 คณิตศาสตร(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 3.06 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1430 5301430 นายสิทธิศักดิ์  มณีวรรณ 35 3206 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.06 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1431 5301431 นางสาวสุภาพร  จารุสิน 35 3206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.06 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1432 5301432 นางสาวรจนา  นุแรมรัมย 35 3206 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.06 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1433 5301433 นางสาวนวลนิตย  บูชาพันธ 35 3206 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.06 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1434 5301434 นางสาวอทิตยา  พิมพาเพียร 35 3206 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.06 พนาศึกษา เรียนดี

1435 5301435 นางสาวจิราพร  วรรณโสภา 35 3206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.06 พนาศึกษา เรียนดี

1436 5301436 นางสาวสุพัตรา  ไทรคํา 35 3206 สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.06 พนาศึกษา เรียนดี

1437 5301437 นางสาววิภาวดี  พลใส 35 3206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.05 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

1438 5301438 นายสิทธิศักดิ์  รุงเรือง 35 3206 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.05 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1439 5301439 นางสาวนิภาพร  บุญทรง 35 3206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.05 พะลานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1440 5301440 นางสาวเกษศิริน  สีพรม 35 3206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.05 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1441 5301441 นางสาวกนกวรรณ  ปุนปอง 36 3207 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.05 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1442 5301442 นางสาวสกาวเดือน  รอบโลก 36 3207 สถิติประยุกต (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.05 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1443 5301443 นางสาวจารุวรรณ  จําปามูล 36 3207 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.05 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1444 5301444 นางสาวรพีพรรณ  มณีกุล 36 3207 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.05 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1445 5301445 นายทวนทน  ขลุยแกว 36 3207 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.05 พิบลูมังสาหาร เรียนดี ทุน

1446 5301446 นางสาวสุภาพร  สีดอกไม 36 3207 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) 3.05 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

1447 5301447 นางสาวสุจิตรา  วราหคํา 36 3207 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.05 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1448 5301448 นายธวัชชัย  โชติบุตร 36 3207 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.05 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1449 5301449 นางสาวทิพภา   ดารุนิกร 36 3207 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.05 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

1450 5301450 นายวุฒิพงษ  โสบุญ 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.05 สะพือวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1451 5301451 นายชัยณรงค สายชมภู 36 3207 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.05 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1452 5301452 นางสาวสมฤทัย  ศรีวิชัย 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.05 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1453 5301453 นางสาววิสุดา  ทองโรจน 36 3207 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.05 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1454 5301454 นางสาวอุบล  ทองรส 36 3207 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.05 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1455 5301455 นางสาววิภาพร  นันตะวัน 36 3207 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.05 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรยีนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1456 5301456 นางสาวปารีญา   วรรณสาร 36 3207 ภาษาไทย (ศศ.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.05 นาจะหลวย ทุน

1457 5301457 นางสาวยุวดี  บุตรจันทร 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.05 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1458 5301458 นางสาวศันสนีย  โสภะบุญ 36 3207 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.05 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1459 5301459 นางสาวพัชรี  ศรีคํา 36 3207 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) 3.05 วิทยาลัยเกษตรฯอุบล เรียนดี ทุน

1460 5301460 นายอนุวัฒน  ปญญานาง 36 3207 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.04 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

1461 5301461 นายอภิรัตน   ออนตาม 36 3207 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.04 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1462 5301462 นางสาวกมลชนก  ประสงคเสียง 36 3207 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.04 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1463 5301463 นางสาวน้ําฝน  วิลาวรรณ 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.04 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1464 5301464 นางสาววิชุดา  ศรีชมภู 36 3207 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3.04 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี

1465 5301465 นางสาวนุจรี   บุญฉวี 36 3207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.04 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

1466 5301466 นายอภิวัฒน   แสงศรี 36 3207 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.04 ศรีแกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

1467 5301467 นายสุริยา  วงคค่ํา 36 3207 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.04 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1468 5301468 นางสาวรุงฤทัย  วงศคําสา 36 3207 การบัญชี(บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.04 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1469 5301469 นางสาวภัทราภรณ  สําโรง 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.04 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1470 5301470 นางสาววรรศิริ   กุลแกว 36 3207 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.04 อบต.นาเวียง (อ.เสนางฯ) เรียนดี

1471 5301471 นางสาวทัศวรรณ  แกวกลึ่งกลม 36 3207 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.04 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1472 5301472 นางสาวนรินทร  บุบผาเผา 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.04 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1473 5301473 นางสาวนุจนาถ  เศรษฐจํานงค 36 3207 เคมี (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3.04 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1474 5301474 นางสาวสุนิสา  โพธิ์พิมพ 36 3207 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.04 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1475 5301475 นายอภิวุฒิ  บรรเทิง 36 3207 วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 3.04 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1476 5301476 นางสาวรัตนาภรณ  พรหมดี 36 3207 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.04 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1477 5301477 นางสาวพรพิมล  เอกบุญ 36 3207 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.04 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1478 5301478 นางสาวอินทิรา  สารพัฒน 36 3207 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.04 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1479 5301479 นางสาวรุงนภา  อุปชัย 36 3207 วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.04 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1480 5301480 นายอลงกรณ  ละทะโล 36 3207 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.04 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1481 5301481 นางสาวสุวิมล บุญอบ 37 3303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.04 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1482 5301482 นางสาวชุติมา จันทรา 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.04 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน
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1483 5301483 นางสาวมุกดา  โบราณ 37 3303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.04 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1484 5301484 นางสาวเย็นฤทัย  ทองรส 37 3303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.04 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1485 5301485 นางสาวจุฑาทิพย  ประพาน 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.04 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1486 5301486 นางสาวประครองศรี  พลรัตน 37 3303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.04 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1487 5301487 นางสาวสุทธิดา  ทองก่ํา 37 3303 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.04 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

1488 5301488 นางสาวบุญเพ็ง   ขาวสะอาด 37 3303 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.04 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

1489 5301489 นางสาวมลิวัลย  กําหิน 37 3303 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 3.03 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1490 5301490 นางสาวพิมพชนก  สมนอย 37 3303 ฟสิกส (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.03 อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา) เรียนดี

1491 5301491 นางสาวกมลวรรณ  ประถมยา 37 3303 การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.03 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1492 5301492 นางสาวพิศมัย  สิงคบุตร 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.03 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1493 5301493 นางสาวศิรินภา  มหิศยา 37 3303 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 3.03 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1494 5301494 นางสาวทิพวรรณ  ตนเกตุ 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.03 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1495 5301495 นางสาวปทมาภร  จันใด 37 3303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.03 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1496 5301496 นายชรินทร  บัวใหญ 37 3303 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 3.03 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1497 5301497 นางสาวบังอร  คงคําดี 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.03 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1498 5301498 นางสาวศิริพร  โพธิ์สนธิ์ 37 3303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.03 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1499 5301499 นางสาวสุจิตรา  บุตตะวงษ 37 3303 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.03 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1500 5301500 นางสาวขนิษฐา  ดอกรัก 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.03 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1501 5301501 นางสาวมะณีวรรณ  ลุนพันธ 37 3303 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.03 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1502 5301502 นางสาวจิราภรณ  ทองรักษ 37 3303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.03 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1503 5301503 นายวุฒิชัย  สรอยคํา 37 3303 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 3.03 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

1504 5301504 นายศิริวัฒน  สุโภภาค 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.03 อางศิลา เรียนดี ทุน

1505 5301505 นางสาววัจนพร  พิญญพงษ 37 3303 วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.03 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1506 5301506 นางสาวพนัชดา  พูลเพิ่ม 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.03 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1507 5301507 นางสาวจิราวรรณ  เดชผล 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.03 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1508 5301508 นางสาวกิตติยา  ศรีมันตะ 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.03 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1509 5301509 นางสาววิภาดา  สองศรี 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.03 นารีนุกูล เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1510 5301510 นางสาวปาณิสรา  แกวมาลา 37 3303 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.03 นารีนุกูล เรียนดี

1511 5301511 นางสาวโฉมฉาย สายพฤกษ 37 3303 การตลาด (บธ.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.03 โนนสวางประชาสรรค เรียนดี ทุน

1512 5301512 นางสาวนันทิวา จําปาสี 37 3303 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.03 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1513 5301513 นางสาวพินันญา ใจหาญ 37 3303 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.03 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1514 5301514 นางสาวรัชนก  ทนะพันธ 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.03 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1515 5301515 นางสาววรหทัย  แซตั้ง 37 3303 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.03 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1516 5301516 นางสาวจินตหรา  เนาแกว 37 3303 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.03 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

1517 5301517 นางสาวพรนิภา  บุญไพโรจน 37 3303 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.03 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

1518 5301518 นางสาวดิศราภรณ  วงศราชา 37 3303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.03 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1519 5301519 นางสาวอุทัยวรรณ  บุญพร 37 3303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.03 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1520 5301520 นายสงายนต  จันทะเวช 37 3303 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.02 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

1521 5301521 นางสาวชลันดา  หนูทิพย 38 3304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.02 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1522 5301522 นายชิษณุชา  ออนคํา 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.02 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1523 5301523 นางสาวอรชา  จันลุน 38 3304 การบัญชี (บช.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.02 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1524 5301524 นางสาวชฎารัตน  ทุมบู 38 3304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.02 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1525 5301525 นายวรวัฒน  นะวะคํา 38 3304 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.02 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1526 5301526 นางสาวนิภาพร  มาลีรัตน 38 3304 การบัญชี(บธ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.02 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1527 5301527 นางสาวเพ็ญพักตร  ขนันดุล 38 3304 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.02 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1528 5301528 นางสาวพิศนภา  เปงทอง 38 3304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.02 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

1529 5301529 นายกิตติ  จันทรเรือง 38 3304 คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.02 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1530 5301530 นายมงคล  มีศิริ 38 3304 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 3.02 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1531 5301531 นางสาวสุนิสา  โทบุดดี 38 3304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.02 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1532 5301532 นางสาววิภาดา  บรรเทิงสุข 38 3304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.02 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1533 5301533 นายฤทธิรงค  ระวังดี 38 3304 นิติศาสตร (น.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 3.02 อางศิลา เรียนดี ทุน

1534 5301534 นายชาตรี  ลาระบุตร 38 3304 พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.02 อางศิลา เรียนดี ทุน

1535 5301535 นางสาวคําพันธ  วงษคํา 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.02 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

1536 5301536 นางสาวอรุณี  ใจยาว 38 3304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.02 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1537 5301537 นางสาววรรณภา  มูลสาร 38 3304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 3.02 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1538 5301538 นางสาวจตุพร  พิมพทอง 38 3304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.02 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1539 5301539 นางสาววันเพ็ญ  วรภาพ 38 3304 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.02 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1540 5301540 นางสาวพัชรียา  จนัทรมานิตย 38 3304 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.02 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1541 5301541 นางสาวพิมวิไล พิมสาร 38 3304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.02 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1542 5301542 นายอนุชา  นอยวังคลัง 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.02 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1543 5301543 นางสาวจินตนา  ปาคําทอง 38 3304 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ ทุน

1544 5301544 นางสาวอมรรัตน  พันสถิตย 38 3304 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 3.02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1545 5301545 นางสาวศิริประภา  บัวทอง 38 3304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.02 หนองบอสามัคคีวิทยา เรียนดี

1546 5301546 นายพงษพิทักษ  พรมวงศ 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.02 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

1547 5301547 นางสาวสุจิตรา  จันลาศรี 38 3304 บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.01 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

1548 5301548 นางสาวน้ําฝน  ดํานอย 38 3304 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.01 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

1549 5301549 นางสาวภัทราพร  ฑีฆกุล 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.01 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

1550 5301550 นางสาวกาญจนภรณ  สายลวดคํา 38 3304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 3.01 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1551 5301551 นางสาวชมพูนุท   จันทรเรือง 38 3304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.01 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1552 5301552 นางสาวกนกภร  ไชยกาศ 38 3304 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.01 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1553 5301553 นางสาวฉัตรสุดา  ทองใบ 38 3304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.01 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1554 5301554 นางสาวพรนรินทร  คําอินทร 38 3304 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.01 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1555 5301555 นางสาวเบญจวรรณ  พาที 38 3304 ชีววิทยา (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.01 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

1556 5301556 นางสาวรัชนี  ชมชิด 38 3304 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 3.01 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1557 5301557 นางสาวประกายมาศ  ภัทรวรกาญจน 38 3304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.01 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1558 5301558 นางสาวประรินยะ รัตนสิทธิ์ 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.01 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1559 5301559 นางสาวเดือนฉาย  มะโนมัย 38 3304 การบัญชี(บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.01 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

1560 5301560 นางสาวพัชรินทร  แสงประจักษ 38 3304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.01 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1561 5301561 นางสาววนิดา  ศรีเสน 39 3305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 3.01 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1562 5301562 นางสาวอมรรัตน  มีสัตย 39 3305 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.01 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1563 5301563 นางสาวสาลินี  พิมพกัณต 39 3305 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สัตวศาสตร (วท.บ.) 3.01 นารีนุกูล เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1564 5301564 นายวิชชา  แสงวงษ 39 3305 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 3.01 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

1565 5301565 นายอนุชา ศิริบึงชนะชัย 39 3305 พลศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.01 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1566 5301566 นางสาวภัทรา มุตุมาจันทร 39 3305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.01 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

1567 5301567 นางสาวมณีจันทร สมวาท 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.01 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1568 5301568 นางสาวชนนิกานต บุญภา 39 3305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.01 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1569 5301569 นางสาวสุปรียา สุพรรณ 39 3305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.01 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

1570 5301570 นางสาวอภัย  สายสมุทร 39 3305 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 3.01 อํานาจเจริญ เรียนดี

1571 5301571 นายสุรพงศ  นดาบุตร 39 3305 สถิติประยุกต (วท.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 3.01 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1572 5301572 นางสาววาสนา  เสตะพะ 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.01 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

1573 5301573 นางสาวชญานันท  ขันชะลี 39 3305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.00 อุบลวิทยากร เรียนดี ทุน

1574 5301574 นางสาวอังคณา  ออนคํา 39 3305 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.00 มัธยมแมด เรียนดี

1575 5301575 นางสาวเจนจิรา  จงรักษ 39 3305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 3.00 มัธยมแมด เรียนดี

1576 5301576 นางสาวรุงทิวา  แสงเขตต 39 3305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3.00 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

1577 5301577 นางสาวพัชราวรรณ  แสนเลิง 39 3305 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.00 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

1578 5301578 นางสาวชิดชนก   ชัยคลัง 39 3305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.00 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี ทุน

1579 5301579 นางสาวกนกพร  ศรีสาร 39 3305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.00 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

1580 5301580 นายภาณุเดช  พิมภาค 39 3305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.00 ศรแีกวประชาสรรค เรียนดี ทุน

1581 5301581 นางสาวนุจรินทร   คําชมภู 39 3305 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 3.00 อบต.พระเสาร(อ.มหาชนะชัเรียนดี

1582 5301582 นางสาวกรรณิกา  ภูผา 39 3305 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.00 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1583 5301583 นางสาวดวงใจ  ศรีรารมย 39 3305 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.00 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

1584 5301584 นางสาวสุพัตรา  แสนทวีสุข 39 3305 คณิตศาสตร(ค.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.00 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1585 5301585 นางสวสนุิษา  สมศรี 39 3305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 3.00 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1586 5301586 นางสาวจินตนา  สิมเจริญ 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.00 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

1587 5301587 นายเสกสรร  บุญบุตร 39 3305 การประมง (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.00 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1588 5301588 นางสาวเพ็ญโฉม  โอสาน 39 3305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.00 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1589 5301589 นางสาวจันทรทิรา  วันเพ็ญ 39 3305 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 3.00 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1590 5301590 นางสาวรุงนภา  เพ็ญจันทร 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.00 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1591 5301591 นางสาวเพ็ญนภาพร  สีเหลือง 39 3305 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 3.00 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1592 5301592 นางสาวโสรยา  สุภากร 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.00 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

1593 5301593 นายชวงวิทย  ปทมะ 39 3305 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 3.00 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1594 5301594 นางสาวอนุรักษ  จนัปญญา 39 3305 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.00 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1595 5301595 นางสาวบัวไข  จันทสาร 39 3305 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 3.00 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1596 5301596 นางสาววิภา  ไททอง 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 3.00 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1597 5301597 นางสาวจิราภรณ  นะที 39 3305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 3.00 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1598 5301598 นางสาวอรัญญา  บุญฤทธิเดช 39 3305 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3.00 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1599 5301599 นางสาวพลอยไพลิน  ยอดจันทึก 39 3305 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.00 นารีนุกูล เรียนดี

1600 5301600 นางสาวนารอน  ชาวดอน 39 3305 เกษตรศาสตร (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 3.00 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

1601 5301601 นายอภิลักษณ  วิวาสุข 40 3306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.00 น้ํายืนวิทยา ทุน

1602 5301602 นางสาวดวงฤทัย  สรแสง 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 3.00 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1603 5301603 นายพูนเพชร  วรรณา 40 3306 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 3.00 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1604 5301604 นางสาววนดิา  สาวะการ 40 3306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.00 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1605 5301605 นางสาวอุไรวรรณ  จันอาจ 40 3306 การบัญชี(บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 3.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1606 5301606 นางสาววนิดา  พิจารณ 40 3306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 3.00 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1607 5301607 นางสาวดวงจันทร  อินออน 40 3306 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 3.00 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1608 5301608 นางสาวปวีณา  แสนเรือง 40 3306 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 3.00 อํานาจเจริญ เรียนดี

1609 5301609 นางสาศิรินารถ  พงษกิ่ง 40 3306 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.00 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

1610 5301610 นางสาวบุณยดา  แกววงษ 40 3306 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 3.00 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1611 5301611 นางสาวอัจฉรา  สกุลมา 40 3306 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 3.00 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

1612 5301612 นางสาวอรอนงค  กะฐินศรี 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 3.00 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1613 5301613 นางสาววนิดา  เกษกาน 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.99 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

1614 5301614 นางสาวคณิตรา  จันทรพันธ 40 3306 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.99 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

1615 5301615 นางสาวอรวรรณ  พันธเลิศ 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.99 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1616 5301616 นางสาวกมลรัตน   สุทธรรมวงค 40 3306 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.99 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี ทุน

1617 5301617 นายธนานัติ   พืชทอง 40 3306 พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.99 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1618 5301618 นางสาวดวงใจ   บุญสงค 40 3306 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.99 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1619 5301619 นางสาวสุกัญญา  แกนกุล 40 3306 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.99 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1620 5301620 นางสาววัชราภรณ  กูฎโสม 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.99 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

1621 5301621 นายอดิศร  บุญทวี 40 3306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.99 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1622 5301622 นายดุษฎี  ปตตัง 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.99 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1623 5301623 นางสาวลลิตา  ทรารมย 40 3306 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.99 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1624 5301624 นางสาวปริศนา  สีหานาม 40 3306 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.99 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

1625 5301625 นางสาวรุงลาวัลย   ศรีเวียง 40 3306 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.99 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

1626 5301626 นางสาวขนิษฐา  ชนะสิงห 40 3306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.99 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1627 5301627 นางสาวบัวแวว   รื่นเริง 40 3306 สัตวศาสตร (วท.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.99 ปทุมราชวงศา เรียนดี  

1628 5301628 นางสาวปรางสุดา  สมบูรณ 40 3306 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.99 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1629 5301629 นางสาววิภาพร  ทองบอ 40 3306 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.99 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1630 5301630 นางสาวน้ําฝน  สุดสําราญ 40 3306 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.99 สงิหสามัคคีวิทยา เรียนดี

1631 5301631 นางสาวขวัญฤดี  บุตรคํา 40 3306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.99 โดมประดิษฐวิทยา เรียนดี

1632 5301632 นางสาวปาริฉัตร ศิริรัตนอัมพร 40 3306 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.99 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

1633 5301633 นายศักดิ์ดา สีทองทุม 40 3306 วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.99 โนนสวางประชาสรรค เรียนดี ทุน

1634 5301634 นายภานุวัฒน ศรีหะดม 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.99 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

1635 5301635 นางสาวศิริพร  พันละบุตร 40 3306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.99 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1636 5301636 นางสาววันเพ็ญ  สิงกลา 40 3306 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การตลาด (บธ.บ.) 2.99 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1637 5301637 นางสาวประพิมพรรณ  ประวัง 40 3306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.99 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1638 5301638 นางสาวตะวันเพ็ญ  วิเวกวรณ 40 3306 การบัญชี (บช.บ.) 2.99 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1639 5301639 นางสาวสุดารัตน  จําปาทอง 40 3306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.99 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1640 5301640 นางสาวอนัญญา  หามทอง 40 3306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.99 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

1641 5301641 นางสาวจิราภรณ  บุญสงค 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.98 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

1642 5301642 นางสาวเมธิณี  ถิ่นใหญ 41 3401 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.98 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

1643 5301643 นางสาวธัญญา  ยมมา 41 3401 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.98 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

1644 5301644 นางสาวรัตติกาล  ละอองแกว 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.98 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1645 5301645 นางสาวอัจฉราพร  รูปแกว 41 3401 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.98 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

1646 5301646 นายวีระพจน  จันทะชารี 41 3401 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.98 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1647 5301647 นางสาวสมฤดี  สังฆพรม 41 3401 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.98 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1648 5301648 นางสาวสุพัตรา   โสดา 41 3401 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.98 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1649 5301649 นางสาวลัดดาพร  ไชยโคตร 41 3401 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.98 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1650 5301650 นางสาวกัลยาณี  แดนเดช 41 3401 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.98 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1651 5301651 นายณรงคกร  หอมหวาน 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

1652 5301652 นางสาวศิวิมล  แดงโสภา 41 3401 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

1653 5301653 นางสาวฤทัยรัตน  ศิริโสม 41 3401 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2.98 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1654 5301654 นางสาวพัชรินทร  บุญเจริญ 41 3401 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.98 อบต.นาเวียง (อ.เสนางฯ) เรียนดี

1655 5301655 นางสาชนาพร   ศิริรถ 41 3401 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.98 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

1656 5301656 นางสาวดวงตา  เคนคํา 41 3401 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.98 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1657 5301657 นายทวีชัย  สุขจิตร 41 3401 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1658 5301658 นางสาวทัสรา  บุดดีพันธ 41 3401 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1659 5301659 นางสาวราตรี  แสงออน 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.98 ปทุมราชวงศา เรียนดี  

1660 5301660 นางสาวรัตนาพร  คําพาทู 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.98 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1661 5301661 นางสาวดวงจันทร  หอมทรัพย 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.98 ไรใตประชาคม เรียนดี

1662 5301662 นางสาวคณิตตา นัยนามาศ 41 3401 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.98 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

1663 5301663 นางสาวสมพร  คงนิล 41 3401 การบัญชี (บช.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.98 วิจิตราพิทยา เรียนดี

1664 5301664 นางสาวจริยา  สิงหคูณ 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.98 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1665 5301665 นางสาวสายสมร  อะนุพันธ 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1666 5301666 นางสาวกนกวรรณ  ตันสขุ 41 3401 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

1667 5301667 นางสาวทิพยสุคนธ  หิรัญสิงห 41 3401 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.98 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1668 5301668 นางสาวรัศนี  พลเยี่ยม 41 3401 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.98 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1669 5301669 นางสาวสุกัญญา  แกนการ 41 3401 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 2.98 นายมวิทยาคาร เรียนดี

1670 5301670 นางสาวลัดดาวัลย  ชุมมาตย 41 3401 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.98 อํานาจเจริญ เรียนดี

1671 5301671 นางสาวจุฑามาศ  วรบุตร 41 3401 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.98 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1672 5301672 นางสาวฎิรฎา  มาสู 41 3401 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.98 พนาศึกษา เรียนดี

1673 5301673 นายพลวัฒน  ปดถาพิมพ 41 3401 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.97 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

1674 5301674 นายประสบผล  กุลวันดี 41 3401 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.97 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

1675 5301675 นายอาคม  จอมหงษ 41 3401 ฟสิกส (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.97 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

1676 5301676 นายธนาวุฒิ  บุญทัน 41 3401 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.97 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1677 5301677 นางสาวศศิธร  ศิริทิพย 41 3401 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.97 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1678 5301678 นางสาวอุทุมพร  ทุมมานาม 41 3401 การบัญชี (บช.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.97 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1679 5301679 นายโพธิ์ธวัช  โพธิ์ไทรย 41 3401 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.97 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1680 5301680 นางสาวขวัญฤดี  สําราญรื่น 41 3401 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.97 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

1681 5301681 นางสาวสาวิตรี  จันทัย 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.97 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี ทุน

1682 5301682 นางสาววาสนา   ปูพะบุญ 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.97 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1683 5301683 นางสาวสุนิษา  แสงอรุณ 42 3402 คณิตศาสตร(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.97 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

1684 5301684 นางสาวเสาวลักษณ  ประทาน 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.97 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1685 5301685 นางสาวยุภารัตน  ชินทวัน 42 3402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.97 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

1686 5301686 นางสาวทิพา  วีระพันธ 42 3402 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.97 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1687 5301687 นางสาววลัยพร  วงษจันทร 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.97 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทนุ

1688 5301688 นางสาวจารุวรรณ  ไชยรักษ 42 3402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.97 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1689 5301689 นางสาวศรุตา  สุดสุข 42 3402 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.97 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1690 5301690 นายสุรศักดิ์  หมุยศรี 42 3402 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.97 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

1691 5301691 นายสิรวิชญ  วิบูลกิจธนากร 42 3402 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.97 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1692 5301692 นายชนะศักดิ์  เวียงชัย 42 3402 พลศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.97 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

1693 5301693 นายสุรพงษ  วงคอนันต 42 3402 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.97 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี

1694 5301694 นางสาวเบญจวรรณ  วรรณฉวี 42 3402 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.97 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1695 5301695 นายคงศักดิ์  ทุมโมง 42 3402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.97 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1696 5301696 นางสาวอริส  บุญสามารถ 42 3402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.97 นาวังวิทยา เรียนดี ทุน

1697 5301697 นายชิตพล ชูญาติ 42 3402 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.97 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

1698 5301698 นางสาวทิพาวรรณ เสวนา 42 3402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.97 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1699 5301699 นายธนะศักดิ์ พิมสา 42 3402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.97 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1700 5301700 นายเอกชัย ทองอินทร 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.97 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

1701 5301701 นางสาวเพ็ญนิภา  ชมเชย 42 3402 สังคมศึกษา(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.97 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

1702 5301702 นายบรรพต  เผดิม 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.97 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1703 5301703 นางสาวพัชราภรณ  สาสะเดาะห 42 3402 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.97 อํานาจเจริญ เรียนดี

1704 5301704 นางสาวภัสราภรณ  สาเหล 42 3402 เคมี (วท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.97 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1705 5301705 นางสาวนิตยา  วงศดวง 42 3402 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.97 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1706 5301706 นางสาวพหัส  รัตนศรี 42 3402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.97 พนาศึกษา เรียนดี

1707 5301707 นางสาวฐานิกา  สนิทนอก 42 3402 สังคมศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ 2.97 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

1708 5301708 นางสาวอัฉริยา  แผงเพ็ชร 42 3402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.96 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

1709 5301709 นางสาวสกุลตรา  สีสาแสง 42 3402 บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.96 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

1710 5301710 นางสาววีณา  เหมแดง 42 3402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.96 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

1711 5301711 นายณัฐพงษ  ศรีโสภา 42 3402 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) ดนตรี (ศศ.บ.) 2.96 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี ทุน

1712 5301712 นางสาววัชราพร   จันสด 42 3402 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.96 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1713 5301713 นางสาวนิภาพร  แสงประจักร 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.96 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1714 5301714 นางสาวสุปราณี  นันทบุตร 42 3402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.96 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี ทุน

1715 5301715 นางสาวอบมา  ศรประสิทธิ์ 42 3402 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.96 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

1716 5301716 นายยุรนันท  โพธิ์ศรี 42 3402 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.96 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1717 5301717 นางสาวอารียา  จงมีการพาณิชย 42 3402 การตลาด (บธ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.96 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1718 5301718 นางสาวอําภาพร  วันลี 42 3402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.96 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1719 5301719 นางสาวสุพัตรา  คชแพทย 42 3402 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2.96 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1720 5301720 นางสาวมัทนา  จันทาออน 42 3402 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.96 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1721 5301721 นางสาวกนกนารถ  โมฬีชาติ 43 3403 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.96 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1722 5301722 นางสาวจินดา  นนทศิริ 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.96 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1723 5301723 นางสาวชุติมา  ไชยนา 43 3403 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.96 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1724 5301724 นางสาวรําพึง  ประสพดี 43 3403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.96 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1725 5301725 นางสาวสุดารัตน  พิมพโท 43 3403 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.96 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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1726 5301726 นางสาวบัวแกว  ไกยวงศ 43 3403 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.96 นาวังวิทยา เรียนดี

1727 5301727 นางสาวกนกเนตร   เวียงบาล 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.96 นารีนุกูล เรียนดี

1728 5301728 นางสาวนงลักษณ สีสมยา 43 3403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.96 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

1729 5301729 นางสาวประภัสสร ทองธีรภาพ 43 3403 การบัญชี (บช.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.96 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

1730 5301730 นางสาวศิรประภา คําภู 43 3403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.96 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1731 5301731 นางสาวสิริลักษณ จันทรสิงห 43 3403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.96 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1732 5301732 นางสาวจิตราพร นิกุล 43 3403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.96 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1733 5301733 นางสาวธัญวรรณ รุจิชัยรัตน 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.96 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1734 5301734 นางสาวศรฤดี  ศรีนวล 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.96 น้ํายืนวิทยา ทุน

1735 5301735 นายสถิตย  ศรีคํามา 43 3403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.96 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1736 5301736 นางสาวศิริรัตน  บัวเงิน 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 2.96 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1737 5301737 นางสาวชอผกา  แกวขาว 43 3403 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.96 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1738 5301738 นางสาวสุนิษา   ภิญโญ 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.96 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1739 5301739 นางสาวสุภารัตน  มุดผา 43 3403 วิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.96 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1740 5301740 นางสาวยุวรัตน  อินออน 43 3403 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.96 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1741 5301741 นางสาวกัญลิตา  รุจิตร 43 3403 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.96 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1742 5301742 นางสาววิชชุดา  กุดเปง 43 3403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.96 อํานาจเจริญ เรียนดี

1743 5301743 นางสาวสุพัตรา  จอมใจทิป 43 3403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.96 อํานาจเจริญ ทุน

1744 5301744 นางสาวอรุณธิดา  พงษพันธ 43 3403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.96 กันทรารมณ เรียนดี

1745 5301745 นายวิศรุต  รัตนะ 43 3403 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพวิเตอร (วท.บ.) 2.95 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1746 5301746 นายมนตรี  ผาวงค 43 3403 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.95 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1747 5301747 นางสาววิภาวดี  เรือสุวรรณ 43 3403 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.95 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1748 5301748 นางสาวชนาพร  พจนาปรีชากุล 43 3403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.95 เบญ็จะมะมหาราช เรียนดี

1749 5301749 นางสาวพิจิตรา   ธุริวงษา 43 3403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.95 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1750 5301750 นางสาวจิราพร  ศรีสุวงศ 43 3403 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.95 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1751 5301751 นางสาวรุงอรุณ  สวางวงษ 43 3403 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.95 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี ทุน

1752 5301752 นายระวี  ลํามะนา 43 3403 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.95 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน
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1753 5301753 นายบดินทร   ผิวพรรณ 43 3403 ดนตรี (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.95 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1754 5301754 นางสาวสินจัย  วิชัยสร 43 3403 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.95 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1755 5301755 นางสาวอังศุมาลิน  ลองสําลี 43 3403 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม การบัญชี (บธ.บ.) 2.95 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1756 5301756 นางสาวเกศรา  ปญจะแกว 43 3403 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.95 กันทรารมณ เรียนดี

1757 5301757 นางสาวอมิตตา  นิยมตรง 43 3403 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.95 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

1758 5301758 นางสาวนาฎฤทัย  หงษา 43 3403 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.95 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1759 5301759 นายจักรพงษ  บุญเทียม 43 3403 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.95 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

1760 5301760 นางสาวปวีณา  คณะพัตร 43 3403 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.95 อางศิลา เรียนดี ทุน

1761 5301761 นางสาวพัชธิดา  จําปาสา 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.95 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1762 5301762 นางสาวสุภาวดี  สนัย 44 3404 การบัญชี (บช.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.95 ทาโพธิ์ศรีพทิยา เรียนดี

1763 5301763 นางสาวจริยา  ธงไชย 44 3404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.95 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1764 5301764 นางสาวปวีณา  จารุแพทย 44 3404 การบริหารงานยุติธรรมและสังคม การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.95 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1765 5301765 นางสาวสาลินี  ทองโสม 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.95 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

1766 5301766 นางสาวลัดดาวรรณ  สุภาพงศ 44 3404 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.95 นารีนุกูล เรียนดี

1767 5301767 นายสองเมือง บันทุปา 44 3404 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.95 นากระแซงศึกษา เรียนดี

1768 5301768 นางสาวสุพัตรา ตุละพิภาค 44 3404 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.95 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1769 5301769 นางสาวจิตรดา ปานิสัย 44 3404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.95 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1770 5301770 นางสาวขณิฐา  วิเศษหมื่น 44 3404 ภาษาไทย (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.95 วิจิตราพิทยา เรียนดี

1771 5301771 นางสาวลัดดาวรรณ  ทรัพยสิน 44 3404 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.95 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1772 5301772 นางสาววิมลมณี  ชายผา 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.95 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1773 5301773 นายนิรันดร  ศรีโคตร 44 3404 คณิตศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.95 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1774 5301774 นางสาวสุวิมล  สืบพรม 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.95 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1775 5301775 นางสาวกฤษณา  เสียงใส 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.95 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

1776 5301776 นายสุเมธ  บางทราย 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.95 หัวตะพานวิทยาคม ทุน

1777 5301777 นางสาวเจนจิรา  หินออน 44 3404 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.95 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1778 5301778 นางสาวกนกวรรณ  วงคกระโช 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.95 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน

1779 5301779 นางสาวเกษมณี  พรอมสุข 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.95 อํานาจเจริญ เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1780 5301780 นายพงศกร  พิณทอง 44 3404 สังคมศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.95 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

1781 5301781 นางสาวปรียานุช  สมานสุข 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.94 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

1782 5301782 นางสาวณิชนันทน   ทิวะศะศิธร 44 3404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.94 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1783 5301783 นางสาวเชื่อมศิริ  ศักดาวงศ 44 3404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.94 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1784 5301784 นางสาววาสนา  หอมกลาง 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.94 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1785 5301785 นางสาวเวรุมาศ  วงษโสภา 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.94 น้ําคําวิทยาคม เรียนดี ทุน

1786 5301786 นางสาวสุดารัตน  แกวเนตร 44 3404 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.94 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

1787 5301787 นายจิตติ  ไชยรักษ 44 3404 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.94 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1788 5301788 นางสาวมุทิตา  ศรีเนตร 44 3404 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.94 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1789 5301789 นางสวศุภัทสรา  คําหอม 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.94 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1790 5301790 นางสาวจริยา  เวชสาร 44 3404 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.94 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

1791 5301791 นางสาวทัศยา  เพ็ชรพลอย 44 3404 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.94 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1792 5301792 นางสาวนันทนาพร  ทองแดง 44 3404 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.94 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1793 5301793 นางสวกาญจนา  คํามา 44 3404 นิติศาสตร (น.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.94 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1794 5301794 นางสาวสุดารัตน  สุวอ 44 3404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.94 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1795 5301795 นางสาววนิดา  หมายมั่น 44 3404 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.94 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1796 5301796 นางสาวอรทัย หิรัญสิงห 44 3404 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.94 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี ทุน

1797 5301797 นายสมเกียรติ  พันธนู 44 3404 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.94 วิจิตราพิทยา เรียนดี

1798 5301798 นางสาวจันทรเพ็ญ  เกษาพันธ 44 3404 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.94 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

1799 5301799 นางสาวประภัสสร  ศรีวะสุทธิ์ 44 3404 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.94 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1800 5301800 นางสาวภัสราภรณ  ถึงแสง 44 3404 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.94 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

1801 5301801 นางสาสุภัทราภรณ  กุลบุตร 45 3405 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.94 ตาลสุมพัฒนา เรียนดี ทุน

1802 5301802 นายนันทวัฒน  ผลกอง 45 3405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.94 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

1803 5301803 นางสาวเสาวภา  สุภาพร 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.94 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

1804 5301804 นางสาวนิตยา  ศลาหลอม 45 3405 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.93 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

1805 5301805 นายพงษพันธ  พุมจันทร 45 3405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.93 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

1806 5301806 นางสาวสมจินตนา  โสภาภาค 45 3405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.93 มัธยมแมด เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1807 5301807 นางสาววิไลวรรณ  สาพิราช 45 3405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.93 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

1808 5301808 นางสาวอุษณีนุช  จันทชารี 45 3405 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.93 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

1809 5301809 นายธเนตร   กัณหาวัล 45 3405 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.93 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

1810 5301810 นางสาวปริศนา  มาลาสาย 45 3405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.93 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

1811 5301811 นางสาวเพียงใจ  อินทรมงคล 45 3405 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.93 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี

1812 5301812 นางสาววนิดา  สายอุตสาห 45 3405 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.93 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1813 5301813 นายรุงอรุณ   พั่วแดง 45 3405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.93 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1814 5301814 นางสาวอมรรัตน   ไชยสมร 45 3405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.93 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1815 5301815 นางสาวสุรีฉาย  พรมตา 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.93 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1816 5301816 นางสาวปริญดา  สายทอง 45 3405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.93 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1817 5301817 นางสาวกานตชนก   เสนสี 45 3405 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.93 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1818 5301818 นางสาวพิมพชนก  สุยะรา 45 3405 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.93 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1819 5301819 นางสาวหนึ่งฤทัย  ทิอามาตย 45 3405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.93 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1820 5301820 นายวีรพล  พนกรรม 45 3405 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.93 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

1821 5301821 นายฉัตรชัย  ฉัตรวิไล 45 3405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.93 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1822 5301822 นางสาวพัชรินทร  คําภามูล 45 3405 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.93 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1823 5301823 นางสาเจนจิรา  สงศรี 45 3405 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.93 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1824 5301824 นางสาวนันทิวรรณ  บุญมั่งมี 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.93 กันทรารมณ เรียนดี

1825 5301825 นางสาวศรสวรรค  ศิลาเลิก 45 3405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.93 เสนางคนิคม เรียนดี

1826 5301826 นางสาวสุภาภรณ  แกนแกว 45 3405 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.93 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1827 5301827 นายอิทธินันท  อินโสม 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.93 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1828 5301828 นางสาวจุฑามาศ  แกนสุข 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.93 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1829 5301829 นางสาวพิมพิไล  ยืดยาว 45 3405 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.93 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1830 5301830 นายสถาพร ระดาบุตร 45 3405 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.93 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1831 5301831 นางสาวสุกัญญา ศิริพัฒน 45 3405 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.93 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1832 5301832 นางสาวน้ําทิพย  เวียงจันทร 45 3405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.93 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1833 5301833 นางสาววราพร  พนาสน 45 3405 การบัญชี(บธ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.93 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

1834 5301834 นางสาวแจมนภา  ศรีหารัตน 45 3405 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.93 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

1835 5301835 นางสาวนิดา  สีดาสาร 45 3405 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.93 อํานาจเจริญ เรียนดี

1836 5301836 นางสาวธนพร  เฟองขจร 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.93 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1837 5301837 นางสาวจิราพร  บุญอุม 45 3405 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.92 สหธาตุศึกษา เรียนดี ทุน

1838 5301838 นางสาววันเพ็ญ   จันดารักษ 45 3405 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.92 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

1839 5301839 นายศักดิ์สิทธิ์  ธรรมวัตร 45 3405 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.92 น้ําคําวิทยาคม เรียนดี ทุน

1840 5301840 นางสาวสุดนิดา  จตุรวงค 45 3405 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.92 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1841 5301841 นางสาวเพ็ญวิภา  ไชยพันโท 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.92 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1842 5301842 นางสาวเกศรินทร  คชรักษ 46 5206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.92 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1843 5301843 นางสาวพรรณิภา  สุพรรณผิว 46 5206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.92 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

1844 5301844 นายกฤษฎา  ใจราช 46 5206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) 2.92 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1845 5301845 นางสาวมณฑิชา   โคตรพงษ 46 5206 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.92 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1846 5301846 นางสาวระวิวรรณ  วงษสีแกว 46 5206 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2.92 คาํเตยวิทยา เรียนดี ทุน

1847 5301847 นางสาวสุภาวดี  วงศขันธ 46 5206 การตลาด (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.92 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

1848 5301848 นางสาวสะกาวเดือน   กลาหาญ 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.92 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1849 5301849 นายอนันต  ศิริจันโท 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.92 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทนุ

1850 5301850 นางสาวแสงเทียน  โคตรบังคม 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.92 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

1851 5301851 นางสาวอภิญญา  ปวะบุตร 46 5206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.92 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1852 5301852 นายทนงศักดิ์  ประเสริฐสิน 46 5206 จุลชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.92 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1853 5301853 นายสุวิทย  จําเริญ 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.92 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1854 5301854 นางสาวรัตนาภรณ  พันธเลิศ 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.92 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1855 5301855 นางสาวนฤมล  มณีสาย 46 5206 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.92 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1856 5301856 นางสาวนันทพร  ตรุวรรณ 46 5206 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.92 กันทรารมณ เรียนดี

1857 5301857 นางสาวเพ็ญระวี  บุตรวงศ 46 5206 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.92 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1858 5301858 นายอภิวัฒน  โสมอินทร 46 5206 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.92 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

1859 5301859 นางสาวยุพิน  อินทรโสม 46 5206 คณิตศาสตร(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.92 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1860 5301860 นางสาวกนกพร  นนทศิริ 46 5206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.92 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน
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1861 5301861 นายเอกชัย  อรุณพันธ 46 5206 พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.92 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1862 5301862 นางสาวปยฉัตร  วงษาชัย 46 5206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.92 อางศิลา เรียนดี ทุน

1863 5301863 นายเรวัฒ  นินหลา 46 5206 พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.92 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

1864 5301864 นางสาวจิรประภา  บุญสงู 46 5206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.92 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1865 5301865 นางสาววิภาดา  รังวัดสา 46 5206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.92 นารีนุกูล เรียนดี

1866 5301866 นางสาวเลิศนภา  ชาหา 46 5206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.92 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

1867 5301867 นางสาวปภัสรา บุญครอง 46 5206 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.92 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1868 5301868 นางสาวศศิธร สิทธิ 46 5206 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.92 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

1869 5301869 นางสาวปจจิม ฟองนอย 46 5206 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.92 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1870 5301870 นางสาวรัชนี  มุสิกา 46 5206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.92 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1871 5301871 นางสาวประภัสสร  บรรพตาธิ 46 5206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.92 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1872 5301872 นางสาวน้ําทิพย  ดีพลงาม 46 5206 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.92 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1873 5301873 นางสาวสันศนีย  สิงหแกว 46 5206 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.92 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

1874 5301874 นางสาวเพชรรัตน  สิ่งสิน 46 5206 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.92 อํานาจเจริญ เรียนดี

1875 5301875 นางสาวรําไพร  บุษผาวงค 46 5206 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.92 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1876 5301876 นางสาวหยาดพิรุณ  ปลอดกระโทก 46 5206 สัตวศาสตร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.92 อํานาจเจริญ เรียนดี

1877 5301877 นายปณิธิ   โคตรวงศ 46 5206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.92 กันทรารมณ เรียนดี

1878 5301878 นางสาวสุดารัตน  รสชาติ 46 5206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.91 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

1879 5301879 นางสาวเทพิน  กันหารัตน 46 5206 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.91 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี ทุน

1880 5301880 นางสาวขนิษฐา  สวนเสนห 46 5206 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.91 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี ทุน

1881 5301881 นายอัจฉริยะ  พื้นผา 47 5208 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.91 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1882 5301882 นางสาวรัตนา  อุปเสน 47 5208 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.91 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

1883 5301883 นางสาวสรัญญา   มาลีบุตร 47 5208 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.91 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

1884 5301884 นางสาวขนิษฐา   เลขะสันต 47 5208 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.91 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1885 5301885 นายวชิระ   จันทาทอง 47 5208 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.91 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1886 5301886 นางสาววิลัดดา  สมตัว 47 5208 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.91 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1887 5301887 นางสาวชิดกมล   ทัดสี 47 5208 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.91 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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1888 5301888 นางสาวชุลีพร  สืบสิน 47 5208 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.91 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1889 5301889 นางสาวสุขใจ  อรพรม 47 5208 ภาษาจีน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.91 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1890 5301890 นางสาวขนิษฐา  ธานี 47 5208 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.91 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1891 5301891 นางสาวละอองดาว   กาสี 47 5208 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.91 ทุงศรีอุดม เรียนดี

1892 5301892 นางสวกนิษฐา  นะราวงษ 47 5208 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1893 5301893 นายกุลวิชญ  เพิ่มศรี 47 5208 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1894 5301894 นางสาววาสนา  มะลิวรรณ 47 5208 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.91 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1895 5301895 นางสาวชมพูนุท  กัญญาสาย 47 5208 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.91 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1896 5301896 นางสาวเบญจวรรณ  ปองปก 47 5208 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.91 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1897 5301897 นางสาวพรเพ็ญ  รําแพน 47 5208 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.91 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1898 5301898 นางสาววรัญญา   สารีเครือ 47 5208 วิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.91 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

1899 5301899 นางสาวศิริยา  สําราญรื่น 47 5208 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.91 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1900 5301900 นางสาวประภัสสร  ตนงอ 47 5208 สังคมศึกษา(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.91 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1901 5301901 นางสาวนัฐธิดา  โคตหานาม 47 5208 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.91 กันทรารมณ เรียนดี

1902 5301902 นางสาวอภัสรา  พิลาแดง 47 5208 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

1903 5301903 นางสาวรุงทิวา   แกวคํา 47 5208 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.91 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

1904 5301904 นางสาวมะลิวัลย  วัฒเดช 47 5208 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.91 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

1905 5301905 นายเศรษฐภูมิ  แฝงลาภ 47 5208 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.91 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1906 5301906 นางสาวนิดา  พูลศรี 47 5208 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1907 5301907 นางสาวนราทิพย  เพียรทอง 47 5208 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.91 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1908 5301908 นายชวลิต  ชนะภัย 47 5208 วิทยาศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.91 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

1909 5301909 นางสาวยุวธิดา  หอมนวล 47 5208 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.91 นารีนุกูล เรียนดี

1910 5301910 นายวัชรพันธ  บัวผัน 47 5208 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.91 สะพือวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1911 5301911 นางสาวลิราวรรณ เหมหงส 47 5208 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1912 5301912 นางสาวเสาวลักษณ สีสันต 47 5208 เคมี (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.91 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1913 5301913 นางสาวศิริวรรณ ชัยปทถา 47 5208 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.91 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1914 5301914 นางสาวรัตนา ปทุม 47 5208 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน
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1915 5301915 นางสาวรัชนาภรณ มัศยามาศ 47 5208 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.91 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1916 5301916 นางสาวสุพัตรา  แพงพรมมา 47 5208 ภาษาไทย (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.91 วิจิตราพิทยา เรียนดี

1917 5301917 นางสาวรจนา  บรรพชาติ 47 5208 ภาษาจีน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.91 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1918 5301918 นางสาวสุภาพร  คําแสนราช 47 5208 ภาษาจีน (ศศ.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.91 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

1919 5301919 นายกฤษณพงศ  จุฬารมย 47 5208 เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.91 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

1920 5301920 นางสาวสุนิสรณ   ถีระสา 47 5208 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.90 สหธาตุศึกษา เรียนดี ทุน

1921 5301921 นายวุฒิพงษ  จุกจันทร 48 5209 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.90 มูลนิธิสุดีวิทยาอํานาจเจริญ เรียนดี

1922 5301922 นางสาวจิราภรณ  จูมสิมา 48 5209 การบัญชี (บช.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.90 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1923 5301923 นางสาวจุฑารัตน  วงษาลี 48 5209 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.90 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี

1924 5301924 นางสาวเย็นจิต  มลีรัตน 48 5209 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.90 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

1925 5301925 นางสาวจิระนันท  วงศสิทธิ์ 48 5209 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.90 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1926 5301926 นางสาวมัจฉา  วรรณเวช 48 5209 เกษตรศาสตร (วท.บ.) การประมง (วท.บ.) 2.90 ทุงศรีอุดม เรียนดี

1927 5301927 นางสาวอุมาพร  คําแดง 48 5209 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.90 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1928 5301928 นายนาถ  สุภารี 48 5209 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.90 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

1929 5301929 นางสาวอมรรัตน  ธนู 48 5209 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.90 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

1930 5301930 นางสาวศรัญญา  สุดเฉลียว 48 5209 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.90 เดชอุดม เรียนดี

1931 5301931 นางสาวสุนารี  ขัตติยะ 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.90 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1932 5301932 นายนพฤทธิ์  ดวงสุดา 48 5209 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.90 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

1933 5301933 นายวิทูล  วริสาร 48 5209 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.90 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

1934 5301934 นายรัชฎา  ไชยมาตย 48 5209 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.90 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

1935 5301935 นายอภิชาติ  แสนสี 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.90 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

1936 5301936 นางสาววารุณี  ศรีทองเติม 48 5209 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.90 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

1937 5301937 นายนิพนธ  โคโตสี 48 5209 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.90 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

1938 5301938 นายสันติศักดิ์  บุญลือ 48 5209 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.90 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

1939 5301939 นางสาวจิราพร วรรณคําผุย 48 5209 การบัญชี (บช.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.90 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

1940 5301940 นางสาววรัญญา วงศจันทร 48 5209 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.90 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

1941 5301941 นางสาวอัญชลี ศรีบุญ 48 5209 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.90 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน
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1942 5301942 นายคํารณ  กลับใจ 48 5209 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.90 ราชประชานุเคราะห32 เรียนดี

1943 5301943 นางสาวผกาแกว  เกษาพันธ 48 5209 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.90 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1944 5301944 นางสาวสุนันท  แสงโชติ 48 5209 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.90 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1945 5301945 นางสาวชนกพรรณ  ทองดี 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.90 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1946 5301946 นางสาวจินตนา  ธรรมใจ 48 5209 การบัญชี(บธ.บ.) 2.90 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

1947 5301947 นางสาวศรันยา  อาจธะขันธ 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.90 อํานาจเจริญ เรียนดี

1948 5301948 นางสาวอาริยา  มูลมา 48 5209 เกษตรศาสตร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.90 อํานาจเจริญ เรียนดี

1949 5301949 นายราเชนทร  จํานงการ 48 5209 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.90 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

1950 5301950 นายวิทวัส  อินทรสอน 48 5209 พลศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.90 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

1951 5301951 นางสาวยุวดี  นันตะเสน 48 5209 ชีววิทยา (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.90 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1952 5301952 นางสาวนิลาวัลย  พงศโสภา 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.90 พนาศึกษา เรียนดี

1953 5301953 นางสาวเศรา  ถาพร 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.90 พนาศึกษา เรียนดี

1954 5301954 นางสาวปรียานุช  สายสวาท 48 5209 การบัญชี(บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.90 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1955 5301955 นายสาคร   มงกุลพล 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.89 โพธิ์ไทรพทิยาคาร เรียนดี ทุน

1956 5301956 นางสาวรัตนา  แสงขันธ 48 5209 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.89 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1957 5301957 นางสาวชฎาพรรณ  หัตกิจ 48 5209 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.89 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

1958 5301958 นางสาวพิศมัย  ไชยเสนา 48 5209 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.89 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1959 5301959 นายสุขสันต  ขาวออน 48 5209 พลศึกษา(ค.บ.) 2.89 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

1960 5301960 นายอภิชาติ  แกนจันทร 48 5209 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.89 เดชอุดม เรียนดี

1961 5301961 นายวิชัย   เกิดสุข 49 5307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.89 เดชอุดม เรียนดี ทุน

1962 5301962 นางสาววิภาดา  สุยะลา 49 5307 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.89 เอือดใหญพิทยา เรยีนดี ทุน

1963 5301963 นางสาวศศิธร  ทองเทพ 49 5307 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.89 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

1964 5301964 นางสาวปยวรรณ  สุดโคตร 49 5307 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.89 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1965 5301965 นางสาวนภาภรณ  อุมแกว 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.89 อางศิลา เรียนดี ทุน

1966 5301966 นางสาวสุทธินีย  สายแวว 49 5307 ธรุกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.89 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

1967 5301967 นางสาวอุไรพร  ศรีพันธ 49 5307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.89 นาสวงวิทยา เรียนดี

1968 5301968 นางสาวนิยม  สุวะศรี 49 5307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.89 นาวังวิทยา เรียนดี
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1969 5301969 นางสาวพรมณี นัยนิจ 49 5307 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร พลศึกษา(ค.บ.) 2.89 หวยขะยุงวิทยา ทุน

1970 5301970 นางสาวกรรณิการ โสภาศรี 49 5307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.89 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

1971 5301971 นางสาวสุกัญญา  ศรีมอม 49 5307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.89 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

1972 5301972 นางสาวพิลัยวรรณ  รอบแสนชุม 49 5307 การบัญชี(บธ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.89 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

1973 5301973 นางสาวอรอนงค  บัวศรี 49 5307 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.89 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

1974 5301974 นางสาวอนงกรณ  จรูญกูล 49 5307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.89 นายมวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1975 5301975 นางสาวพจณีย  ยอดสงา 49 5307 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.89 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

1976 5301976 นางสาวพัชรี  วรรณจู 49 5307 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.88 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

1977 5301977 นางสาวจุฑารัตน  บุญประดิษฐ 49 5307 ชีววิทยา (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.88 สหธาตุศึกษา เรียนดี ทุน

1978 5301978 นางสาวจิราพร  พันธวัตร 49 5307 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.88 ชานุมานวิทยาคม เรยีนดี

1979 5301979 นางสาวปทุมมา  ณทอน 49 5307 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.88 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

1980 5301980 นางสาวสุรีรัตน  วรรณนา 49 5307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.88 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

1981 5301981 นางสาวสุรีพร  ศรีนพรม 49 5307 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.88 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

1982 5301982 นางสาวภคพร  ภูมีสวย 49 5307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.88 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

1983 5301983 นางสาวสุพัฒตรา  ปาละวงศ 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.88 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

1984 5301984 นางสวกิ่งกมล  สอนศิษย 49 5307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.88 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

1985 5301985 นางสาววนิดา  ดําบรรพ 49 5307 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.88 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1986 5301986 นางสาวนัฏฐาภรณ  บุญทศ 49 5307 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.88 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

1987 5301987 นางสาวชลธิชา  เดชอนันต 49 5307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.88 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1988 5301988 นางสาวฉัตรรวี  เมืองสนธิ์ 49 5307 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.88 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

1989 5301989 นางสาวประภัสสร  ความสวัสดิ์ 49 5307 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.88 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

1990 5301990 นางสาวศิริพร  ศรีดี 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.88 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

1991 5301991 นางสาวสายสมร  หอสี 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.88 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

1992 5301992 นางสาวสุภิญญา  รอบโลก 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.88 เดชอุดม เรียนดี

1993 5301993 นางสาวพัฒนาพร  ชัยโท 49 5307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.88 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1994 5301994 นางสาวสุพรรษา  พันแดง 49 5307 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.88 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

1995 5301995 นายธีระพงศ  เสมอใจ 49 5307 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.88 พบิูลมังสาหาร เรียนดี ทุน
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1996 5301996 นางสาวรัตนาภรณ  รําแพน 49 5307 คณิตศาสตร(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.88 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1997 5301997 นางสาวจรีรัตน  แสนทวีสุข 49 5307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.88 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1998 5301998 นายคมสัน  เพชรกอง 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.88 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

1999 5301999 นางสาวธรรณภรณ  ประสานพิมพ 49 5307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.88 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2000 5302000 นายกิตติวัฒน  จันทรลือชัย 49 5307 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.88 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2001 5302001 นางสาวอนิสา  สายศักดิ์ 50 7204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.88 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

2002 5302002 นายอภิวัฒน  นพดี 50 7204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.88 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2003 5302003 นางสาวรุงนภา  สาธุพันธ 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.88 นารีนุกูล เรียนดี

2004 5302004 นางสาวณัฐตยา พรมโสภา 50 7204 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.88 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

2005 5302005 นางสาวอิศราภรณ เนตรภักดี 50 7204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.88 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

2006 5302006 นางสาวชนันดา  ทองยอย 50 7204 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.88 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2007 5302007 นางสาวหทัยทิพย  ศรีหาบุตร 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.88 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

2008 5302008 นายวิชาญ  บุญเททิม 50 7204 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.88 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

2009 5302009 นางสาววรัญญา  ดวงดี 50 7204 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.88 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

2010 5302010 นางสาวเกษมศรี  สุภาพันธ 50 7204 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.88 อํานาจเจริญ เรียนดี

2011 5302011 นางสาวณัฏฐณิชา  กาฬมาตย 50 7204 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.88 อํานาจเจริญ เรียนดี

2012 5302012 นางสาวสุกัญญา  จารจุิตร 50 7204 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 2.88 อํานาจเจริญ เรียนดี

2013 5302013 นางสาวอํานวยพร  แสงใส 50 7204 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.88 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

2014 5302014 นางสาวรพีพรรณ  บุญแกว 50 7204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.88 นาคําวิทยา เรียนดี

2015 5302015 นางสาวใหม  ปริโยทัย 50 7204 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.87 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

2016 5302016 นางสาววิภาวรรณ  แสงพล 50 7204 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.87 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2017 5302017 นางสาวนิตยทรา  อุดมรัตน 50 7204 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.87 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

2018 5302018 นางสาวอุไรวรรณ  ขันเงิน 50 7204 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.87 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี ทุน

2019 5302019 นางสาวนัตถา  นพดี 50 7204 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.87 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2020 5302020 นางสาวอมรรัตน  กัญญาพันธ 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.87 เดชอุดม เรียนดี

2021 5302021 นางสาวขวัญฤดี  หมายเกื้อ 50 7204 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.87 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2022 5302022 นางสาวรวิวรรณ  พงษพันธ 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.87 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน
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2023 5302023 นางสาวพิจิตรา  ทองศรี 50 7204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.87 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

2024 5302024 นางสาวพัชราภรณ  อรชร 50 7204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.87 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

2025 5302025 นายสุชาติ  สืบสิน 50 7204 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.87 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

2026 5302026 นางสาวอุษาวดี  ธรรมเจริญ 50 7204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 เสนางคนิคม เรียนดี

2027 5302027 นางสาวมณีนุช  ดอนแกว 50 7204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2028 5302028 นายอธิวัฒน  มาพงษ 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.87 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2029 5302029 นางสาวสายพิณ  ทองมนต 50 7204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.87 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี ทุน

2030 5302030 นางสาวจุฑาทิพย  อินกอ 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

2031 5302031 นางสาวจุฑาทิพย  อินกอ 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 นารีนุกูล เรียนดี

2032 5302032 นางสาวศรีประภา  วัฒนราช 50 7204 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.87 สะพือวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2033 5302033 นางสาวพัชราภรณ ขวัญสวัสดิ์ 50 7204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.87 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2034 5302034 นางสาวภาวินี ศรีจันทร 50 7204 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.87 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2035 5302035 นายประเสริฐ ทองมาก 50 7204 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 โนนสวางประชาสรรค เรียนดี ทุน

2036 5302036 นางสาวศิริกานต คําสิม 50 7204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.87 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2037 5302037 นางสาวมนทิรา มั่งสิน 50 7204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.87 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2038 5302038 นางสาวทิพย  เชี่ยวชาญ 50 7204 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.87 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2039 5302039 นางสาวสุจิตรา  สีนาวงค 50 7204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.87 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2040 5302040 นางสาวปูริดา  ธรรมเจริญ 50 7204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.87 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2041 5302041 นางสาวศิรินทิพย  บัวเขียว 51 7305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2042 5302042 นางสาวพรสุดา  กลิ่นกลา 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.87 พนาศึกษา เรียนดี

2043 5302043 นายวิราช  ทิพยหวยหวา 51 7305 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.87 บาลีสาธิตศึกษาอุบลฯ เรียนดี

2044 5302044 นางสาวสุภาวัลย  ภาคเจริญ 51 7305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.87 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

2045 5302045 นายธวัชชัย  ภูวงษ 51 7305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.87 ไผใหญศึกษา เรียนดี

2046 5302046 นางสาวอุไรพร  ภาคโพธิ์ 51 7305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.87 อบต.นาตาล (อ.นาตาล) เรียนดี

2047 5302047 นายรัชวุฒิ  ดุมกลาง 51 7305 นิติศาสตร (น.บ.) 2.87 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

2048 5302048 นายศักดิ์สุวรรณ  ยอดมั่น 51 7305 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 2.86 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

2049 5302049 นางสาววิภาพร   กุมภิโร 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.86 อบต.หวย (ปทุมราชวงศา) เรียนดี
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2050 5302050 นางสาวอัมรินทร  ขํายินดี 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.86 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2051 5302051 นางสาวนฤมล  เห็มวิพัฒน 51 7305 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.86 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

2052 5302052 นางสาวปนัดดา  บุตะวงค 51 7305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.86 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2053 5302053 นางสาวสนัศนีย   สงวนพิมพ 51 7305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.86 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2054 5302054 นางสาวพรวิภา   โทอุตทา 51 7305 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.86 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2055 5302055 นางสาววรรณภา  ชายหิน 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.86 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

2056 5302056 นายสุนทร  นุชกระโทก 51 7305 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.86 วารินชําราบ เรียนดี

2057 5302057 นางสวเสาวณีย  แกวเขียว 51 7305 นิติศาสตร (น.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.86 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

2058 5302058 นางสาวปยะพร   ถนอมคํา 51 7305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.86 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

2059 5302059 นางสาวราตรี  ใกลแกว 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.86 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2060 5302060 นางสาวพัชราภรณ  แสนสิงห 51 7305 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.86 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2061 5302061 นางสาวเพ็ญพร  แสนศรี 51 7305 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.86 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2062 5302062 นางสาวนภาพร  แกนจันทร 51 7305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.86 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2063 5302063 นางสาวดุษฎี  อุทธิสาร 51 7305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.86 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

2064 5302064 นายธนิตย  บัวใหญ 51 7305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.86 อางศิลา เรียนดี ทุน

2065 5302065 นางสาวสุวรรณา  ศรีสุข 51 7305 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.86 ทรายมูลวิทยา เรียนดี ทุน

2066 5302066 นางสาวสุปราณี  กลางวิชัย 51 7305 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.86 ศรีน้ําคําศึกษา เรียนดี ทุน

2067 5302067 นางสาวศิวภัทร  สงศรี 51 7305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.86 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

2068 5302068 นางสาวนฤมล  ภูดีแกว 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.86 นารีนุกูล เรียนดี ทนุ

2069 5302069 นางสาวสรัญดา  นามทอง 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.86 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

2070 5302070 นางสาวศิวภัทร  สงศรี 51 7305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.86 นารีนุกูล เรียนดี  

2071 5302071 นางสาวจรรจิรา โพธิ์ตาด 51 7305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.86 โนนสวางประชาสรรค เรียนดี ทุน

2072 5302072 นางสาวภัสราภรณ ภาระศรี 51 7305 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.86 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2073 5302073 นายธีรวัฒน  แสงนิล 51 7305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.86 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ทุน

2074 5302074 นางสาวฐิติชญา  สุขรักษา 51 7305 คณิตศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.86 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี ทุน

2075 5302075 นางสาวสุพรรษา  จารุภาค 51 7305 นิติศาสตร (น.บ.) 2.86 นาจกิพิทยาคม เรียนดี ทุน

2076 5302076 นางสาวอรุณรัตน  โสมณวัฒน 51 7305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.86 ปาติ้ววิทยา เรียนดี ทุน



78

ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

2077 5302077 นางสาวนงนุช  โลหคํา 51 7305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.86 อํานาจเจริญ เรียนดี

2078 5302078 นางสาวจามจุรี  สิทธิสา 51 7305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.86 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2079 5302079 นางสาวอรพินท  โสมรักษ 51 7305 การตลาด (บธ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.86 พนาศึกษา เรียนดี

2080 5302080 นางสาวพรสวรรค  ขันโท 51 7305 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.86 พนาศึกษา เรียนดี

2081 5302081 นางสาวสุริยาตร  นามศรี 52 7306 ภาษาไทย (ศศ.บ.) เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ 2.86 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

2082 5302082 นางสาวลัดดา  ปนภัย 52 7306 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.86 บัวงามวิทยา เรียนดี ทุน

2083 5302083 นายภานุพงษ  ฝายสูนย 52 7306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.86 หองแซงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2084 5302084 นางสาวสุริษา  บังเอิญ 52 7306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.85 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

2085 5302085 นางสาววลัยลักษณ  บรรเทา 52 7306 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.85 อบต.นาเวียง (อ.เสนางฯ) เรียนดี

2086 5302086 นางสาวสายฝน  นาคํา 52 7306 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.85 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2087 5302087 นางสาวสุนิสา  กําไมล 52 7306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.85 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

2088 5302088 นางสาวสุดาวรรณ  สุทธิสนธ 52 7306 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.85 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

2089 5302089 นางสาวละมัย  ขันทะราม 52 7306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.85 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2090 5302090 นายเฉลิมเกียรติ  ชินโพคัง 52 7306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.85 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2091 5302091 นางสาวเกตุแกว  กระทะมุกดา 52 7306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.85 บุงคาวิทยาคม เรียนดี ทุน

2092 5302092 นางสาวรัชนก  คงกระพันธุ 52 7306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.85 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

2093 5302093 นายทวีศักดิ์  คําลุน 52 7306 พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.85 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2094 5302094 นางสาวมัสยา  ประสมพลอย 52 7306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.85 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

2095 5302095 นางสาวสุพรรณี  แพงออน 52 7306 คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.85 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

2096 5302096 นางสาวละอองดาว  กลาหาญ 52 7306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.85 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี ทุน

2097 5302097 นางสาววิจิตรา  รินชาลี 52 7306 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.85 เอือดใหญพิทยา เรียนดี ทุน

2098 5302098 นางสาวนงลักษณ  สาทําโล 52 7306 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.85 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

2099 5302099 นางสาวศิริพร  ศรีฐาน 52 7306 จุลชีววิทยา (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.85 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

2100 5302100 นางสาวเดือนฉาย  ผลใหญ 52 7306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.85 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2101 5302101 นางสาวกฤษณา  ยืนบุรี 52 7306 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.85 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

2102 5302102 นายธรรมนูญ  พุมแกว 52 7306 เกษตรศาสตร (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.85 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2103 5302103 นางสาวกวินทิพย  วงศลาโพธิ์ 52 7306 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.85 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

2104 5302104 นางสาวดวงใหม  ออนสุด 52 7306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.85 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี ทุน

2105 5302105 นางสาวสุกัญญา  สุทธินนทร 52 7306 ชีววิทยา (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.85 นาวังวิทยา เรียนดี

2106 5302106 นางสาววรรฑนา  ทิพยมณเทียร 52 7306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.85 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

2107 5302107 นางสาวบุพรัตน  ศัทธา 52 7306 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.85 นารีนุกูล เรียนดี

2108 5302108 นางสาวธิดารัตน  ดุจดา 52 7306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.85 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

2109 5302109 นางสาวมณีรัตน ธรรมบุตร 52 7306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.85 อัสสัมชัญอุบลราชานี ทุน

2110 5302110 นางสาวยุวธิดา นพศรี 52 7306 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สงัคมศึกษา(ค.บ.) 2.85 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2111 5302111 นางสาวกมลชนก  บุญทอง 52 7306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.85 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2112 5302112 นายทินกร  ผดาเวช 52 7306 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 2.85 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

2113 5302113 นางสาวธิดารัตน  โนนตูม 52 7306 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.85 อํานาจเจริญ เรียนดี

2114 5302114 นายวัชรภัทร  ฤกษใหญ 52 7306 ชีววิทยา (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.85 จิกดูวิทยา เรียนดี

2115 5302115 นางสาวอรัญญา  เชื้อชัย 52 7306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.84 นารีนุกูล 2 เรียนดี ทุน

2116 5302116 นายสุทธีชัย  ศรีหา 52 7306 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.84 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

2117 5302117 นางสาวอัญชลี   กลอมใจ 52 7306 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.84 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2118 5302118 นางสาวอลิศรา   มุละสิวะ 52 7306 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.84 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2119 5302119 นางสาวปยาภรณ  ใจบุญ 52 7306 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.84 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

2120 5302120 นางสาวรัชฎาภรณ  จันทะรัตน 52 7306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.84 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

2121 5302121 นายจงรัก  สุดชัย 53 7307 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.84 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน

2122 5302122 นางสาวมยุรา   ขันจันทา 53 7307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.84 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2123 5302123 นายชาญณรงค  วามะลุน 53 7307 สัตวศาสตร (วท.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.84 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

2124 5302124 นางสาวปาริชาติ  ศรศิลป 53 7307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.84 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

2125 5302125 นางสาวรัตนาพร  พันธะสา 53 7307 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.84 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

2126 5302126 นางสาวมะลิวัลย  มานัด 53 7307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.84 วารินชําราบ เรียนดี

2127 5302127 นายอัครเดช  ดุจดา 53 7307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.84 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

2128 5302128 นางสาวกฤษดา  กองนอก 53 7307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.84 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี  

2129 5302129 นางสาวศศิธร  พันโน 53 7307 นิติศาสตร (น.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.84 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

2130 5302130 นางสาวปรารญา  เวชสุนทร 53 7307 จุลชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.84 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

2131 5302131 นางสาวขนิษฐา  บุญมาลี 53 7307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.84 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2132 5302132 นางสาวกรกนก  พรรณวงศ 53 7307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.84 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2133 5302133 นางสาวลลิตา  ศรีวิสุทธิ์ 53 7307 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.84 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

2134 5302134 นางสาวจิรัชญา  เพียรคา 53 7307 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การบัญชี(บช.บ.) 2.84 ศรีน้ําคําศึกษา เรียนดี ทุน

2135 5302135 นางสาวอรอนงค  คําทวี 53 7307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.84 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

2136 5302136 นายอดิศักดิ์  สาเมฆ 53 7307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.84 นารีนุกูล เรียนดี ทุน

2137 5302137 นางสาวราณี  วิลัยพุด 53 7307 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.84 นารีนุกูล เรียนดี

2138 5302138 นางสาวผาณิตา  ใจภักดี 53 7307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.84 นารีนุกูล เรียนดี

2139 5302139 นางสาวธาริณี  สารศรี 53 7307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.84 นารีนุกูล เรียนดี

2140 5302140 นายสัตยา  มีวงค 53 7307 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.84 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี

2141 5302141 นางสาวอลิษา เยาวนิล 53 7307 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.84 อัสสัมชัญอุบลราชานี ทุน

2142 5302142 นางสาวสุจิตรา สีสม 53 7307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.84 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2143 5302143 นางสาวสุพัตรา เสริฐสม 53 7307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.84 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2144 5302144 นายสุขสวัสดิ์  ประทํามา 53 7307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.84 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2145 5302145 นางสาวกนกภรณ  สุภเสถียร 53 7307 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.84 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2146 5302146 นางสาวจิรัญญา  วงศอินทร 53 7307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.84 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี ทุน

2147 5302147 นางสาวพรพิมล  สาสะเดาะห 53 7307 การบัญชี (บช.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.84 อํานาจเจริญ เรียนดี

2148 5302148 นางสาวรัตนา  สายสกุล 53 7307 สังคมศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.84 อํานาจเจริญ เรียนดี

2149 5302149 นายอาทร  ศรีกรุษ 53 7307 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.84 อํานาจเจริญ เรียนดี

2150 5302150 นางสาวชมัยทิพย  นามโฮง 53 7307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.84 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

2151 5302151 นางสาวฐิยะณัฐ  จริยเวชชวัฒนา 53 7307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.83 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

2152 5302152 นายเอกนรินทร  เหลาแหลม 53 7307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.83 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2153 5302153 นางสาวกิจติยา  เต็มดวง 53 7307 การบัญชี (บช.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.83 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2154 5302154 นางสาวจิตลดา  สีจําปา 53 7307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.83 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

2155 5302155 นางสาวสุจิตรา  มีศรี 53 7307 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.83 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

2156 5302156 นายวีระพล  ทองออน 53 7307 นิติศาสตร (น.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.83 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

2157 5302157 นางสาวอัญสุรี   จันมี 53 7307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.83 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

2158 5302158 นางสาวธิดารัตน  ทองสะอาด 53 7307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.83 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

2159 5302159 นางสาวปริยาภรณ  อุไรรักษ 53 7307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.83 เดชอุดม เรียนดี

2160 5302160 นางสาวณัฐธิดา  บัวดก 53 7307 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.83 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2161 5302161 นางสาวอุไรวรรณ  พลแสน 54 7308 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.83 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2162 5302162 นางสาวมยุรี  ทองแรง 54 7308 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.83 ปทุมราชวงศา เรียนดี  

2163 5302163 นางสาวณัฐพร  แผนผา 54 7308 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.83 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

2164 5302164 นางสาวยุวธิดา  ปองแกว 54 7308 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.83 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

2165 5302165 นายจาตุรงค  ทาระธรรม 54 7308 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.83 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2166 5302166 นางสาวสุกัลญา  เรือนเงิน 54 7308 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.83 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2167 5302167 นางสาวอริสา  วันริโก 54 7308 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.83 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี ทุน

2168 5302168 นายศิลปชัย  วรรณสุข 54 7308 พลศึกษา(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.83 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

2169 5302169 นางสาวศิริพร  นาโพธิ์ 54 7308 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.83 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2170 5302170 นางสาวศิริพร  ภาคพาไชย 54 7308 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.83 นาวังวิทยา เรียนดี  

2171 5302171 นางสาวสุนิษา บุบผาถา 54 7308 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.83 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี ทุน

2172 5302172 นางสาวสมหวัง สาบัญทิตย 54 7308 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.83 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2173 5302173 นางสาวแพรวนภา โชติพันธ 54 7308 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.83 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2174 5302174 นายบุญอนันต  นวนติย 54 7308 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.83 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2175 5302175 นางสาวประยงค  กุลสิงห 54 7308 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.83 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2176 5302176 นายวิษณุ  คามะนา 54 7308 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.83 อํานาจเจริญ เรียนดี

2177 5302177 นางสาวสมฤดี  วงสาเคน 54 7308 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.83 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2178 5302178 นางสาวนันทนา  แกนการ 54 7308 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.83 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2179 5302179 นางสาวชาลินี  เข็มรถ 54 7308 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.83 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2180 5302180 นางสาวพิณทอง  แกวเหลา 54 7308 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.82 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

2181 5302181 นางสาววรรณิสา  พิลาคุณ 54 7308 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.82 เหลางามพิทยาคม เรียนดี ทุน

2182 5302182 นางสาวพัชรี  สุพิน 54 7308 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.82 ดงสวางวิทยา เรียนดี ทุน

2183 5302183 นางสาวพรพรรณ  พุมจันทร 54 7308 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.82 อบต.บานแขม (พิบูล) เรียนดี

2184 5302184 นางสาวสุนิสา  ปามุทา 54 7308 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.82 พังเคนพิทยา เรียนดี ทุน
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2185 5302185 นายเจนณรงค  จันทเลิศ 54 7308 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.82 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2186 5302186 นางสาวจันทรจิรา  เพียะวงค 54 7308 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.82 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2187 5302187 นางสาวปยะพรรณ  คําแกว 54 7308 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.82 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี ทุน

2188 5302188 นายรัฐศาสตร  ศรีสวัสดิ์ 54 7308 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.82 วารินชําราบ เรียนดี ทุน

2189 5302189 นางสาววารุณี  สีคุณ 54 7308 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.82 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี ทุน

2190 5302190 นางสาวปวารณา  เวชสุนทร 54 7308 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.82 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

2191 5302191 นางสาวปวิชญา  โคตรหา 54 7308 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.82 สิรนิธรวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

2192 5302192 นายจักรพงศ  มีคํานิล 54 7308 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.82 น้ําขุนวิทยา เรียนดี ทุน

2193 5302193 นายอรุณ  สาลี 54 7308 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.82 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2194 5302194 นางสาวลัดดารัตน  ทองแผน 54 7308 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.82 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2195 5302195 นางสาวแคทติยา  เฉลิมรัตน 54 7308 คณิตศาสตร(ค.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.82 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี ทุน

2196 5302196 นายหัสพงศ  วัณฎสุรกานต 54 7308 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.82 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2197 5302197 นางสาวศิรินภา  สีดา 54 7308 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.82 กันทรารมณ เรียนดี

2198 5302198 นางสาววาสนา  อภัยพันธ 54 7308 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.82 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

2199 5302199 นางสาวศันศนีย  คุณสุทธิ์ 54 7308 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.82 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

2200 5302200 นางสาววิไลพร  ผุสิงห 54 7308 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.82 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2201 5302201 นางสาวน้ําฝน  นิยมวงค 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.82 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2202 5302202 นายพีระพงศ  วงษละคร 55 31.103 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.82 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

2203 5302203 นางสาวดลยา  แกงศรี 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.82 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2204 5302204 นางาสาวภัสราภรณ  วงษเดือน 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.82 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2205 5302205 นางสาวนิตยา  พระสุรัตน 55 31.103 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.82 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทุน

2206 5302206 นางสาวชนกเนตร  จุลนาง 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.82 อํานาจเจริญ เรียนดี

2207 5302207 นางสาวบุญยงค  มลสิน 55 31.103 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.82 อํานาจเจริญ เรียนดี

2208 5302208 นางสาววรรณภา  มั่นใจ 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.82 อํานาจเจริญ เรียนดี ทุน

2209 5302209 นางสาวสุกัญญา  สิทธิจรรยากุล 55 31.103 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.82 อํานาจเจริญ เรียนดี

2210 5302210 นางสาวเกศราภรณ  พิลาล้ํา 55 31.103 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.82 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

2211 5302211 นางสาววิรัญรักษ  อวนนวล 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.82 พนาศึกษา เรียนดี



83

ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

2212 5302212 นางสาวศศินันท  วงคไชย 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.82 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี ทุน

2213 5302213 นายสมจิตร  ทองเจริญ 55 31.103 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.81 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี ทุน

2214 5302214 นายธนกฤต  ใจเขม 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.81 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

2215 5302215 นางสาววิไลวรรณ  บุญมาพันธ 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.81 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2216 5302216 นายชวลิต  ชื่นบาล 55 31.103 คณิตศาสตร(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.81 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี ทุน

2217 5302217 นายถาวร   อาศัยบุญ 55 31.103 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.81 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี ทุน

2218 5302218 นางสาวแกวใจ   แกวชิณ 55 31.103 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.81 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2219 5302219 นางสาวสุดารัตน  ไชยสัจ 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.81 เลิงนกทา เรียนดี ทุน

2220 5302220 นางสาวขวัญประภา  วิยาสิงห 55 31.103 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.81 หนองขอนวิทยา เรียนดี ทุน

2221 5302221 นางสาวรัชนกีรณ  ไชยดี 55 31.103 เกษตรศาสตร (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.81 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

2222 5302222 นางสาวจิรภรย  ดําบรรณ 55 31.103 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.81 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

2223 5302223 นางสาวสังวาลย  ไมนอย 55 31.103 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.81 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2224 5302224 นางสาวนิสารัตน  ประสงคสุข 55 31.103 จุลชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.81 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2225 5302225 นางสาวบุศรา  สามิภัก 55 31.103 คณิตศาสตร(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.81 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2226 5302226 นายวิทยา   ประสมสุข 55 31.103 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.81 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2227 5302227 นายพงษทวี  วรรณวัตร 55 31.103 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.81 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2228 5302228 นายอภิไชย  รัตนศรี 55 31.103 พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.81 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2229 5302229 นางสาวละมล  แพงทรัพย 55 31.103 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.81 อางศิลา เรียนดี ทุน

2230 5302230 นางสาวปญญา   คูกระสังข 55 31.103 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.81 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

2231 5302231 นางสาวชุดา  เลือคง 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.81 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2232 5302232 นายทิวากร  แกนษา 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.81 นารีนุกูล เรียนดี

2233 5302233 นางสาวอิ่มทิพย พรมสีใหม 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.81 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

2234 5302234 นายนรินทร  ประสาร 55 31.103 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.81 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2235 5302235 นางสาวกมลวรรณ  ระกัม 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.81 น้ํายืนวิทยา เรียนดี ทุน

2236 5302236 นางสาวปราณีเทพ  พรมแสง 55 31.103 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.81 นาจะหลวย เรียนดี ทุน

2237 5302237 นางสาวสุจิตรา  สุระวงศ 55 31.103 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.81 นาจิกพิทยาคม เรียนดี ทนุ

2238 5302238 นางสาวรําไพ  ราตรี 55 31.103 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.81 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน
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2239 5302239 นางสาวอริษา  ไชยทอง 55 31.103 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.81 หนองบอสามัคคีวิทยา เรียนดี

2240 5302240 นางสาวอนุสรณ  ปนลา 55 31.103 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.80 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี ทุน

2241 5302241 นางสาวศิริรัตน  ปองสุข 56 31.104 นิติศาสตร (น.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.80 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

2242 5302242 นางสาวเสาวภา  โกสัตถา 56 31.104 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.80 ลือวิทยาคม เรียนดี ทุน

2243 5302243 นางสาวศิริอร  สมจันทร 56 31.104 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.80 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี ทุน

2244 5302244 นางสาวสุจิตรา  ยาวะโนภาส 56 31.104 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.80 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2245 5302245 นายภาษกร  มังฉกรรจ 56 31.104 ดนตรี (ศศ.บ.) 2.80 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

2246 5302246 นางสาวสุพาสร  จารุไชย 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.80 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

2247 5302247 นายนิรันดร  จันดาคูณ 56 31.104 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.80 ทุงศรีอุดม เรียนดี ทุน

2248 5302248 นางสาวเนตรนภา  สมดี 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.80 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี ทุน

2249 5302249 นางสาวรัตติยา  สุขเสริม 56 31.104 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.80 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2250 5302250 นางสาวอนุสรา  สุพงษ 56 31.104 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.80 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2251 5302251 นางสาวสุขประเสริฐ   สีลาออน 56 31.104 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.80 เดชอุดม เรียนดี ทุน

2252 5302252 นางสาวจินตหรา  บุษรากรณ 56 31.104 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.80 ปทุมราชวงศา เรียนดี ทุน

2253 5302253 นางสาวสุรีรัตน  วิชัยโย 56 31.104 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.80 หวยขาพิทยาคม เรียนดี ทุน

2254 5302254 นายอดิพงษ  อุระภูมิ 56 31.104 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.80 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

2255 5302255 นางสาวปวารณา  ผาลิวงษ 56 31.104 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.80 เสนางคนิคม เรียนดี ทุน

2256 5302256 นายธนากรณ  ฬานันท 56 31.104 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.80 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี ทุน

2257 5302257 นางสาวพลอยไพลิน  อาจหาญ 56 31.104 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.80 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2258 5302258 นางสาวเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข 56 31.104 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.80 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2259 5302259 นางสาววจี  แกวเกิด 56 31.104 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.80 คอวังวิทยาคม เรียนดี ทุน

2260 5302260 นางสาวไอรดา  จันทรแสง 56 31.104 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.80 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2261 5302261 นางสาวกัญยาณี  พรอมสุข 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.80 พิบูลมังสาหาร เรียนดี ทุน

2262 5302262 นางสาวอลิษา  มรดก 56 31.104 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.80 อางศิลา เรียนดี ทุน

2263 5302263 นางสาวปองขวัญ  ครองยุทธ 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.80 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

2264 5302264 นางสาวจุฑาทิพย  ดาวัลย 56 31.104 ภาษาจีน (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.80 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี ทุน

2265 5302265 นางสาวชลธิชา  หลักคํา 56 31.104 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.80 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน
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2266 5302266 นางสาวศุราภรณ  แหงธรรม 56 31.104 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.80 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2267 5302267 นางสาวยุภาวรรณ  สมพร 56 31.104 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.80 ไรใตประชาคม เรียนดี ทุน

2268 5302268 นางสาวญาณัจฉรา สืบสิงห 56 31.104 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.80 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2269 5302269 นายธนศักดิ์ สีหาคุณ          56 31.104 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.80 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี ทุน

2270 5302270 นางสาวจุติมา บุตรจันทร 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.80 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี ทุน

2271 5302271 นางสาวนฤมล  หนอแกว 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.80 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี ทุน

2272 5302272 นางสาวกนกกาญจน  ราชชมภู 56 31.104 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.80 อํานาจเจริญ เรียนดี

2273 5302273 นางสาวณฐิกา  สมควรดี 56 31.104 การตลาด (บธ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.80 อํานาจเจริญ เรียนดี

2274 5302274 นางสาวจุรีพร  ฟุงสุข 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.80 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2275 5302275 นางสาวปยานุช  พามา 56 31.104 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.80 พนาศึกษา เรียนดี

2276 5302276 นางสาวนิติยา  แกวสีเคน 56 31.104 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.79 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

2277 5302277 นางสาวภาวิณี  ราณไพรี 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.79 นารีนุกูล 2 เรียนดี

2278 5302278 นางสาวสุวรรณา  เพิ่มพูน 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.79 นารีนุกูล 2 เรียนดี

2279 5302279 นางสาวศิริรัตน  ผลดา 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.79 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2280 5302280 นางสาวจามจุรี  เขียวชะอุม 56 31.104 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.79 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี

2281 5302281 นายคณิต  ขันสิงห 57 31.105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.79 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2282 5302282 นางสาวสุภารัตน   คําสวาง 57 31.105 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.79 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2283 5302283 นางสาวศิราณี   ราชนุวงค 57 31.105 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.79 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2284 5302284 นางสาวศันสนีย  อรเพชร 57 31.105 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.79 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี

2285 5302285 นายอภิวัฒน  ประทุมวัน 57 31.105 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.79 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2286 5302286 นางสาวระพีพรรณ  วรรณเชษฐ 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.79 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2287 5302287 นางสาวออมฤทัย  พิลารัตน 57 31.105 นิติศาสตร (น.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.79 เดชอุดม เรียนดี

2288 5302288 นางสาวสุคนธรส  กอนทอง 57 31.105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.79 เดชอุดม เรียนดี

2289 5302289 นางสาวพัชรี  ภักดีลน 57 31.105 เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.79 เดชอุดม เรียนดี

2290 5302290 นางสาวพชรพร  นามประสพ 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.79 เดชอุดม เรียนดี  

2291 5302291 นางสาวชุติมา  บัวหอม 57 31.105 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.79 เสนางคนิคม เรียนดี

2292 5302292 นางสาววนิดา  วิโทจิตต 57 31.105 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.79 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี
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2293 5302293 นายชัชนันท  บุญเลียง 57 31.105 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.79 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

2294 5302294 นางสาวจันทนา  สายสุดตา 57 31.105 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.79 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี

2295 5302295 นางสาวสุกัญญา  นามทอง 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.79 นารีนุกูล เรียนดี

2296 5302296 นางสาวพัชภรณ ชิณทอง 57 31.105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.79 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2297 5302297 นางสาววิภาวรรณ ตระการจันทร 57 31.105 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.79 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2298 5302298 นางสาวชลธิชา หาสุข 57 31.105 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.79 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2299 5302299 นางสาวภัทราวรรณ ทาสะอาด 57 31.105 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.79 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

2300 5302300 นางสาวละออ  จันทรา 57 31.105 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.79 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2301 5302301 นางสาวกนิษฐา  บรรลุ 57 31.105 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.79 นายมวิทยาคาร เรียนดี

2302 5302302 นางสาวนฤทัย  เหมือนแกว 57 31.105 การบัญชี(บธ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.79 อํานาจเจริญ เรียนดี

2303 5302303 นางสาววารุณ ี ผาสุข 57 31.105 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.79 อํานาจเจริญ เรียนดี

2304 5302304 นางสาวกนกอร  เนตรสาร 57 31.105 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.79 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

2305 5302305 นางสาวจีระวรรณ  รักโคตร 57 31.105 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.79 พนาศึกษา เรียนดี

2306 5302306 นางสาวสุภาภรณ  วรรณโสภา 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.79 พนาศึกษา เรียนดี

2307 5302307 นางสาวอุษณี  ทองปาน 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.79 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2308 5302308 นางสาวจุไรรัตน  จําปาหอม 57 31.105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.78 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี  

2309 5302309 นางสาวธิลฎี  ศิลวรรณ 57 31.105 นิติศาสตร (น.บ.) 2.78 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2310 5302310 นางสาวแกนขวัญ  กันยาสาย 57 31.105 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.78 สําโรงวิทยาคาร เรยีนดี  

2311 5302311 นางสาวนิตยา  หงษคํา 57 31.105 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.78 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี

2312 5302312 นายปรัชญา  ทาหาญ 57 31.105 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.78 พังเคนพิทยา เรียนดี

2313 5302313 นางสาวรสรินทร   บุญสะอาด 57 31.105 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.78 ขุมคําวิทยาคาร เรียนดี

2314 5302314 นายอนุชา   ดอนแกว 57 31.105 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.78 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2315 5302315 นางสาวนุชจรีพร  ผิวเงิน 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.78 เลิงนกทา เรียนดี  

2316 5302316 นางสาวแอนนี่   ศรีบุญนํา 57 31.105 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.78 เลิงนกทา เรียนดี

2317 5302317 นางสาววิภาพร  ชลพันธ 57 31.105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.78 เลิงนกทา เรียนดี

2318 5302318 นางสาววิจิตรา   พิมพนนท 57 31.105 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.78 เลิงนกทา เรียนดี

2319 5302319 นางสาวกรรณิกา  หมุนศรี 57 31.105 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.78 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี
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2320 5302320 นางสาวมุทิตา  นามทอง 57 31.105 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.78 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2321 5302321 นางสาวนันทวัน  จารีรักษ 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.78 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

2322 5302322 นายไสว  หอมทรัพย 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.78 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี

2323 5302323 นางสาวกัลยาณี  แกนกาล 58 31.106 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.78 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

2324 5302324 นางสาวพนิดา  สิงหผง 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.78 เดชอุดม เรียนดี

2325 5302325 นางสาวรัตนาภรณ  ทีปรีเนตร 58 31.106 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.78 เดชอุดม เรียนดี

2326 5302326 นางสาวธัญนาถ   พันธแกว 58 31.106 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.78 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2327 5302327 นางสาววานิจ  ชอบเสียง 58 31.106 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.78 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2328 5302328 นางสาวกมลทิพย  พันธโชติ 58 31.106 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.78 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2329 5302329 นางสาวอรทัย  ทองขาว 58 31.106 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.78 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2330 5302330 นางสาวสุภัสสร  บุญภักดี 58 31.106 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.78 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2331 5302331 นางสาวรําไพร  แกนสาร 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.78 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2332 5302332 นางสาวพิมพมาศ  ชูเนตร 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.78 นารีนุกูล เรียนดี

2333 5302333 นางสาวสุกัญญา  อังคณา 58 31.106 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.78 นารีนุกูล เรียนดี

2334 5302334 นางสาวสุพรรษา  ไขววงศ 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.78 นารีนุกูล เรียนดี

2335 5302335 นางสาวประภัสสร  วามะเกต 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.78 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

2336 5302336 นางสาวสมาพร รอบโลก 58 31.106 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.78 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2337 5302337 นางสาวนิลาวัลย พากโพธิ์ 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.78 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2338 5302338 นางสาวประกายเพชร  มณีนารถ 58 31.106 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.78 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2339 5302339 นางสาวปรางคทิพย  ออนลา 58 31.106 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.78 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี

2340 5302340 นางสาวอําภา  จันทรผาย 58 31.106 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.78 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี  

2341 5302341 นางสาวอรพิน  จารุจิตร 58 31.106 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.78 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี

2342 5302342 นางสาวเดือนเพ็ญ  วริวงค 58 31.106 การบัญชี(บธ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.78 อํานาจเจริญ เรียนดี

2343 5302343 นางสาวรวิชา  เหมือนชาติ 58 31.106 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.78 อํานาจเจริญ เรียนดี

2344 5302344 นางสาวจริาลักษณ  สิมมา 58 31.106 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.78 พนาศึกษา เรียนดี

2345 5302345 นางสาวมาศสุดา  ดอนเหลือม 58 31.106 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.78 หนองบอสามัคคีวิทยา เรียนดี

2346 5302346 นางสาวชุลีพร  สุทธิกุล 58 31.106 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.77 สวางวีระวงศ เรียนดี
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2347 5302347 นางสาวสมสกุล  พูลเพิ่ม 58 31.106 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.77 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี

2348 5302348 นางสาวนุชรา   ไชยะโอชะ 58 31.106 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.77 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2349 5302349 นางสาวเบญจมาตร  ไชยสัจ 58 31.106 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.77 เลิงนกทา เรียนดี

2350 5302350 นางสาวสายฝน  บุญปก 58 31.106 ภาษาไทย (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.77 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2351 5302351 นางสาวโสรญา  ฝางคํา 58 31.106 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.77 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

2352 5302352 นางสาวณัฐวดี  ทองพะเนาว 58 31.106 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.77 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2353 5302353 นางสาวสุกฤตา  ทารินทร 58 31.106 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.77 เดชอุดม เรียนดี

2354 5302354 นางสาวกนิษฐา  ศรีมาทอง 58 31.106 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.77 เดชอุดม เรียนดี

2355 5302355 นายภูวนัย  ยืนนาน 58 31.106 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.77 เดชอุดม เรียนดี

2356 5302356 นางสาวศรัญญา  เลิกนอก 58 31.106 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.77 พระวอพระตาวิทยานุสรณ เรียนดี  

2357 5302357 นายพิษณุ  สัจธรรม 58 31.106 พลศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.77 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2358 5302358 นางสาวจิราพร  บุญธิมา 58 31.106 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.77 ปทมุราชวงศา เรียนดี

2359 5302359 นายวรรณศักดิ์  วงวาน 58 31.106 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.77 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2360 5302360 นางสาวมุกดา  แกวพวง 58 31.106 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.77 กันทรารมณ เรียนดี

2361 5302361 นางสาวเยาวดี  ศรีเสมอ 59 31.201 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.77 คอวังวิทยาคม เรียนดี

2362 5302362 นางสาวมนัสรินทร  เจริญผล 59 31.201 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.77 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2363 5302363 นางสาวนิตยา  จันทรทรง 59 31.201 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.77 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2364 5302364 นางสาวพรรณปพร  แกนทน 59 31.201 การตลาด (บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 2.77 อางศิลา เรียนดี

2365 5302365 นางสาวสุพรรณี  จงกลศรี 59 31.201 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.77 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2366 5302366 นางสาววาลี  ประสานทอง 59 31.201 พลศึกษา(ค.บ.) 2.77 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

2367 5302367 นายณัฐวุฒิ  ทองอาจ 59 31.201 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.77 นารีนุกูล เรียนดี

2368 5302368 นายปฏิภาณ  วงศพรหมศรี 59 31.201 สังคมศึกษา(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.77 นารีนุกูล เรียนดี

2369 5302369 นางสาวทิพยฤดี  หมูนสิงห 59 31.201 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.77 นารีนุกูล เรียนดี

2370 5302370 นายสุวัฒน  ใยธรรมมา 59 31.201 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.77 ไตรมิตร เรียนดี

2371 5302371 นางสาวกรรณิการ  วงษเวียน 59 31.201 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.77 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

2372 5302372 นางสาวฐิติมา  พุฒชา 59 31.201 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.77 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

2373 5302373 นางสาววิไลวรรณ พิมพวัน 59 31.201 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.77 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี
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2374 5302374 นางสาวอริสรา กอมณี 59 31.201 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.77 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2375 5302375 นายเดชา ศรีเดช 59 31.201 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.77 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

2376 5302376 นายปรีดา พิมพรัตน 59 31.201 คณิตศาสตร (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.77 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2377 5302377 นางสาวนงลักษณ ศรศิลป 59 31.201 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.77 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2378 5302378 นางสาวนันทวดี  ลวดลาย 59 31.201 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.77 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2379 5302379 นางสาวศศิธร  ลาภทวี 59 31.201 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.77 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี

2380 5302380 นางสาวเพ็ญพักตร  ภาเรือง 59 31.201 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.77 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

2381 5302381 นายธีระพงษ  โพธิ์มี 59 31.201 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.77 อํานาจเจริญ เรียนดี

2382 5302382 นางสาวนารี  ไชยศล 59 31.201 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.77 พนาศึกษา เรียนดี

2383 5302383 นายสถาปตย   ทารา 59 31.201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.76 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี

2384 5302384 นายไชยา  พรมวงค 59 31.201 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.76 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2385 5302385 นายธรีศักดิ์  พันธใหญ 59 31.201 ดนตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.76 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี

2386 5302386 นางสาวจริยา  อาชญาทา 59 31.201 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.76 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2387 5302387 นายอภิชิต  คณารักษ 59 31.201 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.76 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2388 5302388 นายรัชชัย  สาริจันโท 59 31.201 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.76 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2389 5302389 นางสาวชญานันทน   สุทธี 59 31.201 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.76 เดชอุดม เรียนดี

2390 5302390 นางสาวจันทรสุดา  โพธิปด 59 31.201 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.76 เดชอุดม เรียนดี

2391 5302391 นางสาวอรพรรณ  ปญโญ 59 31.201 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.76 เดชอุดม เรยีนดี

2392 5302392 นางสาววาสนา  เสนานนท 59 31.201 ชีววิทยา (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.76 เดชอุดม เรียนดี

2393 5302393 นายวีรยุทธ  ลาภสาร 59 31.201 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.76 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2394 5302394 นางสาวอภิชญา  ศรีจันทรอินทร 59 31.201 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.76 เสนางคนิคม เรียนดี

2395 5302395 นางสาวเพ็ญประภา  ทะคําสอน 59 31.201 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.76 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2396 5302396 นางสาวสกุลรัตน  พาหา 59 31.201 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.76 คอวังวิทยาคม เรียนดี

2397 5302397 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยขันตรี 59 31.201 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.76 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2398 5302398 นายทักษิณ  ลอเจริญแสงกลา 59 31.201 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.76 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี

2399 5302399 นางสาวศศิธร  จิตเสนาะ 59 31.201 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.76 นารีนุกูล เรียนดี  

2400 5302400 นางสาวสุชาลินี  สุริวงศ 59 31.201 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.76 นารีนุกูล เรียนดี
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2401 5302401 นางสาวพัชรี  หวานใจ 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.76 นารีนุกูล เรียนดี

2402 5302402 นางสาวพิมพชนก  ทาลา 60 31.202 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.76 นารีนุกูล เรียนดี

2403 5302403 นางสาวจริยา กาหลง 60 31.202 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.76 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2404 5302404 นางสาวนุชจรี อาศัยบุญ 60 31.202 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.76 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2405 5302405 นางสาวยลดา รูปชาง 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.76 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2406 5302406 นางสาวนุชิตา  เบาคํา 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.76 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2407 5302407 นางสาวรุงอรุณ  นันตริ 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.76 นาจะหลวย ทุน

2408 5302408 นางสาวนิภาดา  ออนดี 60 31.202 ภาษาไทย (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.76 นาจะหลวย เรียนดี

2409 5302409 นางสาวภัสมาศ  จันทะเสน 60 31.202 คณิตศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.76 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2410 5302410 นางสาวสายชล  ธรรมโรจน 60 31.202 ฟสิกส (วท.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.76 อํานาจเจริญ เรียนดี

2411 5302411 นางสาวนันทิกานต  บุญพรอม 60 31.202 สังคมศึกษา(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.76 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2412 5302412 นายศักดิ์นรินทร  คุปวานิชพงษ 60 31.202 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.75 ไผใหญศึกษา เรียนดี ทุน

2413 5302413 นางสาวอิสริยาภรณ  ชมชื่นดี 60 31.202 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.75 อุบลวิทยากร เรียนดี

2414 5302414 นางสาววรรณิภา  แสนทวีสุข 60 31.202 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.75 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2415 5302415 นางสาวกรรณิกา  ชิงชัย 60 31.202 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.75 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี

2416 5302416 นายมงคล  บุญเพิ่ม 60 31.202 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.75 เลิงนกทา เรียนดี

2417 5302417 นางสาวขนิษฐา  เผาเพ็ง 60 31.202 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.75 เลิงนกทา เรียนดี

2418 5302418 นางสาวสุรียพร  ดีดวงพันธ 60 31.202 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.75 เลิงนกทา เรียนดี

2419 5302419 นายมนตรี  ผลสินธ 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เคมี (วท.บ.) 2.75 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

2420 5302420 นางสาวจราพร  ฝางคํา 60 31.202 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.75 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

2421 5302421 นางสาวสุดาพร  บุญเพิ่ม 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.75 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2422 5302422 นางสาวทัศนีย  กําลังงาม 60 31.202 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.75 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2423 5302423 นางสาวดุจดาว  แสงชมภู 60 31.202 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.75 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2424 5302424 นางสาวสรารัตน  สมศรี 60 31.202 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.75 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2425 5302425 นายมนัส  แกวกัญญา 60 31.202 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.75 หวยขาพิทยาคม เรียนดี

2426 5302426 นางสาวปราณี  มิ่งทอง 60 31.202 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.75 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2427 5302427 นางสาวสุขสวัสดิ์  หาสุข 60 31.202 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.75 พิบูลมังสาหาร เรียนดี
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2428 5302428 นางสาวผานิตา  ใจตรง 60 31.202 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.75 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

2429 5302429 นายธิตทิวา  หาลวย 60 31.202 พลศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.75 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

2430 5302430 นางสาวสุนิสา  อรศรี 60 31.202 จุลชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.75 นาวังวิทยา เรียนดี

2431 5302431 นางสาวปานตะวัน   ธิมาชัย 60 31.202 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.75 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

2432 5302432 นางสาวสุจิรา ลานนท 60 31.202 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.75 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2433 5302433 นายปราโมทย  สิริวรรณ 60 31.202 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว(ศศ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.75 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2434 5302434 นางสาวอรวรรณ  โขมะพันธ 60 31.202 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.75 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี  

2435 5302435 นางสาววิภาพร  บุญมาตร 60 31.202 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) ดนตรี (ศศ.บ.) 2.75 นาจะหลวย เรียนดี

2436 5302436 นายสุริยันต  แหลงสนาม 60 31.202 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.75 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

2437 5302437 นางสาววนิดา  ปรือทอง 60 31.202 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.75 อํานาจเจริญ เรียนดี

2438 5302438 นางสาววันวิสาข  ขันทอง 60 31.202 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.75 อํานาจเจริญ เรียนดี

2439 5302439 นางสาวอรวดี  พรมรักษ 60 31.202 พลศึกษา(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.75 อํานาจเจริญ เรียนดี

2440 5302440 นางสาวมลฤดี  นะโค 60 31.202 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.75 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

2441 5302441 นางสาวจันทรแรม  ยอดมาลี 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี  

2442 5302442 นางสาวรุงรัตน   ดีไว 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.74 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2443 5302443 นายกิตติ  หองแซง 61 31.203 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.74 เลิงนกทา เรียนดี  

2444 5302444 นางสาวนิภาวรรณ  มหาชัย 61 31.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.74 เลิงนกทา เรียนดี

2445 5302445 นางสาวชฎาภรณ  สิงหขรณ 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 วารินชําราบ เรียนดี  

2446 5302446 นางสาวกมลชนก  รอบโลก 61 31.203 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.74 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2447 5302447 นางสาวระวิวัลย  บัวใหญ 61 31.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.74 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี

2448 5302448 นางสาวขวัญจิตร  พิมา 61 31.203 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.74 เดชอุดม เรียนดี

2449 5302449 นายวิชชากร  พันธกวาง 61 31.203 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.74 ศรีคูณวิทยบัลลังค เรียนดี

2450 5302450 นายพงษชนะ  เทพารักษ 61 31.203 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.74 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2451 5302451 นางสาวพัชราภรณ  แสงทอง 61 31.203 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.74 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2452 5302452 นายบรรพต  ปญญายิ่ง 61 31.203 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.74 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2453 5302453 นางสาวไอลดา  ประเสริฐสุข 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

2454 5302454 นางสาวปวีณสมร  ศรีสธุรรม 61 31.203 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.74 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี
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2455 5302455 นายณิชากร  เกษมสรรผิวอวน 61 31.203 การตลาด (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.74 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2456 5302456 นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรเขียว 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.74 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2457 5302457 นางสาวยุวภา  สบายใจ 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.74 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2458 5302458 นางสาวสุนันทา  สิงหแกว 61 31.203 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 นารีนุกูล เรียนดี

2459 5302459 นางสาวนุจรินทร  ผิวเงิน 61 31.203 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 นารีนุกูล เรียนดี

2460 5302460 นายธีรพัฒน  โลหะกุล 61 31.203 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.74 นารีนุกูล เรียนดี

2461 5302461 นางสาวยินดี บุตรดา 61 31.203 นิติศาสตร (น.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.74 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2462 5302462 นางสาวทิพยสุดา พิลากุล 61 31.203 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.74 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2463 5302463 นายกฤษดา การัตน 61 31.203 ชีววิทยา (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2464 5302464 นางสาวรุงฤดี จันเหลือง 61 31.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.74 ไพรธรรมคุณวิทยา เรยีนดี

2465 5302465 นายทรงวุฒิ  ศุภเสถียร 61 31.203 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.74 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2466 5302466 นางสาวธิดารัตน   หงษษาวัน 61 31.203 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.74 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี  

2467 5302467 นางสาวปวีณา  ชวยตา 61 31.203 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.74 พนาศึกษา เรียนดี

2468 5302468 นางสาวจิราพร  ภาพันธ 61 31.203 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.74 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2469 5302469 นางสาวสมจิตร แกวคําชาติ 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.74 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2470 5302470 นายศตวรรษ  หนูกอง 61 31.203 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ดนตรี (ศศ.บ.) 2.73 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

2471 5302471 นางสาวศรีสุดา  มุราษี 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.73 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

2472 5302472 นางสาวกนกพร  สุวะมาตร 61 31.203 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.73 มัธยมแมด เรียนดี

2473 5302473 นางสาวอริสา  บุปผาชาติ 61 31.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.73 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2474 5302474 นายอธิวัฒน   พยุงวงค 61 31.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.73 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2475 5302475 นางสาวเกศสุมน  อรรคบุตร 61 31.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.73 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2476 5302476 นางสาวสิริมา  จันทรรัตน 61 31.203 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.73 พังเคนพิทยา เรียนดี

2477 5302477 นางสาวสิริอร  มีเพ็ง 61 31.203 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.73 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2478 5302478 นางสาวสุทธิษา  ศิลาพันธ 61 31.203 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.73 เลิงนกทา เรียนดี

2479 5302479 นางสาวนอมจิต  เจริญสุข 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.73 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี

2480 5302480 นางสาวนภาพร  ยมรัตน 61 31.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.73 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน

2481 5302481 นางสาวอภิญญา  สระสินทร 62 31.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.73 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี ทุน
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2482 5302482 นางสาวนิตยา  คงสี 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.73 เดชอุดม เรียนดี

2483 5302483 นางสาวจารุวรรณ  ศรีลาทอง 62 31.204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.73 เดชอุดม เรียนดี

2484 5302484 นางสาวศิริราษฎร  อารมย... 62 31.204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.73 เดชอุดม เรียนดี

2485 5302485 นางสาววิไลลักษณ  พรมพิลา 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.73 เดชอุดม เรียนดี

2486 5302486 นายกิติพันธ  บํารุงภักดิ์ 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.73 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2487 5302487 นางสาววิภาดา  อารีย 62 31.204 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.73 กันทรารมณ เรียนดี

2488 5302488 นางสาวจํานงค  เมฆบุตร 62 31.204 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.73 พบิูลมังสาหาร เรียนดี

2489 5302489 นางสาวพรสวรรค  สายศรี 62 31.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.73 อางศิลา เรียนดี

2490 5302490 นางสาวขนิษฐา  เทศเพ็ญ 62 31.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.73 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

2491 5302491 นางสาวสุภาพร บุงทอง 62 31.204 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.73 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2492 5302492 นายเชษฐา  แกนลา 62 31.204 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.73 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2493 5302493 นางสาวเบญจวรรณ  ตาจันทร 62 31.204 จุลชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.73 นาจะหลวย เรียนดี

2494 5302494 นางสาววิภาวรรณ  พรมทา 62 31.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.73 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2495 5302495 นางสาวปยมาศ  นันทะเส 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.73 นายมวิทยาคาร เรียนดี

2496 5302496 นางสาวพนิดา  ประทุม 62 31.204 การบัญชี(บธ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.73 อํานาจเจริญ เรียนดี

2497 5302497 นายธนากร  ไตรษร 62 31.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.73 อํานาจเจริญ เรียนดี

2498 5302498 นางสาววนิดา  สายแวว 62 31.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.72 นารีนุกูล 2 เรียนดี

2499 5302499 นางสาวอรอุมา  คงทน 62 31.204 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.72 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

2500 5302500 นายวิษณุพงศ  ศรีพรหม 62 31.204 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.72 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

2501 5302501 นางสาวอภิญญา  ผิวละมุน 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.72 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

2502 5302502 นางสาวโสภิดา  สนสรอย 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.72 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

2503 5302503 นางสาววาสนา  ทองแกว 62 31.204 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.72 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2504 5302504 นางสาววงษจันทร   ปนทอง 62 31.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.72 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2505 5302505 นายณัฐกรณ  อินทนาม 62 31.204 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.72 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2506 5302506 นางสาวรินดา   ขันสิงห 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.72 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2507 5302507 นายพงษศักดิ์  เถาวที 62 31.204 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.72 เลิงนกทา เรียนดี

2508 5302508 นางสาวพจมาน  พรมมินทร 62 31.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.72 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี
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2509 5302509 นางสาวเกษมณี  มานุพันธุ 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.72 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2510 5302510 นางสาวรัศมี  เจริญศรี 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.72 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2511 5302511 นางสาวนฤมล  อุบลกิจ 62 31.204 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.72 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2512 5302512 นางสาวพิชารัตน  ชมภู 62 31.204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.72 เดชอุดม เรียนดี

2513 5302513 นางสาววิไลวรรณ  ขาวิลาศ 62 31.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.72 เดชอุดม เรียนดี

2514 5302514 นางสาววิลัยพร  สารธิมา 62 31.204 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.72 เสนางคนิคม เรียนดี

2515 5302515 นางสาวภักจิราภรณ  สาภสาร 62 31.204 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.72 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

2516 5302516 นางสาวนัดอนงค  ยุทธยง 62 31.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.72 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2517 5302517 นายฐาติภูมิ   ดอนสมหมาย 62 31.204 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.72 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2518 5302518 นางสาวชฎาพร  บุญสูง 62 31.204 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.72 นาวังวิทยา เรียนดี

2519 5302519 นางสาวลินติญา  เกาะแกว 62 31.204 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.72 ไรใตประชาคม เรียนดี

2520 5302520 นายไพวัลย คาดหมาย 62 31.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.72 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2521 5302521 นายสุรศักดิ์ บุญชวน 63 31.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.72 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2522 5302522 นางสาวยุภาวรรณ แพงศรี 63 31.205 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.72 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

2523 5302523 นางสาวจุฑารัตน  มาลาสาย 63 31.205 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.72 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2524 5302524 นายจรูญศักดิ์  เชื้องาม 63 31.205 คณิตศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.72 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2525 5302525 นางสาวสิริวรรณ  มั่นคง 63 31.205 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.72 นาจะหลวย เรียนดี

2526 5302526 นางสาวจริยา  ศรีริ 63 31.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.72 อํานาจเจริญ เรียนดี

2527 5302527 นายวสันต  บุระขันธ 63 31.205 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 2.72 บาลีสาธิตศึกษาอุบลฯ เรียนดี

2528 5302528 นางสาวปยาภรณ  ตองแกว 63 31.205 การบัญชี (บช.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.72 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี  

2529 5302529 นางสาวกนกวรรณ  บุญเขม 63 31.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.72 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2530 5302530 นายชัยวัฒน  ศิลาธร 63 31.205 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.72 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2531 5302531 นางสาวสุกัญญา  แกวแสน 63 31.205 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.71 มัธยมแมด เรียนดี

2532 5302532 นางสาวสุนิสา  ถนอมเชื้อ 63 31.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.71 สวางวีระวงศ เรียนดี

2533 5302533 นางสาวมณีรัตน  หอมอม 63 31.205 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.71 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

2534 5302534 นางสาวเยาวลักษณ  ชมภูเกษ 63 31.205 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.71 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

2535 5302535 นางสาวเฟองฟา  คําตา 63 31.205 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.71 พังเคนพิทยา เรียนดี
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2536 5302536 นางสาวนันทนา   ทาตะชัย 63 31.205 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.71 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2537 5302537 นางสาวณัฐวิภา  เพ็งจันทร 63 31.205 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.71 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2538 5302538 นางสาวเจนจิรา  สิงหโส 63 31.205 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.71 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2539 5302539 นายประสิทธิ์  ตันแกว 63 31.205 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.71 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2540 5302540 นางสาวชนกพร  บรรพตะธิ 63 31.205 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) ดนตรี (ศศ.บ.) 2.71 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี

2541 5302541 นางสาววิจิตรา  สีลา 63 31.205 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.71 เดชอุดม เรียนดี

2542 5302542 นางสาวจามจุรี  พิมพมาตย 63 31.205 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.71 เดชอุดม เรียนดี

2543 5302543 นางสาวพิมพชนก  กิ่งแสง 63 31.205 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.71 เดชอุดม เรียนดี

2544 5302544 นางสาวอนุสรา  จันพวง 63 31.205 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.71 เดชอุดม เรียนดี

2545 5302545 นางสาวมะลิวรรณ  ภาดี 63 31.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.71 กันทรารมณ เรียนดี

2546 5302546 นางสาวอรพรรณ  วิสีปตน 63 31.205 สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.71 เสนางคนิคม เรียนดี

2547 5302547 นางสาวพัชรี  เขียวนิล 63 31.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.71 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2548 5302548 นางสาวจิราภรณ  ทองอุน 63 31.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.71 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี

2549 5302549 นางสาวกรชนก  บุญโกศล 63 31.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.71 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

2550 5302550 นางสาวปวีณา  มูลสาร 63 31.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.71 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

2551 5302551 นางสาวสุนิสา  สุทธิจักร 63 31.205 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.71 นารีนุกูล เรียนดี

2552 5302552 นางสาววิริยา  แนวกลาง 63 31.205 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.71 นารีนกุูล เรียนดี

2553 5302553 นายทศพร  ศรีประโชติ 63 31.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.71 นารีนุกูล เรียนดี

2554 5302554 นางสาวราตรี  มณีกรรณ 63 31.205 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.71 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

2555 5302555 นางสาวเสาวนีย ลุนบุดดา 63 31.205 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.71 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2556 5302556 นางสาวธิดาพร ทรายคํา 63 31.205 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.71 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2557 5302557 นายเดชา เหล็กเพชร 63 31.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.71 นากระแซงศึกษา เรียนดี

2558 5302558 นางสาวสายสวาท สําเภาทอง 63 31.205 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.71 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2559 5302559 นางสาวพรสวรรค  ทองมาลี 63 31.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.71 ราชประชานุเคราะห32 เรียนดี

2560 5302560 นางสาวอนิษา  หาญชาติ 63 31.205 การบัญชี(บธ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.71 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2561 5302561 นางสาวปยวรรณ   แกนมั่น 64 31.206 สถิติประยุกต (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.71 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2562 5302562 นางสาวสุพัตรา  สีดํา 64 31.206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.71 นาจะหลวย เรียนดี
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2563 5302563 นางสาวกัลยา  แพงจาย 64 31.206 พลศึกษา(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.71 อํานาจเจริญ เรียนดี

2564 5302564 นางสาวพรชิตา  ยิ่งวงษ 64 31.206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.71 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี ทุน

2565 5302565 นางสาวบุษบา  คําอวน 64 31.206 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.71 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

2566 5302566 นางสาวมุฑิตาภรณ  ธรรมแกว 64 31.206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.70 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี ทุน

2567 5302567 นางสาวประภัสสร  ทักษิณ 64 31.206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.70 สวางวีระวงศ เรียนดี

2568 5302568 นางสาวอภิชญา  นวลตา 64 31.206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.70 ดงสวางวิทยา เรียนดี

2569 5302569 นางสาวอนุธิดา  กันฑทอง 64 31.206 การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.70 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี

2570 5302570 นางสาวกุสุมา  สาทํา 64 31.206 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.70 ศิลาทองพิทยาสรรค เรียนดี

2571 5302571 นายสมพงษ  กุลสิงห 64 31.206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นิติศาสตร (น.บ.) 2.70 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี

2572 5302572 นางสาวอรพิน  ชิณกะธรรม 64 31.206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.70 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2573 5302573 นางสาวจิราวรรณ  ไวยะพันธ 64 31.206 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.70 เลิงนกทา เรียนดี

2574 5302574 นางสาวพนาทิพย  แสงฉวี 64 31.206 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.70 เลิงนกทา เรียนดี

2575 5302575 นางสาวปรียนุช  แสนสรอย 64 31.206 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.70 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี

2576 5302576 นางสาววารุณี  แสนมณี 64 31.206 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.70 วารินชําราบ เรียนดี

2577 5302577 นางสาวสัญญา  วรรณกาล 64 31.206 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.70 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2578 5302578 นางสาวอาภาพร  ไชยนา 64 31.206 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.70 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2579 5302579 นายกรวิทย   กอศิลป 64 31.206 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.70 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2580 5302580 นางสาวไอรดา  วันโสภา 64 31.206 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.70 เดชอุดม เรียนดี

2581 5302581 นางสาวนุศรา  ถาพร 64 31.206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.70 เดชอุดม เรียนดี

2582 5302582 นายวิชิต  เจริญ 64 31.206 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.70 เดชอุดม เรียนดี

2583 5302583 นางสาวนารินทร  ยอดนารี 64 31.206 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.70 เดชอุดม เรียนดี

2584 5302584 นางสาววิรญา  เลี้ยงวงษ 64 31.206 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.70 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2585 5302585 นางสาวมลฑณา  พรเพิ่ม 64 31.206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.70 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2586 5302586 นางสาวนิตยา  ออนผิว 64 31.206 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.70 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2587 5302587 นางสาวศิริพร  มาประสบ 64 31.206 สังคมศึกษา(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.70 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

2588 5302588 นายศุภฤกษ  ทองกลม 64 31.206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.70 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

2589 5302589 นายทวีศักดิ์  โสรส 64 31.206 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.70 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี



97
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2590 5302590 นายพงศศิริ  บุญสุภา 64 31.206 นิติศาสตร (น.บ.) การประมง (วท.บ.) 2.70 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2591 5302591 นางสาวสุรียพร เวฬุวนารักษ 64 31.206 จุลชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.70 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม เรียนดี

2592 5302592 นางสาวกิติยา แสงงาม 64 31.206 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.70 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2593 5302593 นางสาววรดี อุนสา 64 31.206 สาธารณสขุชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.70 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2594 5302594 นางสาวทิพวรรณ ออนสุด 64 31.206 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.70 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2595 5302595 นางสาวรัตนา  อยูมั่น 64 31.206 นิติศาสตร (น.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.70 นาจะหลวย เรียนดี

2596 5302596 นางสาวรสสุคนธ  วุฒิพรหม 64 31.206 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.70 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2597 5302597 นางสาวพัชรินทร  โวหาญ 64 31.206 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.70 นาจิกพิทยาคม เรียนดี

2598 5302598 นายปรีชา  เถาวทอง 64 31.206 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.70 อํานาจเจริญ เรียนดี

2599 5302599 นางสาวสมปอง  กุกําจัด 64 31.206 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.70 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี

2600 5302600 นางสาวกาญจนา  วงษขันธ 64 31.206 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.70 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี

2601 5302601 นางสาวธนพร  กาละปกษ 65 32.203 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.70 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2602 5302602 นางสาวนงลักษณ  ไกยรัตน 65 32.203 การตลาด (บธ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.69 มัธยมแมด เรียนดี

2603 5302603 นางสาววนิดา  เกื้อทาน 65 32.203 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.69 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญเรียนดี

2604 5302604 นางสาวอรทัย  พรานไพร 65 32.203 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.69 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2605 5302605 นายคชสรณ  หินเธาว 65 32.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.69 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2606 5302606 นางสาวจิราภรณ  สุพรรณสาย 65 32.203 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.69 เดชอุดม เรียนดี

2607 5302607 นางสาวอําไพวรรณ  บุญยิ่ง 65 32.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาองักฤษ(ค.บ.) 2.69 เดชอุดม เรียนดี

2608 5302608 นางสาววชิราภรณ  สุเพ็ญ 65 32.203 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.69 เดชอุดม เรียนดี

2609 5302609 นางสาวอาภาภรณ  แกนคํา 65 32.203 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 2.69 เดชอุดม เรียนดี

2610 5302610 นางสาวอธิญา  นันทะกาล 65 32.203 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.69 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2611 5302611 นางสาวอัจฉราพรรณ  นามมนตรี 65 32.203 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.69 นารีนุกูล เรียนดี

2612 5302612 นางสาวบังอร  ถิ่นขาม 65 32.203 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.69 นารีนุกูล เรียนดี

2613 5302613 นายณัฐวุฒิ บุญอารีย 65 32.203 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.69 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2614 5302614 นางสาวสุพัตรา อยูมั่น 65 32.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.69 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

2615 5302615 นางสาวทัศนีย คูแกว 65 32.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.69 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2616 5302616 นายปรมา เยาวบุตร 65 32.203 เคมี (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.69 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี
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2617 5302617 นายศราวุฒิ  อุวิทัต 65 32.203 นิติศาสตร (น.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.69 ราชประชานุเคราะห32 เรียนดี

2618 5302618 นางสาวธมลวรรณ  ศรีโท 65 32.203 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.69 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2619 5302619 นางสาวอาทิตยา  คงมาก 65 32.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.69 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี

2620 5302620 นางสาวไอลดา  พลเทพ 65 32.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.69 นาจะหลวย เรียนดี

2621 5302621 นางสาวสุนิสา  อรอินทร 65 32.203 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.69 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2622 5302622 นางสาวพิมพิลัย  เหมือนเหลา 65 32.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.69 นาจิกพิทยาคม เรียนดี

2623 5302623 นางสาวชไมพร  แกวพิลา 65 32.203 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.69 อํานาจเจริญ เรียนดี

2624 5302624 นางสาวปรียาวรรณ  จนัทขัน 65 32.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.69 อํานาจเจริญ เรียนดี

2625 5302625 นางสาวสุพัตรา  หวังดี 65 32.203 การตลาด (บธ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.69 บัวงามวิทยา เรียนดี

2626 5302626 นางสาวจุฑาพร  ศิริมาตร 65 32.203 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.68 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

2627 5302627 นางสาวประวีณา  พันธศรี 65 32.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.68 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2628 5302628 นางสาวชูสกุล   ไชยเมืองคูณ 65 32.203 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.68 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2629 5302629 นางสาวสุกัญญา  ศรีมันตะ 65 32.203 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.68 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2630 5302630 นางสาวสุนียรัตน  ปญจสันต 65 32.203 พลศึกษา(ค.บ.) สงัคมศึกษา(ค.บ.) 2.68 น้ําคําวิทยาคม เรียนดี

2631 5302631 นางสาววัชริน  จันสด 65 32.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.68 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2632 5302632 นางสาวอัมรา  สุวรรณกูฎ 65 32.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.)  2.68 เลิงนกทา เรียนดี

2633 5302633 นางสาวกนกวรรณ   ชักนํา 65 32.203 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.68 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม เรียนดี

2634 5302634 นายสิทธิพล  เขตนอก 65 32.203 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.68 ดงยางวิทยาคม เรียนดี

2635 5302635 นางสาวจินตนา  ภักดี 65 32.203 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.68 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี

2636 5302636 นางสาวอรวรรณ  เรือนพิมพ 65 32.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.68 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

2637 5302637 นางสาวพรธิดา  ศรีวิเศษ 65 32.203 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.68 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2638 5302638 นางสาวประทุมทิพย  แกวพิทักษ 65 32.203 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.68 เดชอุดม เรียนดี

2639 5302639 นางสาวรัตติยากร  สายศรี 65 32.203 สังคมศึกษา(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.68 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2640 5302640 นายทิวากร  สมหมาย 65 32.203 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.68 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2641 5302641 นายธนากร  โพธิ์ขาว 66 32.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.68 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2642 5302642 นางสาวอุดมศรี  ศรประสิทธิ์ 66 32.204 จุลชีววิทยา (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2.68 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2643 5302643 นางสาววรากร  อุสินธุ 66 32.204 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.68 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี
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2644 5302644 นางสาวพัชรี  ราศี 66 32.204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.68 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี

2645 5302645 นางสาวจิราภรณ  ศิริพงษ 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.68 นารีนุกูล เรียนดี

2646 5302646 นางสาวยุภาวดี  วงไชยา 66 32.204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.68 นารีนุกูล เรียนดี

2647 5302647 นางสาวเบญจมาศ  ทัดเทียม 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.68 นารีนุกูล เรียนดี

2648 5302648 นางสาวอลิสา เหมือนนนท 66 32.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.68 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2649 5302649 นางสาวยุพาวดี บุญอารีย 66 32.204 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.68 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2650 5302650 นางสาวสุกัญญา คูณมา 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.68 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

2651 5302651 นางสาวอริษา พลแสน 66 32.204 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.68 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2652 5302652 นางสาวสิเรียม ดาผา 66 32.204 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.68 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2653 5302653 นางสาวจิรประภา  ชูแกว 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.68 เกาขามวิทยา เรียนดี

2654 5302654 นางสาวรัชนี  เข็มคุณ 66 32.204 เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.68 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2655 5302655 นางสาวสาวิณี   ซึ่งพรม 66 32.204 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.68 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี

2656 5302656 นางสาวสุภรักษ  แกนสาร 66 32.204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.68 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2657 5302657 นางสาวฐิติภัทร  อภัยภักดิ์ 66 32.204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.68 อํานาจเจริญ เรียนดี

2658 5302658 นางสาววราพร  พันตา 66 32.204 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.67 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

2659 5302659 นางสาวเอกรินทร  แทงหิน 66 32.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.67 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

2660 5302660 นางสาวธนาภรณ  ดาเหลา 66 32.204 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.67 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี

2661 5302661 นางสาวจันตจร  ทองบ 66 32.204 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.67 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2662 5302662 นายเกียรติยศ  พลเยี่ยม 66 32.204 ดนตรี (ศศ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.67 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2663 5302663 นางสาววิภาพร   แคนแกว 66 32.204 นิติศาสตร (น.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.67 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2664 5302664 นางสาวนริตา  ศรีภา 66 32.204 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.67 หนองขอนวิทยา เรียนดี

2665 5302665 นางสาวจิรารัตน  จิตจันทร 66 32.204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) 2.67 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี  

2666 5302666 นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก 66 32.204 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.67 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี

2667 5302667 นางสาวพรศิลป  ผิวผอง 66 32.204 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.67 ดงมะไฟพิทยาคม เรียนดี

2668 5302668 นายบุญณรัตน  ยืนสุข 66 32.204 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.67 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2669 5302669 นางสาวจิราวรรณ  สารเสนาะ 66 32.204 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.67 ทุงศรีอุดม เรียนดี

2670 5302670 นายณัฐดนัย  เสียงเย็น 66 32.204 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.67 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี
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2671 5302671 นางสาวไพรจิตร  พลไชย 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.67 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2672 5302672 นายภูริวัจน  ศรไชย 66 32.204 วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.67 เดชอุดม เรียนดี

2673 5302673 นางสาวสุภาวินี  ทุมเมฆ 66 32.204 การบัญชี(บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.67 เดชอุดม เรียนดี

2674 5302674 นางสาวสุพรรณี  เรียงบุญ 66 32.204 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.67 เดชอุดม เรียนดี

2675 5302675 นายทศพร  แสนแดง 66 32.204 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.67 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2676 5302676 นางสาวประพาฬรัตน  สุดใจ 66 32.204 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.67 คอวังวิทยาคม เรียนดี

2677 5302677 นางสาวพรสุดา  คําไหม 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.67 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2678 5302678 นางสาวรุงฤดี  เจนจบ 66 32.204 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพวิเตอรศึกษา 2.67 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2679 5302679 นางสาวสุภาพร  พานทอง 66 32.204 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.67 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2680 5302680 นางสาวเกษราภรณ  ทองปาน 66 32.204 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.67 อางศิลา เรียนดี

2681 5302681 นายทนุพันธ  สวางเนตร 67 32.402 ชีววิทยา (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.67 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2682 5302682 นางสาวภิรมยา  เพ็งธรรม 67 32.402 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.67 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2683 5302683 นางสาวจิราภรณ  ธรรมแท 67 32.402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.67 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

2684 5302684 นางสาวศิรินันท   แสงตา 67 32.402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.67 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

2685 5302685 นายณรงคชัย  กิ่งสกุล 67 32.402 นิติศาสตร (น.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.67 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

2686 5302686 นางสาวภานิดา ใสแสง 67 32.402 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.67 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2687 5302687 นายอภิวัตร ดาษดา 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.67 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2688 5302688 นางสาวยโสธรา เวทางคบวร 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.67 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2689 5302689 นางสาวทิพยภวรรณ  จันทรอบ 67 32.402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.67 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี  

2690 5302690 นางสาวพัชรทิร  เจียมวงค 67 32.402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.67 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี

2691 5302691 นางสาวนิตติยา  ทะนานคํา 67 32.402 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.67 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี ทุน

2692 5302692 นางสาวนิภาภรณ  นิมมา 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.66 อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา) เรียนดี

2693 5302693 นางสาววนิดา   กุลโชติ 67 32.402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.66 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2694 5302694 นางสาวอรณิชา   ตุงประโคน 67 32.402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.66 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี

2695 5302695 นางสาวนิลาวรรณ  สาระบัว 67 32.402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.66 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2696 5302696 นางสาวสุกัญญา  มาตราช 67 32.402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.66 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

2697 5302697 นางสาวลัดดาวัลย  พิกุล 67 32.402 นิติศาสตร (น.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.66 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี
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2698 5302698 นางสาวนิภาพร  บุญภา 67 32.402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.66 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2699 5302699 นางสาวณัฐวดี  สารธิมา 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.66 เสนางคนิคม เรียนดี

2700 5302700 นายปยวัฒน  จินาเสน 67 32.402 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.66 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

2701 5302701 นางสาวยุวดี  เสนงาม 67 32.402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.66 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2702 5302702 นายนพรัตน  โสตแกว 67 32.402 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.66 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2703 5302703 นายสมทบ  แสนจันทร 67 32.402 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.66 สอนแกววองไววิทยา เรียนดี

2704 5302704 นางสาวสมฤทัย  สุพิชญ 67 32.402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.66 นารีนุกูล เรียนดี

2705 5302705 นางสาวภัทราวดี  แสงสวาง 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.66 นารีนุกูล เรียนดี

2706 5302706 นายพัฒนศักดิ์  บุญกอ 67 32.402 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.66 นารีนุกูล เรียนดี

2707 5302707 นางสาวทิพวรรณ ทันธิมา 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.66 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2708 5302708 นางสาวจริาภรณ บุตรโท 67 32.402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.66 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2709 5302709 นางสาวจุฑาทิพย ฉ่ําเมืองปกษ 67 32.402 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.66 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2710 5302710 นางสาววชิรา เสากลาง 67 32.402 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.66 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

2711 5302711 นางสาวประภัสรา ไชยปญญา 67 32.402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.66 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

2712 5302712 นางสาวอรทัย  แปลงอาวุธ 67 32.402 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.66 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2713 5302713 นางสาววรินธร  เจริญบุญ 67 32.402 นิติศาสตร (น.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2.66 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2714 5302714 นางสาวขัตติยาภรณ  คําแกว 67 32.402 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.66 อํานาจเจริญ เรียนดี

2715 5302715 นางสาววรรณิภา  คณะพนัธ 67 32.402 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.66 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี

2716 5302716 นางสาวดารารัตน  ทัดเทียม 67 32.402 เกษตรศาสตร (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.66 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี

2717 5302717 นางสาวรัตนา  จันทะประสาร 67 32.402 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.66 ไผใหญศึกษา เรียนดี

2718 5302718 นางสาวแพรวพิมล  สลักทอง 67 32.402 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.65 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

2719 5302719 นางสาวสายไหม   ผลขาว 67 32.402 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.65 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2720 5302720 นางสาววิภาดา  แข็งแรง 67 32.402 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.65 เลิงนกทา เรียนดี

2721 5302721 นางสาวโชติกา  ภูบุญศรี 68 32.602 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.65 หนองขอนวิทยา เรียนดี

2722 5302722 นางสาวจิรภรณ   สูงสุมาลย 68 32.602 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.65 หนองขอนวิทยา เรียนดี

2723 5302723 นางสาววรัญญา  จงสวัสดิ์ 68 32.602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.65 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

2724 5302724 นางสาวณัฐภรณ  สีชา 68 32.602 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.65 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี
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2725 5302725 นางสาวดลพร  สายรินทร 68 32.602 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.65 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2726 5302726 นางสาววิลาวัลย  ชุมจันทร 68 32.602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.65 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี  

2727 5302727 นางสาววิภาวดี   คันที 68 32.602 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.65 เดชอุดม เรียนดี

2728 5302728 นางสาวอาธิญา  พลปญญา 68 32.602 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.65 เดชอุดม เรียนดี

2729 5302729 นางสาวนริสา  คําเฮือง 68 32.602 นิติศาสตร (น.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.65 เดชอุดม เรียนดี

2730 5302730 นางสาวมนันทิตา  อารีย 68 32.602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.65 เดชอุดม เรียนดี

2731 5302731 นางสาวชลธิชา  ตนสิน 68 32.602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.65 เดชอุดม เรียนดี

2732 5302732 นางสาวพัชราภรณ  มีศรี 68 32.602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.65 เดชอุดม เรียนดี

2733 5302733 นางสาวรังสินี  วราพุฒ 68 32.602 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.65 กันทรารมณ เรียนดี

2734 5302734 นางสาวสุภัทรพร  ลาฟอง 68 32.602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.65 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2735 5302735 นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณกูฎ 68 32.602 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.65 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2736 5302736 นายสุริยา  บั้งทอง 68 32.602 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.65 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2737 5302737 นางสาวยุวรี  สรอยทองคํา 68 32.602 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.65 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2738 5302738 นางสาวจันทรจิรา  พรมดี 68 32.602 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.65 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2739 5302739 นางสาวภารดา  ทองทรัพย 68 32.602 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.65 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2740 5302740 นางสาวอัมพร  มายูร 68 32.602 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.65 ศรีน้ําคําศึกษา เรียนดี

2741 5302741 นางสาวทิพวรรณ  ในทอง 68 32.602 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.65 นารีนุกูล เรียนดี

2742 5302742 นางสาวศุภลักษณ  จันทรชนะ 68 32.602 การตลาด (บธ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.65 นารีนุกูล เรียนดี

2743 5302743 นางสาวกมลนันท บุญหลวง 68 32.602 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.65 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2744 5302744 นายอัครวุฒิ ศรีธรรมมา 68 32.602 วิทยาศาสตร(ค.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.65 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2745 5302745 นางสาวจุรพีร กอออน 68 32.602 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.65 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2746 5302746 นายวิพล  แซตั้น 68 32.602 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.65 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี

2747 5302747 นางสาวพรทิพย  หาระวงศ 68 32.602 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.65 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2748 5302748 นางสาวประภัสสร  ชางพละดิษ 68 32.602 การบัญชี (บช.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.65 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2749 5302749 นางสาวฉัตรนภา  คนองเดช 68 32.602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.65 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

2750 5302750 นางสาวรัตนาภรณ  สาระรัตน 68 32.602 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.65 พนาศึกษา เรียนดี

2751 5302751 นางสาวเพ็ญนภา  วีระบรรณ 68 32.602 สังคมศึกษา(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.65 พนาศึกษา เรียนดี
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2752 5302752 นางสาวชมัยพร  ผิวทอง 68 32.602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.64 นารีนุกูล 2 เรียนดี

2753 5302753 นางสาวขวัญใจ  ภูทอง 68 32.602 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.64 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

2754 5302754 นายรณชัย  บุญศร 68 32.602 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.64 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2755 5302755 นายสุภกิณห  อินทนาม 68 32.602 เกษตรศาสตร (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.64 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี

2756 5302756 นายวันเฉลิม  ชินนะแสง 68 32.602 พลศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.64 เลิงนกทา เรียนดี

2757 5302757 นายพูลสวัสดิ์  เบาะแสะ 68 32.602 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.64 เลิงนกทา เรียนดี

2758 5302758 นางสาวกรรณิกา  เกษแกว 68 32.602 เคมี (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.64 เลิงนกทา เรียนดี

2759 5302759 นางสาวชื่นกมล  กระกร่ํา 68 32.602 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.64 เดชอุดม เรียนดี

2760 5302760 นางสาวชลธิชา  กาละพันธ 68 32.602 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.64 เดชอุดม เรียนดี

2761 5302761 นายศักดิ์ดา  โพทา 69 32.603 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.64 เดชอุดม เรียนดี

2762 5302762 นางสาวปริศนา  สีวะสา 69 32.603 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.64 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2763 5302763 นายสาธิต  พรมรักษ 69 32.603 ดนตรี (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.64 เสนางคนิคม เรียนดี

2764 5302764 นางสาวปวีณา  สีแสด 69 32.603 คณิตศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.64 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2765 5302765 นางสาวปณณรัตน  ทาศิริ 69 32.603 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.64 นารีนุกูล เรียนดี

2766 5302766 นางสาวปยมาส  แสวงผล 69 32.603 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.64 นารีนุกูล เรียนดี

2767 5302767 นายวัชรพล  ขันทอง 69 32.603 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.64 นารีนุกูล เรียนดี

2768 5302768 นายอภิสิทธิ์  ศิริบูลย 69 32.603 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.64 นารีนุกูล เรียนดี

2769 5302769 นายณภัทร  เผาภูรี 69 32.603 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.64 นารีนุกูล เรียนดี

2770 5302770 นางสาวผุสดี แดงสด 69 32.603 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.64 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2771 5302771 นางสาวนภาภรณ มัจฉา 69 32.603 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.64 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2772 5302772 นางสาวลักขณา  พงษสุทธิ์ 69 32.603 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.64 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2773 5302773 นายอัครภัทร  ทวีแสง 69 32.603 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.64 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี

2774 5302774 นางสาวสุพัตรา  ปุยวงศ 69 32.603 การบัญชี(บธ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.64 นาจะหลวย เรียนดี

2775 5302775 นางสาวปทมาพร  ประทุมมา 69 32.603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.64 นาจะหลวย เรียนดี

2776 5302776 นางสาวสุนิษา  สุภี 69 32.603 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.64 นาจะหลวย เรียนดี

2777 5302777 นางสาวพรทิพย  เกิดสุข 69 32.603 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.64 อํานาจเจริญ เรียนดี

2778 5302778 นางสาวสุพัตรา  สุยะทา 69 32.603 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.64 อํานาจเจริญ เรียนดี
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2779 5302779 นางสาวกันณิตฐา  ไพวัน 69 32.603 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.63 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

2780 5302780 นายเกียรติศักดิ์  ทองคํา 69 32.603 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.63 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี

2781 5302781 นางสาวพิศมัย  คืนดี 69 32.603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.63 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

2782 5302782 นายศักดิ์สิทธิ์  ขันทวิชัย 69 32.603 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.63 อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา) เรียนดี

2783 5302783 นางสาวทัศนียวรรณ  พิมพาลัย 69 32.603 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.63 นารีนุกูล เรียนดี

2784 5302784 นายสถาพร  นาโสก 69 32.603 สัตวศาสตร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.63 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2785 5302785 นางสาวสุพัตรา  ชาตรี 69 32.603 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.63 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2786 5302786 นางสาวนุจรินทร  ทาระพรม 69 32.603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.63 อางศิลา เรียนดี

2787 5302787 นายพงศธร  ระวังดี 69 32.603 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.63 อางศิลา เรียนดี

2788 5302788 นายโสภา  มั่งคั่ง 69 32.603 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.63 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี

2789 5302789 นายพงษณธี  ขันเงิน 69 32.603 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.63 นารีนุกูล เรียนดี

2790 5302790 นายนพรัตน เกษียร 69 32.603 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.63 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2791 5302791 นางสาวศิรินภา ทองสลับ 69 32.603 การตลาด (บธ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)  2.63 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2792 5302792 นางสาวอภิรดา สีดา 69 32.603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.63 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2793 5302793 นางสาวนุจรินทร พานิช 69 32.603 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.63 ไพรธรรมคุณวิทยา เรียนดี

2794 5302794 นางสาวละอองดาว  นามโฮง 69 32.603 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.63 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2795 5302795 นายธวัชชัย  นันทา 69 32.603 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.63 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2796 5302796 นายราเชนทร  นามวงค 69 32.603 วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.63 อํานาจเจริญ เรียนดี

2797 5302797 นายวุฒิชัย  มาลีรัตน 69 32.603 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.63 อํานาจเจริญ เรียนดี

2798 5302798 นางสาวนิภาพร  จันทรทรง 69 32.603 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.63 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2799 5302799 นายสมศักดิ์  บุญผอง 69 32.603 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.62 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลฯเรียนดี

2800 5302800 นางสาวศิรินรักษ  บุญจักษุ 69 32.603 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.62 เลิงนกทา เรียนดี

2801 5302801 นางสาววงศสุดา   พลเยี่ยม 70 32.604 นิติศาสตร (น.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.62 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี

2802 5302802 นางสาวสัญสิริ   จํานง 70 32.604 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.62 วารินชําราบ เรียนดี

2803 5302803 นางสาวสุชานันท  ประจันทร 70 32.604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.62 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2804 5302804 นางสาวชไมพร  มานทอง 70 32.604 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.62 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2805 5302805 นางสาวรุงนภา  พันธอินปอ 70 32.604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.62 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี
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2806 5302806 นายรชานนท   บุญเกิด 70 32.604 คณิตศาสตร(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.62 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี

2807 5302807 นางสาวศิริพร  อําประเสริฐ 70 32.604 สัตวศาสตร (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.62 เดชอุดม เรียนดี

2808 5302808 นางสาวจินตนาภรณ  ตาแสง 70 32.604 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.62 เดชอุดม เรียนดี

2809 5302809 นางสาวศิริพิศ  พันเสนา 70 32.604 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.62 กันทรารมณ เรียนดี

2810 5302810 นางสาวดอกรัก  สุภากร 70 32.604 นิติศาสตร (น.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.62 หวยขาพิทยาคม เรียนดี

2811 5302811 นางสาวมะลิวัลย  ศรีชมภู 70 32.604 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.62 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2812 5302812 งนางสาวจันทรจิรา  คําหลา 70 32.604 ชีววิทยา (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.62 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2813 5302813 นายพงษศักดิ์  พรมเทวี 70 32.604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.62 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2814 5302814 นางสาววิไลลักษณ  บุญชวย 70 32.604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.62 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2815 5302815 นางสาวมณฑวรรณ  ทองกลม 70 32.604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.62 นารีนุกูล เรียนดี

2816 5302816 นางสาวญาดา  ธญัญลักษณ 70 32.604 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.62 นารีนุกูล เรียนดี

2817 5302817 นางสาวเกศสุดา พิมพหลอ 70 32.604 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.62 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2818 5302818 นายพิฑูรย บุญจริง 70 32.604 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.62 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2819 5302819 นางสาวไพรวรรณ ผลาสิน 70 32.604 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.62 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

2820 5302820 นางสาวจันทรเพ็ญ คําพู 70 32.604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.62 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2821 5302821 นางสาวสุจิตรา  คํามูล 70 32.604 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.62 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2822 5302822 นางสาวปนัดดา  บุญยืน 70 32.604 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.62 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2823 5302823 นางสาวจันจิรา  อุตทอง 70 32.604 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.62 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2824 5302824 นางสาวรุงฤดี  ดอกไม 70 32.604 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.62 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี

2825 5302825 นางสาววิลาวัลย  ศรีสมบัติ 70 32.604 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.62 อํานาจเจริญ เรียนดี

2826 5302826 นายณัฐวุฒิ  บุดดีวงค 70 32.604 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.62 อํานาจเจริญ เรียนดี

2827 5302827 นางสาวอภิญญา  บุญทอ 70 32.604 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.62 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี

2828 5302828 นางสาวศิริประภา  เทษาราช 70 32.604 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.62 ไผใหญศึกษา เรียนดี

2829 5302829 นางสาวปยาภรณ  รักแกว 70 32.604 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.62 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

2830 5302830 นางสาวชุติมา  ศิลากิจ 70 32.604 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.61 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

2831 5302831 นางสาวชนัดดา  วงษดี 70 32.604 การบัญชี(บธ.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.61 มัธยมแมด เรียนดี

2832 5302832 นางสาววรัชดา  ใจทน 70 32.604 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.61 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี
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2833 5302833 นางสาววราภรณ  บัวศรี 70 32.604 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2.61 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2834 5302834 นางสาวสมปรารถนา  กิจเพิ่มเกียรติ 70 32.604 นิติศาสตร (น.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.61 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

2835 5302835 นางสาวพนิดา  เชื้อสกล 70 32.604 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.61 พังเคนพิทยา เรียนดี

2836 5302836 นางสาวชิดสมัย  บุตรเคน 70 32.604 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.61 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2837 5302837 นางสาวรุงทิพย  พรมแสวง 70 32.604 การบัญชี (บช.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.61 วารินชําราบ เรียนดี

2838 5302838 นางสาวปรางฉาย  กาหาวงษ 70 32.604 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.61 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2839 5302839 นางสาวสายสมร  ศรีละโคตร 70 32.604 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.61 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

2840 5302840 นางสาวเนตรนภา  ถูระวัน 70 32.604 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.61 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

2841 5302841 นางสาวศิรภัสสร  คําจันทา 71 32.605 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.61 เดชอุดม เรียนดี

2842 5302842 นางสาววธิดา  ทาวมา 71 32.605 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.61 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2843 5302843 นายอดิศักดิ์  ถานันดร 71 32.605 พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.61 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2844 5302844 นายประสิทธิ์  ภูตะเวช 71 32.605 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.61 ปทุมราชวงศา เรียนดี

2845 5302845 นางสาววราภรณ  เนียงภา 71 32.605 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.61 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

2846 5302846 นางสาวนิตยา  ไชยชนะ 71 32.605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.61 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

2847 5302847 นางสาวรุงนภา  เงาเพชร 71 32.605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.61 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2848 5302848 นางสาวพชพร  แววคุม 71 32.605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.61 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2849 5302849 นางสาววนิดา  สายสิน 71 32.605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.61 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

2850 5302850 นายวัชรากร  ชาวตะโปน 71 32.605 นิติศาสตร (น.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.61 นารีนุกูล เรียนดี

2851 5302851 นางสาวนพวรรณ นาคปนคํา 71 32.605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.61 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2852 5302852 นางสาวสุกัญญา  วงเวียน 71 32.605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.61 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2853 5302853 นางสาวเกษร  โทนา 71 32.605 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.61 นาจะหลวย เรียนดี

2854 5302854 นางสาวทิพวรรณ   สงเสริม 71 32.605 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 2.61 นาจะหลวย เรียนดี

2855 5302855 นางสาวพรพิมล  ศิริศร 71 32.605 นิติศาสตร (น.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.61 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2856 5302856 นางสาวมณีวรรณ  จันทะเสน 71 32.605 นิติศาสตร (น.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.61 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2857 5302857 นายสุริยะ  เขียนเดช 71 32.605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.61 อํานาจเจริญ เรียนดี

2858 5302858 นางสาวพวงทอง  เหลืองอราม 71 32.605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.61 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2859 5302859 นางสาวอวัสดา  บุดสาวาคํา 71 32.605 พลศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.61 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี
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2860 5302860 นางสาวสุพัตรา  กําทอง 71 32.605 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.60 นารีนุกูล 2 เรียนดี

2861 5302861 นางสาวลดาวัลย  ขันโอฬาร 71 32.605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.60 เลิงนกทา เรียนดี

2862 5302862 นางสาวสายใจ  สายสุข 71 32.605 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.60 ยโสธรพิทยาสรรค เรียนดี

2863 5302863 นางสาวมะลิดา  หอมหวน 71 32.605 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.60 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2864 5302864 นางสาวฤทัยกาญจน  นามกูล 71 32.605 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.60 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

2865 5302865 นางสาวเบญจวรรณ  อุนคํา 71 32.605 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.60 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2866 5302866 นางสาวสาวิตรี  ไชยจันทร 71 32.605 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.60 เสนางคนิคม เรยีนดี

2867 5302867 นางสาวกัลยาณี  ปรือทอง 71 32.605 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.60 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

2868 5302868 นางสาววิมลศิริ  ปองแกว 71 32.605 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.60 คอวังวิทยาคม เรียนดี

2869 5302869 นางสาววิรัตน  พูลสุข 71 32.605 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.60 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2870 5302870 นางสาวชลธิชา  นักผูก 71 32.605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.60 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2871 5302871 นางสาวจุฬาภรณ  สุดสุข 71 32.605 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.60 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2872 5302872 นายมนตรี  บุตรสี 71 32.605 คณิตศาสตร(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.60 สะพือวิทยาคาร เรียนดี ทุน

2873 5302873 นางสาวสุภรณ แสนปลื้ม 71 32.605 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.60 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

2874 5302874 นายพลาดร ชายผา 71 32.605 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.60 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2875 5302875 นางสาวมะลิวัลย  สอนใส 71 32.605 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การประมง (วท.บ.) 2.60 ราชประชานุเคราะห32 เรียนดี

2876 5302876 นางสาวหงษลัดดา  คําเชิด 71 32.605 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.60 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2877 5302877 นางสาวเสาวรส  ทาวะพรหม 71 32.605 การบัญชี(บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

2878 5302878 นายกอบชัย  พูดดี 71 32.605 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.60 ปาติ้ววิทยา เรียนดี

2879 5302879 นางสาวปฐวี  ทนุพันธ 71 32.605 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.60 อํานาจเจริญ เรียนดี

2880 5302880 นางสาวลัดดาวัลย  บุทอง 71 32.605 คณิตศาสตร(ค.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.60 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี

2881 5302881 นางสาวอภิญญา  คําหงษา 72 32.702 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.59 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

2882 5302882 นายธวัชชัย  นนทพละ 72 32.702 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.59 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

2883 5302883 นายพัสดา  ปญญาทอง 72 32.702 เกษตรศาสตร (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.59 เมืองกลางประชานุกูล เรียนดี

2884 5302884 นางสาววิภาพร  สุขใจ 72 32.702 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.59 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2885 5302885 นายนัชนินทร  สวนเสนห 72 32.702 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2.59 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2886 5302886 นางสาวนิศารัตน  ศรีจันทร 72 32.702 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.59 เลิงนกทา เรียนดี
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2887 5302887 นางสาววนิดา   ไชยแสง 72 32.702 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.59 นาโปรงประชาสรรค เรียนดี

2888 5302888 นางสาวเจนจิรา  กอนคําตัน 72 32.702 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.59 เดชอุดม เรียนดี

2889 5302889 นางสาวแสงดาว  ลาภูธร 72 32.702 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.59 เดชอุดม เรียนดี  

2890 5302890 นายพุฒิสรรค  อังฉกรรณ 72 32.702 วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 2.59 เดชอุดม เรียนดี

2891 5302891 นายจตุรงค  สมอาจ 72 32.702 คณิตศาสตร(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.59 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2892 5302892 นางสาวดวงมาลา  แกวบุญตา 72 32.702 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.59 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2893 5302893 นายเอกชัย  พิณทอง 72 32.702 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.59 บานไทยวิทยาคม เรียนดี

2894 5302894 นางสาวณัฐณิชา  ฉัตรสุวรรณ 72 32.702 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.59 นารีนุกูล เรียนดี

2895 5302895 นายบุญฤทธิ์ ริเริ่ม 72 32.702 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.59 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2896 5302896 นางสาวทิฆัมพร ทากุ 72 32.702 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.59 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

2897 5302897 นายวีรภัทร ดาวัน 72 32.702 ชีววิทยา (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.59 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2898 5302898 นายฐิติพงศ  คําเสมอ 72 32.702 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.59 เกาขามวิทยา เรียนดี

2899 5302899 นางสาวจิราภรณ  รินทระ 72 32.702 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.59 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2900 5302900 นางสาวอัจฉราภรณ  ธรรมวงศ 72 32.702 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.59 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี

2901 5302901 นางสาวนันทิยา  ผายม 72 32.702 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.59 อํานาจเจริญ เรียนดี

2902 5302902 นางสาวศิริวรรณ   แกวพิลา 72 32.702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.59 อํานาจเจริญ เรียนดี

2903 5302903 นายถิรวัฒน  คําดี 72 32.702 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.59 อํานาจเจริญ เรียนดี

2904 5302904 นางสาวกิตติพร  วงศคูณ 72 32.702 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.59 ดอนมดแดงวิทยาคม เรียนดี

2905 5302905 นายณรงศักดิ์  ถานา 72 32.702 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.59 นาสะไมพิทยาคม เรียนดี

2906 5302906 นางสาวจารุวรรณ  อารมณ 72 32.702 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 สวางวีระวงศ เรียนดี

2907 5302907 นางสาวกาญจนา  อบมาการ 72 32.702 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.58 สวางวีระวงศ เรียนดี

2908 5302908 นางสาวศิริพร  บุญภา 72 32.702 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

2909 5302909 นางสาวสลักจิต  เหนือกอง 72 32.702 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.58 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

2910 5302910 นางสาวทิพชวา  แสนลา 72 32.702 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.58 พังเคนพิทยา เรยีนดี

2911 5302911 นางสาวพรพิมล   เภาอวน 72 32.702 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.58 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

2912 5302912 นางสาววนิดา  บุญประสิทธิ์ 72 32.702 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.58 เลิงนกทา เรียนดี

2913 5302913 นางสาววรางคณา  หองแซง 72 32.702 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 เลิงนกทา เรียนดี
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2914 5302914 นางสาวรุงนภา  บุญขาว 72 32.702 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

2915 5302915 นางสาวพิมพจันทร  กุลพันธ 72 32.702 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.58 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2916 5302916 นางสาววนิดา  ผลสิน 72 32.702 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.58 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

2917 5302917 นางสาวกมลชนก  โคตรสาลี 72 32.702 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 ทุงศรีอุดม เรียนดี

2918 5302918 นางสาวชุติมา  รักษาอินทร 72 32.702 วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.58 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

2919 5302919 นางสาวเทพฤทัย  เกษแกว 72 32.702 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.58 เดชอุดม เรียนดี

2920 5302920 นางสาวธารทิพย  ทํานุ 72 32.702 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.58 เดชอุดม เรียนดี

2921 5302921 นางสาววัชราพร  นามจาํปา 73 32.703 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.58 เดชอุดม เรียนดี

2922 5302922 นางสาวกิริยา  ไชยนาม 73 32.703 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.58 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

2923 5302923 นางสาวจิตตนันท  หอศรี 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.58 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

2924 5302924 นางสาวปรมาพร  มาลาวัน 73 32.703 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2925 5302925 นางสาวเขมิกา  ควาญชาง 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.58 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2926 5302926 นางสาวเพียรศิริ  วงคสมบัติ 73 32.703 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.58 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2927 5302927 นายอรรถพล  โลหคํา 73 32.703 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.58 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

2928 5302928 นางสาวพัชรี  แดงสะอาด 73 32.703 การบริหารงานยุติธรรมและสังคม สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.58 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

2929 5302929 นางสาวนิตยา  สบายใจ  73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.58 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2930 5302930 นางสาวณัฐพร  มากพูน 73 32.703 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.58 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2931 5302931 นายฤทธิศักดิ์  สุภิวงค 73 32.703 ภาษาจีน (ศศ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.58 นาวังวิทยา เรียนดี

2932 5302932 นางสาวขนิษฐา  พูลเพิ่ม 73 32.703 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.58 นารีนุกูล เรียนดี

2933 5302933 นางสาวปนแกว อินทะวงค 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.58 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2934 5302934 นางสาวเบญจวรรณ โคตรอาษา 73 32.703 การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.58 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2935 5302935 นางสาวสุดาพร สุวรรณวิสุทธิ์ 73 32.703 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.58 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2936 5302936 นางสาวเสาวดี กุลไชย 73 32.703 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.58 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

2937 5302937 นางสาวนฤมล บุญภาย 73 32.703 การตลาด (บธ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.58 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

2938 5302938 นางสาวจิราภา พิลา 73 32.703 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.58 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2939 5302939 นายเชาวนันท  สรรพศรี 73 32.703 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.58 วิจิตราพิทยา เรียนดี

2940 5302940 นางสาวเจษฎาภรณ  สาริก 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.58 น้ํายืนวิทยา เรียนดี
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2941 5302941 นางสาวรุงนภา  วิภาคาร 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.58 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2942 5302942 นางสาวพิมพชนก  ศรีนวล 73 32.703 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.58 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

2943 5302943 นายสุเมธ  นพเคราะห 73 32.703 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.58 คึมใหญวิทยา เรียนดี

2944 5302944 นางสาวสุจิตรา  สายบุปผา 73 32.703 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.58 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก เรียนดี

2945 5302945 นายกิตติศักดิ์  กลอมเจริญ 73 32.703 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.58 อาเวมารีอาอุบลราชธานี เรียนดี

2946 5302946 นายประหยัด  คําเฮือง 73 32.703 ดนตรี (ศศ.บ.) เทคโนโลยีการกอสราง (วท.บ.) 2.57 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี

2947 5302947 นางสาวชไมพร  จันทชารี 73 32.703 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.57 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

2948 5302948 นางสาวธัญลักษณ  อวนทวน 73 32.703 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.57 พะลานวิทยาคม เรียนดี

2949 5302949 นายวรวิทย   วงศทอง 73 32.703 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 เลิงนกทา เรียนดี

2950 5302950 นางสาวจิตรวดี  ชาญกลา 73 32.703 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 เลิงนกทา เรียนดี

2951 5302951 นายคิมหันต  สมานพันธ 73 32.703 วิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.57 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี  

2952 5302952 นางสาวจิราพร  บุญพัง 73 32.703 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.57 เดชอุดม เรียนดี

2953 5302953 นางสาวศิรประภา  สีมอม 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.57 เดชอุดม เรียนดี

2954 5302954 นางสาวเยาวลักษณ  บุญสุภาพ 73 32.703 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.57 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

2955 5302955 นางสาวกรรณิการ  ทองเทพ 73 32.703 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.57 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2956 5302956 นางสาวอรฤดี  คําประภา 73 32.703 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.57 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2957 5302957 นางสาวน้ําฝน  สีจันทรออน 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.57 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2958 5302958 นางสาวกนกพร  พูลชาติ 73 32.703 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2959 5302959 นางสาวเบญจวรรณ  แตใหม 73 32.703 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.57 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2960 5302960 นางสาวปยรัตน สืบแสน 73 32.703 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.57 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2961 5302961 นางสาวคณิตา กอมณี 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.57 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

2962 5302962 นางสาวณิชาภา นารินรักษ 74 32.704 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 อัสสัมชัญอุบลราชานี เรียนดี

2963 5302963 นางสาวนิภาพร หาระโคตร 74 32.704 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.57 น้ําปลีกศึกษา เรียนดี

2964 5302964 นางสาวสุชานันท โพธิ์ตาด 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2965 5302965 นางสาวสิริญยา กูฎโสม 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.57 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2966 5302966 นางสาวสุดา  บุษภาค 74 32.704 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

2967 5302967 นางสาวจินตนา  ดวงคํา 74 32.704 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.57 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี
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2968 5302968 นางสาวสุดาพร  พรมชัย 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.57 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี

2969 5302969 นางสาวชลิดา  บุญทน 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.57 หัวตะพานวิทยาคม เรียนดี

2970 5302970 นางสาวกัลยา  จันทะนาค 74 32.704 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.57 ชุมชนบานบุเปอย เรียนดี ทุน

2971 5302971 นายสุจิน  จันทรา 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.57 พนาศึกษา เรียนดี

2972 5302972 นายวีระพล  บุญทรง 74 32.704 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.56 อุบลวิทยากร เรียนดี

2973 5302973 นางสาวพิสมัย  คณะศรี 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.56 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

2974 5302974 นางสาวพิมพิไล  โพธิสาร 74 32.704 ภาษาไทย (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.56 พังเคนพิทยา เรียนดี

2975 5302975 นางสาวมุกกริน  เดชคุณ 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.56 น้ําคําวิทยาคม เรียนดี

2976 5302976 นางสาวชลธิชา  สีดีวงศ 74 32.704 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.56 เลิงนกทา เรียนดี

2977 5302977 นายรักชาติ  พรานไพร 74 32.704 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.56 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี  

2978 5302978 นายอนุวัฒน  พระกะธรรม 74 32.704 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.56 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี  

2979 5302979 นางสาวนิภาพร  กองแกว 74 32.704 สัตวศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.56 ทุงศรีอุดม เรียนดี

2980 5302980 นายอิสระพงศ  สดชื่น 74 32.704 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.56 ทุงศรีอุดม เรียนดี

2981 5302981 นางสาวเฟองฟา   เหลางาม 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.56 ทุงศรีอุดม เรียนดี

2982 5302982 นางสาวฐิติภรณ  จิตรจันทร 74 32.704 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.56 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

2983 5302983 นางสาวสรีรัตน  คําศรี 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.56 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

2984 5302984 นางสาวสมโอ  ทองเนตร 74 32.704 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.56 เดชอุดม เรยีนดี

2985 5302985 นางสาวอัมไพวรรณ  กุลบุตร 74 32.704 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.56 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

2986 5302986 นางสาวพัชราภรณ  สุขศรี 74 32.704 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.56 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2987 5302987 นางสาววิพาภร  บุตรบัว 74 32.704 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.56 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

2988 5302988 นางสาวอุทัยทิพย  ใจยาว 74 32.704 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.56 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

2989 5302989 นางสาวชามินา  ชื่นตา 74 32.704 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.56 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

2990 5302990 นายภาณุพงษ  อุดมพันธ 74 32.704 การประมง (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.56 นารีนุกูล เรียนดี

2991 5302991 นางสาวปวีณา หินขาว 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.56 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2992 5302992 นายมงคล สงสุข 74 32.704 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.56 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

2993 5302993 นางสาวกิตติมา  สีหาบุตร 74 32.704 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.56 เกาขามวิทยา เรียนดี

2994 5302994 นางสาวสุพรรณี  ศรีโคตร 74 32.704 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.56 ราชประชานุเคราะห32 เรียนดี
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2995 5302995 นางสาวทรายทอง  สุตรา 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.56 มวงสามสิบอัมพวันวิทยา เรียนดี

2996 5302996 นางสาวเบ็ญวลี  ตาทิพย 74 32.704 บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.56 อํานาจเจริญ เรียนดี

2997 5302997 นายรัฐปฎล  กันหะคุณ 74 32.704 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.56 อํานาจเจริญ เรียนดี

2998 5302998 นางสาวจุฑามาศ  กีฬา 74 32.704 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.56 พนาศึกษา เรียนดี

2999 5302999 นายปรีชานนท  สิงหงาม 74 32.704 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.56 ไผใหญศึกษา เรียนดี

3000 5303000 นางสาวสุภัสสร  ยืนนาน 74 32.704 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.55 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี

3001 5303001 นางสาวสุพัตรา  ภิญโญ 75 32.705 วิทยาศาสตร(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.55 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3002 5303002 นางสาวเทวัญ  เหลากลม 75 32.705 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.55 กุดขาวปุนวิทยา เรียนดี

3003 5303003 นายฉัตรชัย  สีสด 75 32.705 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.55 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

3004 5303004 นางสาวชรินดา  แกวใส 75 32.705 เกษตรศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.55 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3005 5303005 นางสาวนิภา   ขันสิงห 75 32.705 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.55 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

3006 5303006 นางสาวดาวธิดา  สุริยา 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.55 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี

3007 5303007 นางสาวสุพรรณ  อัคฮาด 75 32.705 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.55 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

3008 5303008 นางสาวชนิสรา  บุรารัตน 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.55 เดชอุดม เรียนดี

3009 5303009 นายอภิชาติ  แกวรักษา 75 32.705 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.55 หวยขาพิทยาคม เรียนดี

3010 5303010 นางสาอภิญญา  ดวงไข 75 32.705 สังคมศึกษา(ค.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.55 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

3011 5303011 นางสาวคณารัตน  ผองแผว 75 32.705 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.55 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

3012 5303012 นางสาวกุสุมา  ผลาเลิศ 75 32.705 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.55 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3013 5303013 นางสาวประวิภา  ศรีทอง 75 32.705 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.55 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3014 5303014 นายสายัญห  วงศสามารถ 75 32.705 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.55 ศรีน้ําคําศึกษา เรียนดี

3015 5303015 นายพงศศิริ  ศรีสมาน 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.55 นารีนุกูล เรียนดี

3016 5303016 นางสาวชุติกานต  รัตนวงค 75 32.705 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.55 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

3017 5303017 นางสาวนิศรา บุบผาถา 75 32.705 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.55 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3018 5303018 นางสาวอรพิณ ประสพสุข 75 32.705 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.55 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

3019 5303019 นางสาวศิริพรรณ บูระพิน 75 32.705 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.55 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3020 5303020 นางาสาวอัจฉรา  บรรพชาติ 75 32.705 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.55 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3021 5303021 นางสาวอรพิน  เจริญลอย 75 32.705 คณิตศาสตร(ค.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.55 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี
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3022 5303022 นางสาววรรษมน  นามแสน 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.54 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3023 5303023 นางสาวพิกุล  ผาสุก 75 32.705 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.54 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี

3024 5303024 นายอัครเดช  ปญญาวุฒิ 75 32.705 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) คณิตศาสตร (วท.บ.) 2.54 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

3025 5303025 นางสาวสุวรรณี  นนทศิริ 75 32.705 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.54 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

3026 5303026 นายธราธิบดี  ทับทอง 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.54 เทศบาลตําบลหัวนา เรียนดี

3027 5303027 นายเทิดพงษ  สิงหครุธ 75 32.705 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.54 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

3028 5303028 นายชาคริต  ขันคูณ 75 32.705 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.54 พบิูลมังสาหาร เรียนดี

3029 5303029 นางสาวศิราพร  คงสิม 75 32.705 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ 2.54 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี

3030 5303030 นางสาวเสาวนิจ  ลาผาน 75 32.705 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.54 นารีนุกูล เรียนดี

3031 5303031 นางสาวกัญญารัตน  สิงสีทา 75 32.705 คณิตศาสตร(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.54 สะพือวิทยาคาร เรียนดี

3032 5303032 นายวัชรินทร ธงศรี 75 32.705 เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.54 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

3033 5303033 นางสาวศิริพร  วิจิตรโกศล 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.54 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3034 5303034 นางสาวประไพ  เถาวทุมมา 75 32.705 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.54 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3035 5303035 นางสาวณัฐชา  หมูนดี 75 32.705 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.54 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี ทุน

3036 5303036 นางสาวทิพวรรณ  ผองแผว 75 32.705 สังคมศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.54 อํานาจเจริญ เรียนดี

3037 5303037 นางสาวยิหวา  ประทุมชาติ 75 32.705 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.54 อํานาจเจริญ เรียนดี

3038 5303038 นางสาวนันทนา  ลาดโพธิ์ 75 32.705 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.54 อบต.นาตาล (อ.นาตาล) เรียนดี

3039 5303039 นางสาวธีรารัตน  อัจฉฤกษ 75 32.705 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.54 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3040 5303040 นายวุฒิไกร  สิงหทอง 75 32.705 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.53 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3041 5303041 นางสาวอัญชลี  จันทชารี 76 32.801 เกษตรศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.53 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

3042 5303042 นางสาวปยนุช  สีแหล 76 32.801 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.53 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

3043 5303043 นางสาวดวงกมล  จุลทัศน 76 32.801 การตลาด (บธ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.53 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี

3044 5303044 นางสาวรัตนาภรณ  มงคลเลิศ 76 32.801 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.53 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

3045 5303045 นางสาวเอมสุดา  จันทรขาว 76 32.801 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.53 เลิงนกทา เรยีนดี ทุน

3046 5303046 นายนราธิป   สมชาติ 76 32.801 วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.53 เลิงนกทา เรียนดี

3047 5303047 นางสาวไอรัตนดา  เชื้อโชติ 76 32.801 การบัญชี(บธ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.53 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

3048 5303048 นายสถาพร  ทรงกลด 76 32.801 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.53 ทุงศรีอุดม เรียนดี



114

ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

3049 5303049 นายนิเวศน  ทุมยา 76 32.801 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.53 โนนกุงวิทยาคม เรียนดี

3050 5303050 นางสาวปราณี   วันโย 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.53 เดชอุดม เรียนดี

3051 5303051 นางสาววลีรัตน  ชารี 76 32.801 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.53 เดชอุดม เรียนดี

3052 5303052 นางสาวกิตติมา  พรมราช 76 32.801 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.53 เดชอุดม เรียนดี

3053 5303053 นางสาวขวัญนภา  ทองทวน 76 32.801 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.53 เดชอุดม เรียนดี

3054 5303054 นายเอกพงษ  เวชสาร 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.53 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

3055 5303055 นางสาวนงลักษณ  ชูกร 76 32.801 การตลาด (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.53 เอือดใหญพิทยา เรียนดี

3056 5303056 นายธรณธันย  อินทรหอม 76 32.801 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.53 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3057 5303057 นางสาววลัยลักษณ  รองแกว 76 32.801 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.53 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

3058 5303058 นายศุภชัย  ศิริพันธ 76 32.801 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.53 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

3059 5303059 นางสาวรุงนภา  สมภักดี 76 32.801 ภาษาองักฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.53 หนองแหนพัฒนวิทยาคม เรียนดี ทุน

3060 5303060 นางสาวชมพลอย  อินทรทอง 76 32.801 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.53 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3061 5303061 นางสาวนิภาพร  บัวจูม 76 32.801 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.53 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

3062 5303062 นางสาววิไลพร  กากแกว 76 32.801 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.53 บานไทยวิทยาคม เรียนดี

3063 5303063 นางสาวจันจิรา สรอยสิงห 76 32.801 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.53 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

3064 5303064 นางสาวจุฑาทิพย  เผาพันธุ 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.53 พนาศึกษา เรียนดี

3065 5303065 นายวุฒิกาล  วรบัณฑิตย 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.52 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

3066 5303066 นางสาวสุนิษา  เสาวัง 76 32.801 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.52 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3067 5303067 นางสาวรินดา  แถมวงษ 76 32.801 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.52 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

3068 5303068 นางสาวรจรินทร   กิ่งชา 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.52 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

3069 5303069 นางสาววนิดา  ศรีวะสุทธิ์ 76 32.801 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.52 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3070 5303070 นางสาวดนุดา  ณ กาฬสินธุ 76 32.801 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.52 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3071 5303071 นางสาวปราณี  พิเคราะห 76 32.801 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.52 พังเคนพิทยา เรียนดี

3072 5303072 นางสาวอริยา  สาระชาติ 76 32.801 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.52 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี

3073 5303073 นางสาวรุงนภา  พุมจันทร 76 32.801 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.52 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3074 5303074 นายพิเชษฐ  ออนคําหลา 76 32.801 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.52 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

3075 5303075 นางสาววิภา  ไผเลี้ยง 76 32.801 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.52 น้ําขุนวิทยา เรียนดี
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3076 5303076 นางสาวศลิษา  กุลเคน 76 32.801 ชีววิทยา (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.52 เดชอุดม เรียนดี

3077 5303077 นางสาวปยนุช  คําโสภา 76 32.801 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ฟสิกส (วท.บ.) 2.52 โคกสวางคุมวิทยานุสรณ เรียนดี

3078 5303078 นายวัชระ  สุระพิน 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.52 ปทุมราชวงศา เรียนดี

3079 5303079 นางสาวพวงเพชร  จันทรสวง 76 32.801 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.52 หวยขาพิทยาคม เรียนดี

3080 5303080 นางสาวพัชรี  แสนมะฮุง 76 32.801 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.52 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

3081 5303081 นางสาวศิริพร  ประสานคํา 77 32.804 คณิตศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.52 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3082 5303082 นายไพศาล  บุญหาญ 77 32.804 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.52 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3083 5303083 นายณัฐวุฒิ  ประนัดถานัง 77 32.804 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.52 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3084 5303084 นายกิตติศักดิ์  ฟาเลื่อน 77 32.804 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.52 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3085 5303085 นางสาวสกุลรัตน  กอนภูธร 77 32.804 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.52 นารีนุกูล เรียนดี

3086 5303086 นางสาวพรรณิภา  สุดามาตร 77 32.804 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.52 นารีนุกูล เรียนดี

3087 5303087 นางสาวทัศนียวรรณ เบานอย 77 32.804 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.52 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3088 5303088 นายธวัชชัย ประทุมรัตน 77 32.804 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.52 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3089 5303089 นางสาวจิราวรรณ  หอมอม 77 32.804 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.52 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3090 5303090 นายพงศธร  มณีงาม 77 32.804 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.52 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3091 5303091 นางสาวจุฑาทิป  หยาดทอง 77 32.804 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.52 ศรีเมืองวิทยาคาร เรียนดี  

3092 5303092 นายวีระยุทธ  ภูมิลําเนา 77 32.804 คณิตศาสตร(ค.บ.) สถิติประยุกต (วท.บ.) 2.52 นาจะหลวย เรียนดี

3093 5303093 นางสาวอัจฉรา  หาคํา 77 32.804 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.51 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3094 5303094 นางสาวมัณฑนา  พรมโลกา 77 32.804 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.51 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3095 5303095 นางสาวอาภาศิริ   สุพรรณโมก 77 32.804 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.51 ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจรญิเรียนดี

3096 5303096 นางสาวขนิษฐา   ศรีสังขทอง 77 32.804 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.51 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3097 5303097 นางสาวสุนิภา  เต็มดี 77 32.804 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.51 บุณฑริกวิทยาคาร เรียนดี

3098 5303098 นายทิวากร  มุสิกสาร 77 32.804 ภาษาจีน (ศศ.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.51 นารีนุกูล เรียนดี

3099 5303099 นางสาวกรวิภา  ทัพเจริญ 77 32.804 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.51 นารีนุกูล เรียนดี

3100 5303100 นางสาวศิรินภา  สายบุญ 77 32.804 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.51 น้ําขุนวิทยา เรียนดี

3101 5303101 นางสาวสุฎาพร  การะหัส 77 32.804 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.51 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

3102 5303102 นางสาวอรพิน  นิสราช 77 32.804 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.51 ทาโพธิ์ศรีพิทยา เรียนดี
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3103 5303103 นายเทอดศักดิ์  หลักทอง 77 32.804 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.51 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

3104 5303104 นางสาวละเอียด  หงษอินทร 77 32.804 นิติศาสตร (น.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.51 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

3105 5303105 นางสาวพรพี  สายศรี 77 32.804 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.51 แกงเหนือพิทยาคม เรียนดี

3106 5303106 นางสาววนาลี โสรส 77 32.804 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.51 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3107 5303107 นางสาววิภานันท เทศไทย 77 32.804 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.51 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม เรียนดี

3108 5303108 นางสาววิภาพร เกษางาม 77 32.804 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.51 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3109 5303109 นางสาวกันตนา จําปาขาว 77 32.804 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.51 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3110 5303110 นางสาวสุพัตรา  ผาเหลา 77 32.804 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.51 หกสิบพรรษาวิทยาคม เรียนดี

3111 5303111 นางสาวรัตติญาภรณ  เสือทอง 77 32.804 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.50 อุบลวิทยากร เรียนดี

3112 5303112 นางสาวจันทรแรม  เทศนา 77 32.804 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.50 วัดสวายนอยวิทยา เรียนดี

3113 5303113 นางสาวพิชดา  รถทอง 77 32.804 สังคมศึกษา(ค.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.50 บุงคาวิทยาคม เรียนดี

3114 5303114 นางสาวพัชริน   ยุตะวัน 77 32.804 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.50 เกษมสีมาวิทยาคาร เรียนดี

3115 5303115 นางสาวสุภัทตรา   กุมภาพงษ 77 32.804 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.50 โพธิ์ไทรพิทยาคาร เรียนดี

3116 5303116 นางสาวทิพาวรรณ  ศรีนิล 77 32.804 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.50 เลิงนกทา เรียนดี

3117 5303117 นายนาํพล  จันทอก 77 32.804 นิติศาสตร (น.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.50 เลิงนกทา เรียนดี

3118 5303118 นายศรนรินทร   บุญเจริญ 77 32.804 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.50 ศรีเจริญศึกษา เรียนดี

3119 5303119 นายเสถียร  คําชมภู 77 32.804 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.50 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

3120 5303120 นายธนวัฒน  วงคเสถียร 77 32.804 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.50 หวยขาพิทยาคม เรียนดี

3121 5303121 นางสาวศุภรัตน  ขาวสอาด 78 32.805 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.50 อํานาจเจริญ 2 เรียนดี

3122 5303122 นางสาวกัลยา  นาทอง 78 32.805 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.50 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3123 5303123 นางสาวไพจิตร  โพธิ์หอม 78 32.805 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.50 พิบูลมังสาหาร เรียนดี

3124 5303124 นางสาวลลิตา  คําผาลา 78 32.805 เคมี (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.50 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

3125 5303125 นางสาวอนงลักษณ  ดวงตา 78 32.805 วิทยาศาสตร(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.50 ทรายมูลวิทยา เรียนดี

3126 5303126 นางสาวภัคจิรา  แสงโสม 78 32.805 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.50 นารีนุกูล เรียนดี

3127 5303127 นายชนพล  สระบัวคํา 78 32.805 เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.50 นารีนุกูล เรียนดี

3128 5303128 นางสาวปวีณา ทองสลับ 78 32.805 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.50 เขื่องในพิทยาคาร เรียนดี

3129 5303129 นางสาวสุภิญญา นามพงษ 78 32.805 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.50 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี
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3130 5303130 นางสาวศิริพรรณ หลาทอง 78 32.805 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.50 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3131 5303131 นางสาวสินีนาถ โลมรัตน 78 32.805 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.50 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3132 5303132 นางสาวจริยา พันธุวัฒน 78 32.805 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.50 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3133 5303133 นางสาวอทิตติยา เกตุแกว 78 32.805 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.50 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3134 5303134 นางสาวจินตนา  ดาวเรือง 78 32.805 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.50 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3135 5303135 นางสาวอนุสรณ  พิมพทอง 78 32.805 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) จุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.50 นาจะหลวย เรียนดี

3136 5303136 นางสาวฑิฆัมพร  ลาญวิชัย 78 32.805 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ เรียนดี

3137 5303137 นางสาวกาญจนา  สมุทรเวช 78 32.805 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2.50 อํานาจเจริญ เรียนดี

3138 5303138 นางสาวดวงตา  รัตนะโสภา 78 32.805 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.50 อํานาจเจริญ เรียนดี

3139 5303139 นางสาวภัทรสุดา  คงทน 78 32.805 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.50 อํานาจเจริญ เรียนดี

3140 5303140 นางสาวละอองดาว  หลักทรัพย 78 32.805 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.50 อํานาจเจริญ เรียนดี

3141 5303141 นางสาวชิดชไม  เหรียญทอง 78 32.805 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.50 ไผใหญศึกษา เรียนดี  

3142 5303142 นางสาวราตรี  ทองดี 78 32.805 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.50 อบต.นาตาล (อ.นาตาล) เรียนดี

3143 5303143 นางสาวปทมา  ปดภัย 78 32.805 สังคมศึกษา(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.50 มหาชนะชัยวิทยาคม เรียนดี

3144 5303144 นางสาวสุพานี   คงดี 78 32.805 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.49 สวางวีระวงศ เรียนดี

3145 5303145 นางสาวรัตนาภรณ  สมพงษ 78 32.805 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.49 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

3146 5303146 นางสาวศุจินธร  แกนจําปา 78 32.805 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.49 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3147 5303147 นายวินติร  เดชเสน 78 32.805 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.49 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3148 5303148 นางสาวสุลีวัลย  พิมเสน 78 32.805 การตลาด (บธ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.49 บุงคาวิทยาคม เรียนดี

3149 5303149 นางสาวจันทรลี  ปฏิโชติ 78 32.805 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.49 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

3150 5303150 นางสาวพัชรี  ศรีภา 78 32.805 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.49 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3151 5303151 นางสาวปอรญา  วรญาณ 78 32.805 คณิตศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.49 นารีนุกูล เรียนดี

3152 5303152 นางสาวปยาภรณ ประทุมวัน 78 32.805 คณิตศาสตร (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.49 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3153 5303153 นางสาวสุมิตรา  มารอด 78 32.805 การบัญชี(บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.49 พนาศึกษา เรียนดี

3154 5303154 นายจิรวัฒน  มานะดี 78 32.805 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.49 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3155 5303155 นางสาวสุมาลัย  จันทรจริง 78 32.805 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.48 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

3156 5303156 นางสาวศราวุฒิ  บุญมางํา 78 32.805 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.48 สําโรงวิทยาคาร เรียนดี
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3157 5303157 นางสาววนิดา  สายสี 78 32.805 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.48 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3158 5303158 นายคมสัน  ลาภารัตน 78 32.805 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.48 ปทุมราชวงศา เรียนดี

3159 5303159 นางสาวพิมพวิภา  บัวหอม 78 32.805 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.48 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3160 5303160 นางสาววิชญาพร  แสงสอน 78 32.805 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 2.48 ไรใตประชาคม เรียนดี

3161 5303161 นางสาววันวิสาข ไชยรัตน 79 พ.304 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.48 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3162 5303162 นางสาววาสิฎฐี โคตวงค 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.48 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3163 5303163 นางสาวสุพัตรา เอกวงษา 79 พ.304 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.48 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3164 5303164 นางสาววิริยา ศรีโสภา 79 พ.304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.48 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3165 5303165 นางสาวทิพยสุดา วงศกลม 79 พ.304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.48 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3166 5303166 นางสาวโสพิศ  สมปรารถนา 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.48 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3167 5303167 นางสาวจริยา  สีเขียว 79 พ.304 ภาษาไทย (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.48 อํานาจเจริญ เรียนดี

3168 5303168 นางสาวสรินนา  หาชัย 79 พ.304 นิติศาสตร (น.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.48 อํานาจเจริญ เรียนดี

3169 5303169 นางสาวสุดารัตน  คําพันธ 79 พ.304 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.47 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3170 5303170 นางสาวยุพิณ  จันทรพันธ 79 พ.304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.47 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3171 5303171 นางสาวทิพวัลย  ทาบุดดา 79 พ.304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.47 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี

3172 5303172 นางสาวพัชรี  สาทรราช 79 พ.304 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.47 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

3173 5303173 นายสุวรรณ  ไชยะโอชะ 79 พ.304 นิติศาสตร (น.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.47 พังเคนพิทยา เรียนดี

3174 5303174 นางสาวรัตติยา  ไชยเศษ 79 พ.304 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.47 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

3175 5303175 นางสาวน้ําฝน  คาระนัด 79 พ.304 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.47 ลืออํานาจวิทยาคม เรียนดี

3176 5303176 นางสาวภัชราภรณ  แทนทอง 79 พ.304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.47 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3177 5303177 นางสาวลุนิดา   พันธกง 79 พ.304 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.47 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3178 5303178 นางสาวภัทราภรณ  บุญสอน 79 พ.304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.47 ไรใตประชาคม เรียนดี

3179 5303179 นายกวินทร  ตานอย 79 พ.304 บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.47 นารีนุกูล เรียนดี

3180 5303180 นางสาวจุฑามาศ  ผิวเงิน 79 พ.304 มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.47 อํานาจเจริญ เรียนดี

3181 5303181 นายตุลาการ  กองสิน 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.47 อํานาจเจริญ เรียนดี

3182 5303182 นายวุฒินันท  อุทธา 79 พ.304 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.47 บวังามวิทยา เรียนดี

3183 5303183 นางสาวอรสา  ทองลวน 79 พ.304 การบัญชี(บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.46 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี
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3184 5303184 นางสาวคําผาย  ผองสงา 79 พ.304 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.46 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

3185 5303185 นางสาวจุฑามณี  ขนทรัพย 79 พ.304 การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.46 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

3186 5303186 นางสาวอุมาพร  ออนศรี 79 พ.304 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.46 หนามแทงพิทยาคม เรียนดี

3187 5303187 นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองเกลี้ยง 79 พ.304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.46 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี

3188 5303188 นางสาวประภาพร  พระคุณเลิศ 79 พ.304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.46 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3189 5303189 นางสาวนิภาดา  พวงผะกา 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.46 นารีนุกูล เรียนดี

3190 5303190 นางสาวรสสุคนธ  ศิตะวรรณ 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.46 นารีนุกูล เรียนดี

3191 5303191 นางสาวสิริยาภรณ  โคกลือชา 79 พ.304 การบัญชี(บธ.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.46 วิจิตราพิทยา เรียนดี

3192 5303192 นางสาววารุณี  สินเติม 79 พ.304 บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.46 อํานาจเจริญ เรียนดี

3193 5303193 นางสาวนิพาภรณ  ไผแกว 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.45 อบต.สําโรง (โพธิ์ไทร) เรียนดี

3194 5303194 นางสาวอัมพวรรณ  แกวศรีใส 79 พ.304 สังคมศึกษา(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.45 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3195 5303195 นายสิทธพิร  ศิริไทย 79 พ.304 การประมง (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.45 สมเด็จพระญาณสังวร เรียนดี

3196 5303196 นายชัยเจริญ  แกวสุข 79 พ.304 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.45 นารีนุกูล เรียนดี

3197 5303197 นางสาวดารุณีย  จันแรม 79 พ.304 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.45 นารีนุกูล เรียนดี

3198 5303198 นางสาวนนดา  อรอินทร 79 พ.304 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.45 นารีนุกูล เรียนดี

3199 5303199 นางสาวนลินี แสนเลิง 79 พ.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.45 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3200 5303200 นางสาวสุปราณี พรมพา 79 พ.304 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.45 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3201 5303201 นางสาวสุทธาทิพย สาปไตรบรมรัฐ 80 พ.305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.45 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3202 5303202 นางสาวจริยา  แกวบุตรสา 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.44 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี

3203 5303203 นายอนันต  ใจใหญ 80 พ.305 การบัญชี (บช.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.44 โนนกลางวิทยาคม เรียนดี

3204 5303204 นางสาวมณีรัตน  มากดี 80 พ.305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.44 นารีนุกูล เรียนดี

3205 5303205 นางสาวละมุล  โสภีพันธ 80 พ.305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.44 นารีนุกูล เรียนดี

3206 5303206 นางสาวตาลนวี  ทองสิงห 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.44 นารีนุกูล เรียนดี

3207 5303207 นายธีรเจต อุราสาย 80 พ.305 นิติศาสตร (น.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.44 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3208 5303208 นางสาวจิราพร เชื้อสูง 80 พ.305 การแพทยแผนไทย (พท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.44 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3209 5303209 นางสาวพักตรจิรา  วงศทอง  80 พ.305 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.44 อํานาจเจริญ เรียนดี

3210 5303210 นางสาวสุพัตรา  รักชาติ 80 พ.305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.44 อํานาจเจริญ เรียนดี
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3211 5303211 นางสาวอุดมลักษณ  พุทธรักษา 80 พ.305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.43 ชานุมานวิทยาคม เรียนดี

3212 5303212 นายสุรศักดิ์  สิทธิภักดิ์ 80 พ.305 วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.43 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3213 5303213 นางสาวสุพัตรา  แกวชิณ 80 พ.305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.43 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3214 5303214 นายทวีชัย มุงหมาย 80 พ.305 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.43 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3215 5303215 นางสาวจิราพร จิตเสนาะ 80 พ.305 ภาษาจีน (ศศ.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.43 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3216 5303216 นายนนทกร  ไชยบุตร 80 พ.305 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.43 อํานาจเจริญ เรียนดี

3217 5303217 นางสาวศราพร   โคตรสมบัติ 80 พ.305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.42 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3218 5303218 นางสาวกมลชนก  ดวงแกว 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.42 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3219 5303219 นางสาวอรอุมา  โมหา 80 พ.305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.42 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี

3220 5303220 นายธนพัฒน  จุรุเทียม 80 พ.305 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา(ค.บ.) 2.42 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3221 5303221 นางสาวไกรศร  บุญเหลา 80 พ.305 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.42 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3222 5303222 นายไชยวัฒน  รัตนภักดิ์ 80 พ.305 พลศึกษา(ค.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.42 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3223 5303223 นางสาวสุลัดดา  คําลีมัด 80 พ.305 คณิตศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.42 นารีนุกูล เรียนดี

3224 5303224 นางสาวเสาวณีย ยุตะวัน 80 พ.305 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.42 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3225 5303225 นายชนินทร  ฉัพพรรณรังษี 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.41 พังเคนพิทยา เรียนดี

3226 5303226 นางสาวอลิษา  มณีนารถ 80 พ.305 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.41 ดงยางวิทยาคม เรียนดี

3227 5303227 นายสิทธิศักดิ์  สีออน 80 พ.305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.41 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

3228 5303228 นายณัฐวุฒิ  บุตรสาร 80 พ.305 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.41 นาเวียงจุลดิศวิทยา เรียนดี

3229 5303229 นางสาวอิรวดี  สมสุข 80 พ.305 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.41 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3230 5303230 นางสาวปรัศณีย   จิณารักษ 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.41 อํานาจเจริญ เรียนดี

3231 5303231 นางสาวพัชรินทร  มนตแข็ง 80 พ.305 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.41 อํานาจเจริญ เรียนดี

3232 5303232 นางสาวประภัสสร  วงษปญญา 80 พ.305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.40 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3233 5303233 นางสาวดาหวัน  สุวรรณ 80 พ.305 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.40 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3234 5303234 นางสาวลัดดาวัลย  วงศลอม 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ชีววิทยา (วท.บ.) 2.40 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3235 5303235 นางสาวออมเดือน  กสิภูมิ 80 พ.305 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.40 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3236 5303236 นางสาวสุนิษา  สีสุชาติ 80 พ.305 การบัญชี(บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.40 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

3237 5303237 นางสาวสุณิสา  บุญประสม 80 พ.305 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.40 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี
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3238 5303238 นางสาวพัชรนี  สาริจันโท 80 พ.305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.40 นารีนุกูล เรียนดี

3239 5303239 นางสาวทิพปภา  จันทสุข 80 พ.305 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.40 นารีนุกูล เรียนดี

3240 5303240 นายอานันท  กลางคํา 80 พ.305 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.40 นารีนุกูล เรียนดี

3241 5303241 นางสาวสุภัทรา  สารการ 81 พ.306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.40 นารีนุกูล เรียนดี

3242 5303242 นางสาวรัตนา หิมะคุณ 81 พ.306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.40 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3243 5303243 นางสาวภรณทิพย เกษียร 81 พ.306 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.40 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3244 5303244 นางสาววรรณภา  สีมาเมือง 81 พ.306 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.39 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3245 5303245 นายอนิรุธ   โมลี 81 พ.306 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.39 ลือวิทยาคม เรียนดี

3246 5303246 นายจีระวัฒน  ไชยผา 81 พ.306 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.39 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

3247 5303247 นางสาวศิริพร  โรยอุตระ 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.39 ราชประชานุเคราะห 28 เรียนดี

3248 5303248 นางสาวอมรศรี  มุขสมบัติ 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.39 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3249 5303249 นายทวีศักดิ์  สีหะวงษ 81 พ.306 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.39 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ เรียนดี

3250 5303250 นางสาวกรรณิการ นนทพละ 81 พ.306 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.39 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3251 5303251 นางสาวพัชรี  อุปริวงค 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.39 อํานาจเจริญ เรียนดี

3252 5303252 นางสาวเสาวลักษณ  พันธศรี 81 พ.306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.38 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3253 5303253 นายสานิตย  เลาหะรัศม 81 พ.306 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การประมง (วท.บ.) 2.38 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3254 5303254 นางสาวมณฑิชา  หลอดเงิน 81 พ.306 คณิตศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.38 นารีนุกูล เรียนดี

3255 5303255 นายกองภพ  บุญมาโฮม 81 พ.306 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.38 นารีนุกูล เรียนดี

3256 5303256 นายกริช  ชากํานัน 81 พ.306 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.38 นารีนุกูล เรียนดี

3257 5303257 นางสาวกิตติยา  บัวแกว 81 พ.306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.38 นารีนุกูล เรียนดี

3258 5303258 นางสาวกัลยา  บุญธิมา 81 พ.306 ภาษาไทย (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.38 อํานาจเจริญ เรียนดี

3259 5303259 นางสาวรุจิดา  พันธแกว 81 พ.306 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.38 ไผใหญศึกษา เรียนดี

3260 5303260 นางสาวมะลิวรรณ  เบางาม 81 พ.306 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.37 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3261 5303261 นายณัฐพงษ  หินผา 81 พ.306 นิติศาสตร (น.บ.) 2.37 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3262 5303262 นางสาวณัฐธิดา  ภาเรือง 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.37 นารีนุกูล เรียนดี

3263 5303263 นางสาวชิดหทัย  มนตแข็ง 81 พ.306 การบัญชี(บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.37 อํานาจเจริญ เรียนดี

3264 5303264 นายพิพัฒนพันธ  บุญคืน 81 พ.306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.37 อํานาจเจริญ เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

3265 5303265 นางสาวอนงนาฎ   วะสุรีย 81 พ.306 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.36 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3266 5303266 นางสาววรรณภา  สายบุบผา 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.36 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3267 5303267 นางสาวปทุมทอง  บุญมี 81 พ.306 สังคมศึกษา(ค.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 2.36 ไรใตประชาคม เรียนดี

3268 5303268 นางสาวศิริพร  นิยมชาติ 81 พ.306 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.36 นารีนุกูล เรียนดี

3269 5303269 นายภุชงค  โพทะจันทร 81 พ.306 สังคมศึกษา(ค.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.36 นารีนุกูล เรียนดี

3270 5303270 นางาสาวนิฐิพร พินิจ 81 พ.306 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) 2.36 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3271 5303271 นางสาวขวัญฤดี สุดเต 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.36 โนนสวางประชาสรรค เรียนดี

3272 5303272 นางสาวจันทหทัย ละมอม 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.36 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3273 5303273 นางสาวกนกวรรณ  เจริญวงศ 81 พ.306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.36 อํานาจเจริญ เรียนดี

3274 5303274 นายนพรัตน  อมรสิน 81 พ.306 การประมง (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.36 อํานาจเจริญ เรียนดี

3275 5303275 นางสาวชิดกมล  ไหวพรหม 81 พ.306 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.35 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี

3276 5303276 นางสาวพัชรินทร  ศิริป 81 พ.306 คณิตศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.35 นาคําวิทยา เรียนดี

3277 5303277 นางสาวขันทอง  โคตถา 81 พ.306 สัตวศาสตร (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.35 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

3278 5303278 นางสาวศิริรัตน  ขจรวงษ 81 พ.306 นิติศาสตร (น.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.35 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3279 5303279 นายธนพัฒน  บุญกอ 81 พ.306 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.35 นารีนุกูล เรียนดี

3280 5303280 นางสาวสมฤทัย  ยี่เขง 81 พ.306 เคมี (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.35 นารีนุกูล เรียนดี

3281 5303281 นายธนพล  ทองกลม 82 พ.307 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.35 นารีนุกูล เรียนดี

3282 5303282 นายสมัย  ทองออน 82 พ.307 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) เทคโนโลยีการกอสราง (วท.บ.) 2.35 เชียงแกวพิทยาคม เรียนดี ทุน

3283 5303283 นางสาวสุภาพร พันธุยา 82 พ.307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.35 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3284 5303284 นางสาวจริยา  อาสาสิงห 82 พ.307 ภาษาไทย (ศศ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.35 อํานาจเจริญ เรียนดี

3285 5303285 นางสาวสินีนาต  ออนสา 82 พ.307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.35 อํานาจเจริญ เรียนดี

3286 5303286 นางสาวอรวรรณ  ทองทิพย 82 พ.307 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.34 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3287 5303287 นางสาวกมลชนก  ศิริบูรณ 82 พ.307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.34 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3288 5303288 นายเสริมศักดิ์  ดอนฮี้ 82 พ.307 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.34 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3289 5303289 นางสาวจิราพร  หมุนแพง 82 พ.307 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.34 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3290 5303290 นางสาวเพ็ญประภา  กัลปพฤกษ 82 พ.307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.34 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3291 5303291 นางสาวรัชนี  ตัณะรัตน 82 พ.307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.34 นารีนุกูล เรียนดี
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ที่ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หองสอบที่ หมายเลขหองสอบ สาขาวิชาที่ 1/หลักสูตร สาขาวิชาที่ 2/หลักสูตร เกรดเฉลี่ย สถาบัน เรียนดี ทุน

3292 5303292 นางสาวทิพยสุดา  โคตรคันทา 82 พ.307 สังคมศึกษา(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.34 นารีนุกูล เรียนดี

3293 5303293 นายศิริเทพ  จําเริญ 82 พ.307 พลศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.34 นารีนุกูล เรียนดี

3294 5303294 นางสาวปรางทิพย ระวี 82 พ.307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 2.34 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3295 5303295 นางสาวละอองดาว วงคคํา 82 พ.307 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.34 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3296 5303296 นายเสกศักดิ์  มงคล 82 พ.307 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.34 อํานาจเจริญ เรียนดี

3297 5303297 นางสาวปฐมวดี  จูมวันทา 82 พ.307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.33 สหธาตุศึกษา เรียนดี

3298 5303298 นางสาวพักตรพิไล  ตะโหนด 82 พ.307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.33 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3299 5303299 นางสาวนิตยา  สุวรรณผา 82 พ.307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.33 นารีนุกูล เรียนดี

3300 5303300 นางสาวเสาวภา ทาทอง 82 พ.307 นิติศาสตร (น.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 2.33 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3301 5303301 นางสาวพิมชนก คําแดง 82 พ.307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.33 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3302 5303302 นางสาวขนิษฐา กอบเกื้อ 82 พ.307 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.33 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3303 5303303 นางสาวอุบลวรรณ นาโพนงาม 82 พ.307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.33 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3304 5303304 นางสาวคณิศร  นะราช 82 พ.307 เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 2.33 อํานาจเจริญ เรียนดี

3305 5303305 นางสาวขนิษฐา  จันทรตรี 82 พ.307 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.32 อุบลวิทยากร เรียนดี

3306 5303306 นางสาวภาวะนี  จูมลี 82 พ.307 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.32 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

3307 5303307 นางสาวศิรัญญา  ละดาดก 82 พ.307 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.32 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3308 5303308 นายโยธิน  แสงสุข 82 พ.307 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสขุชุมชน (วท.บ.) 2.32 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3309 5303309 นางสาวณฐพร  สีงาม 82 พ.307 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.32 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3310 5303310 นางสาวสุชาดา  พระคุณเลิศ 82 พ.307 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.32 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3311 5303311 นางสาวลําไพ  ยืดยาว 82 พ.307 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.32 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3312 5303312 นายอภิสิทธิ์   ประธาน 82 พ.307 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.32 นารีนุกูล เรียนดี

3313 5303313 นางสาวรัตนพร  หาญบําราช 82 พ.307 คณิตศาสตร(ค.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.32 นารีนุกูล เรียนดี

3314 5303314 นางสาวพรรณธิดา เสียงใส 82 พ.307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.32 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3315 5303315 นางสาวชไมพร แสนเจริญสุข 82 พ.307 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.32 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3316 5303316 นางสาวศิริรัตน ทานุมา 82 พ.307 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.32 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3317 5303317 นางสาวอภิญญา สายลาด 82 พ.307 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.32 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3318 5303318 นายบรรจบ วารีพัฒน 82 พ.307 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.32 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี
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3319 5303319 นายสุรศักดิ์  คําทอง 82 พ.307 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.31 ทุงเทิงยิ่งวัฒนา เรียนดี

3320 5303320 นายทิวานนท  สมนึก 82 พ.307 นิติศาสตร (น.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.31 บุงคาวิทยาคม เรียนดี

3321 5303321 นายวรวุฒิ  ยาละศรี 83 33.205 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.31 เลิงนกทา เรียนดี

3322 5303322 นางสาววชิราภรณ  ฤทธิเลิศ 83 33.205 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.31 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3323 5303323 นางสาวเพ็ญพยม  ทาคําหอ 83 33.205 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.31 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3324 5303324 นางสาวอุนันธิดา  ทองคํา 83 33.205 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.31 ไรใตประชาคม เรียนดี

3325 5303325 นายธีรศักดิ์  ภาณุมนตวาที 83 33.205 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.31 นารีนุกูล เรียนดี

3326 5303326 นางสาววรรณี พากโพธิ์ 83 33.205 การบัญชี(บธ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.31 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3327 5303327 นางสาวเกศิรินทร  วระสุข 83 33.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.31 อํานาจเจริญ เรียนดี

3328 5303328 นายเอกพงษ  เพิ่มพูน 83 33.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.30 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3329 5303329 นางสาวอุไรรักษ   ฉิมพลี 83 33.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) คณิตศาสตร(ค.บ.) 2.30 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย เรียนดี

3330 5303330 นางสาวอาภาพร  วางตระกูล 83 33.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.30 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

3331 5303331 นางสาวมณีรัตน  หมายมั่น 83 33.205 นิติศาสตร (น.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.30 นารีนุกูล เรียนดี

3332 5303332 นางสาววิภาดา  มูลคํา 83 33.205 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.30 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

3333 5303333 นางสาวนิรมล  ลักขษร 83 33.205 วิทยาศาสตร(ค.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.30 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3334 5303334 นางสาวศศิมาภรณ  รสจันทร 83 33.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.30 ไรใตประชาคม เรียนดี

3335 5303335 นายสมเกียรติ  โสภานเวช 83 33.205 พลศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.30 อํานาจเจริญ เรียนดี

3336 5303336 นายไตรรงค  สามสี 83 33.205 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.29 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3337 5303337 นายพัทยา  มิ่งเมือง 83 33.205 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.29 พังเคนพิทยา เรียนดี

3338 5303338 นางสาวโสภาพรรณ  หมั่นสิงห 83 33.205 คณิตศาสตร(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.29 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3339 5303339 นายคมกริส  มุคาํ 83 33.205 การตลาด (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.29 นารีนุกูล เรียนดี

3340 5303340 นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง 83 33.205 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.29 นารีนุกูล เรียนดี

3341 5303341 นางสาวจิราพร โสภา 83 33.205 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.29 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3342 5303342 นางสาวสุภาพร  สายสิงห 83 33.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาการคอมพวิเตอร (วท.บ.) 2.29 อํานาจเจริญ เรียนดี

3343 5303343 นายอดิศักดิ์  วงษาภิลา 83 33.205 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.29 อํานาจเจริญ เรียนดี

3344 5303344 นายยงยุทธ  ฉลูศรี 83 33.205 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) เทคโนโลยีการกอสราง (วท.บ.) 2.28 ลือวิทยาคม เรียนดี

3345 5303345 นางสาวอรอุมา  อานนท 83 33.205 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.28 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี
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3346 5303346 นางสาวพันนิดา   กัณหาชาติ 83 33.205 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.28 พังเคนพิทยา เรียนดี

3347 5303347 นางสาววิมล กาสา 83 33.205 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.28 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3348 5303348 นางสาวสุภาพร  ดีพลภัก 83 33.205 วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 2.27 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3349 5303349 นายศรายุทธ  เสียงใส 83 33.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.27 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

3350 5303350 นายมนตรี  แกนคํา 83 33.205 เกษตรศาสตร (วท.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.27 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3351 5303351 นายธีระยุทธ  ราชิวค 83 33.205 พลศึกษา(ค.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.27 นารีนุกูล เรียนดี

3352 5303352 นางสาวเนตรนภา จันลา 83 33.205 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.27 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3353 5303353 นางสาวกรรณิกา โสมมา 83 33.205 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.27 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3354 5303354 นางสาวนิตยา  ชานุชิตร 83 33.205 ดนตรี (ศศ.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.27 อํานาจเจริญ เรียนดี

3355 5303355 นางสาววรรณิศา  อักษรพิมพ 83 33.205 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.27 อํานาจเจริญ เรียนดี

3356 5303356 นางสาวพัชรินทร  จันทรเรือง 83 33.205 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การบัญชี (บธ.บ.) 2.27 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3357 5303357 นางสาวอัจฉริยาพร  สุทธิคุณ 83 33.205 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.26 กุดชุมวิทยาคม เรียนดี

3358 5303358 นางสาวทิพวรรณ  นามจันดี 83 33.205 คณิตศาสตร(ค.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.26 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3359 5303359 นางสาวศิริพร ขาวสะอาด 83 33.205 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) 2.26 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3360 5303360 นางสาวอรอนงค  จารุกมูล 83 33.205 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.25 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3361 5303361 นางสาวปริศนา ประดับพรม 84 33.301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.25 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3362 5303362 นายณัฐพล  สอนบุตรดี 84 33.301 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.25 คึมใหญวิทยา เรียนดี

3363 5303363 นางสาวธัญลักษณ  ทองพิทักษ 84 33.301 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.24 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3364 5303364 นางสาวปยะรัตน  ศรีขอดเขต 84 33.301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.24 นารีนุกูล เรียนดี

3365 5303365 นางสาววรรณิกา  พรมลา 84 33.301 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.23 เลิงนกทา เรียนดี

3366 5303366 นายบุญชู สุทธิ์กร 84 33.301 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.23 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3367 5303367 นางสาวนภา จันทบุตร 84 33.301 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.23 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3368 5303368 นางสาวพัชรินทร  จันทรเทพ 84 33.301 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.22 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี

3369 5303369 นางสาวทิพวรรณ  ชวยสุข 84 33.301 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.22 วิทยาลัยการอาชีพตระการฯเรียนดี

3370 5303370 นางสาวณัฐรุจา  ทองหลอ 84 33.301 สังคมศึกษา(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.22 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3371 5303371 นายสุทธิพงษ สุวงศ 84 33.301 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.22 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3372 5303372 นายทินกร สืบก่ํา 84 33.301 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.22 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี
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3373 5303373 นางสาวลดาวัลย  เสวะมาตย 84 33.301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 2.22 อํานาจเจริญ เรียนดี

3374 5303374 นายศักดิ์ทวีชัย  พูลรัตน 84 33.301 การประมง (วท.บ.) มัลติมิเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 2.22 อํานาจเจริญ เรียนดี

3375 5303375 นายปรีชา  พรรณศรี 84 33.301 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2.21 นาโพธิ์วิทยา เรียนดี

3376 5303376 นายจักรกฤษณ  ศรีพิทักษ 84 33.301 นิติศาสตร (น.บ.) การประมง (วท.บ.) 2.21 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3377 5303377 นางสาวธนาภรณ  มุงกลาง 84 33.301 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.21 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3378 5303378 นายสุวิทย  ปานพิมพ 84 33.301 พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.20 ปทุมราชวงศา เรียนดี

3379 5303379 นายภาณุพล แทงคํา 84 33.301 สังคมศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 2.20 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3380 5303380 นายจิรศักดิ์  จันทเพ็ชร 84 33.301 สังคมศึกษา(ค.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.20 อํานาจเจริญ เรียนดี

3381 5303381 นายมานะศักดิ์  รัตนนนท 84 33.301 เกษตรศาสตร (วท.บ.) สัตวศาสตร (วท.บ.) 2.19 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3382 5303382 นางสาวกาญจนา  โสภาภาค 84 33.301 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.19 พังเคนพิทยา เรียนดี

3383 5303383 นางสาวสิรัตติกาล  โชคชัย 84 33.301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.19 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3384 5303384 นางสาวอนุธิดา  พาชอบ 84 33.301 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.19 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3385 5303385 นางสาวจันทรเลขา  จูมทอง 84 33.301 บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.19 ไรใตประชาคม เรียนดี

3386 5303386 นางสาวราณี  แกวงาม 84 33.301 ศิลปกรรม (ศศ.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.19 ไรใตประชาคม เรียนดี

3387 5303387 นางสาวรัชณีกร ฐิตะโพธิ์ 84 33.301 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.19 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3388 5303388 สารเณรบุญมี   กองสุข 84 33.301 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.18 กิตติญาณวิทยา เรียนดี

3389 5303389 นายจักรพงษ  วงคพุทธะ 84 33.301 ดนตรี (ศศ.บ.) 2.18 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3390 5303390 นางสาวกมลพรรณ คําแกว 84 33.301 สังคมศึกษา(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.18 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3391 5303391 สางสาวสุภาภรณ คงทน 84 33.301 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.18 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3392 5303392 นายนันทวุฒิ   ปญญายิ่ง 84 33.301 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.17 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

3393 5303393 นางสาวศรีอัมพร  ทองรินทร 84 33.301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 2.17 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3394 5303394 นายจักรกริช  เสนาใหญ 84 33.301 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) การตลาด (บธ.บ.) 2.17 พังเคนพิทยา เรียนดี

3395 5303395 นางสาวปดิวรัดา  พรชัย 84 33.301 การบัญชี (บช.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.17 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3396 5303396 นางสาวจิราวรรณ ไขแสง 84 33.301 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.17 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3397 5303397 นางสาวสุวดี  สักกะโส 84 33.301 สตัวศาสตร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.17 น้ํายืนวิทยา เรียนดี

3398 5303398 นายณพัชร  ใสบาล 84 33.301 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) การประมง (วท.บ.) 2.17 อํานาจเจริญ เรียนดี

3399 5303399 นายศรีวิลาส  แผนทอง 84 33.301 เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.17 อํานาจเจริญ เรียนดี
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3400 5303400 นางสาวหนูนิ่ม  ศรีแกว 84 33.301 ชีววิทยา (วท.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.16 เหลางามพิทยาคม เรียนดี

3401 5303401 นางสาวเพ็ญนภา  แนบชิด 85 33.302 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.16 ดงยางวิทยาคม เรียนดี

3402 5303402 นายวชิรานนท  วงศพรมมา 85 33.302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.16 ปทุมราชวงศา เรียนดี

3403 5303403 นางสาววราพร เจริญลอย 85 33.302 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.16 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3404 5303404 นางสาวจริญญา พูนสิน 85 33.302 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 2.16 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3405 5303405 นางสาวบุหงา วงศสาชุม 85 33.302 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.16 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3406 5303406 นางสาวอังควนา  ชะลูด 85 33.302 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.15 ดงยางวิทยาคม เรียนดี

3407 5303407 นางสาวนิภา  สมตน 85 33.302 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.15 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3408 5303408 นางสาวศิริเพ็ญ  ดอกดวง 85 33.302 สังคมศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.15 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3409 5303409 นายอธิวัฒน  ฝกแต 85 33.302 คณิตศาสตร (วท.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.15 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3410 5303410 นางสาวศศิธร  บรรดาตั้ง 85 33.302 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.15 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3411 5303411 นางสาวพิมพพร  จูงพันธ 85 33.302 วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.15 อํานาจเจริญ เรียนดี

3412 5303412 นายฏีชฎา   หอมทรัพย 85 33.302 การบัญชี(บธ.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.14 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี

3413 5303413 นายสําราญ  แกวโสภา 85 33.302 นิติศาสตร (น.บ.) เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ 2.13 พังเคนพิทยา เรียนดี

3414 5303414 นางสาววิยะดา  สุทธิประภา 85 33.302 ธุรกิจการทองเที่ยว (ศศ.บ.) ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 2.13 ดงยางวิทยาคม เรียนดี

3415 5303415 นางสาวสุนิสา สืบลา 85 33.302 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.13 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3416 5303416 นายวิวัฒน ดาริเวศน 85 33.302 สังคมศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.13 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3417 5303417 นายธีระพงษ สิ้นภัย 85 33.302 สังคมศึกษา(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.13 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3418 5303418 นายวิทยา  โสภาคํา 85 33.302 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 2.13 อํานาจเจริญ เรียนดี

3419 5303419 นางสาวเสาวภา  สิทธิราช 85 33.302 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.12 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3420 5303420 นางสาวเมวิกา อวนทวน 85 33.302 นิติศาสตร (น.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.12 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3421 5303421 นางสาวฐิติมา สุทธิชาติ 85 33.302 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) 2.12 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3422 5303422 นายณัฐพงศ  นวลภักดิ์ 85 33.302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.12 อํานาจเจริญ เรียนดี

3423 5303423 นางสาวนันธิดา  แชมชื่น 85 33.302 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.11 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3424 5303424 นายอดิศักดิ์  กลิ่นผกา 85 33.302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.11 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3425 5303425 นางสาวจีระนันท  ศรีรวัฒน 85 33.302 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.11 นารีนุกูล เรียนดี

3426 5303426 นางสาวจิรัตติกาล ดีทองพะเนาว 85 33.302 คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนษุย (บธ.บ.) 2.11 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี
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3427 5303427 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข 85 33.302 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.11 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3428 5303428 นายภาณุวัฒน ยุทธเสน 85 33.302 พลศึกษา(ค.บ.) 2.11 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3429 5303429 นางสาวเพชรมุกดา  กําแมด 85 33.302 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.10 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3430 5303430 นายศิลปชัย  คํามุงคุล 85 33.302 การบัญชี (บช.บ.) ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 2.10 นารีนุกูล เรียนดี

3431 5303431 นางสาวกมลภัทร   ทองสวัสดิ์ 85 33.302 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) 2.10 นารีนุกูล เรียนดี

3432 5303432 นายราชัน  ราชชมภู 85 33.302 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 2.10 นารีนุกูล เรียนดี

3433 5303433 นางสาวเพ็ญพิชชา  ผิวทอง 85 33.302 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) วิทยฯและเทคโนโลยีการอาหาร 2.10 อํานาจเจริญ เรียนดี

3434 5303434 นายสุพล  ดรุณพันธ 85 33.302 ดนตรี (ศศ.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.09 หนองบัวฮีวิทยาคม เรียนดี

3435 5303435 นางสาวสุกฤตา ศรีโกศล 85 33.302 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 2.09 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3436 5303436 นางสาวนฤมล  อุตมทอง 85 33.302 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.08 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3437 5303437 นางสาวน้ําฝน  คําจําเริญ 85 33.302 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) การพัฒนาชุนชน (ศศ.บ.) 2.07 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรยีนดี

3438 5303438 นางสาวสุจิตตรา  สําเริงไธสง 85 33.302 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.) 2.07 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

3439 5303439 นายวิทวัส  พลพวก 85 33.302 เกษตรศาสตร (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2.07 นารีนุกูล เรียนดี

3440 5303440 นายชานนท  พูลภาพ 85 33.302 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) เทคโนโลยีการกอสราง (วท.บ.) 2.06 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3441 5303441 นางสาวขวัญแข  พูลเพิ่ม 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) ภาษาไทย (ศศ.บ.) 2.06 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3442 5303442 นางสาวอุไรวรรณ  สวางแกว 86 33.303 วิทยาศาสตร(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.06 โขงเจียมวิทยาคม เรียนดี

3443 5303443 นางสาววนิดา  เชื้อแสน 86 33.303 เกษตรศาสตร (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.06 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3444 5303444 นางสาวสุพัฒตรา  บุญศักดิ์ 86 33.303 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.06 ไรใตประชาคม เรียนดี

3445 5303445 นายมนตรี  มีสงา 86 33.303 พลศึกษา(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) 2.06 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3446 5303446 นางสาวสันสนีย มีรัตน 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.06 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3447 5303447 นายปญญา  ทองลิ่มสุด 86 33.303 สังคมศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.05 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

3448 5303448 นางสาวกรสุดา  ไชยศรี 86 33.303 นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) การบัญชี(บช.บ.) 2.05 ยโสธรพิทยาคม เรียนดี

3449 5303449 นางสาวนาถยา ดีลน 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 2.05 เขมราฐพิทยาคม เรียนดี

3450 5303450 นางสาวสกาวเดือน บุตรทะโท 86 33.303 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.05 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3451 5303451 นางสาวสิทธิพงษ  อุตะมะ 86 33.303 นิติศาสตร (น.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 2.04 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3452 5303452 นายภูวภัทร  นางาม 86 33.303 คณิตศาสตร(ค.บ.) พลศึกษา(ค.บ.) 2.04 นารีนุกูล เรียนดี

3453 5303453 สามเณรปริญญา  เหลากลม 86 33.303 คณิตศาสตร(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.03 กิตติญาณวิทยา เรียนดี
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3454 5303454 นางสาวลักษณาวดี  มณีภาค 86 33.303 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 2.02 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3455 5303455 นายชยุต  พันธุเพ็ง 86 33.303 พลศึกษา(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.02 ปทุมพิทยาคม เรียนดี

3456 5303456 นายดนัย ภูมิภักดิ์ 86 33.303 นาฎศิลปและการละคร (ศศ.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 2.02 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3457 5303457 นายภาณุพงษ  รูปสวย 86 33.303 นิติศาสตร (น.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 2.01 อบต.พังเคน (อ.นาตาล) เรียนดี

3458 5303458 นางสาวจารุวรรณ สงวนพิมพ 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 2.01 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3459 5303459 นายนิตินัย  วันทอง 86 33.303 นิติศาสตร (น.บ.) 2.01 พนาศึกษา เรียนดี

3460 5303460 นางสาววนิดา  บุญสิงห 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 2.00 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

3461 5303461 นางสาวสุภาวดี ยอดเพ็ชร 86 33.303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2.00 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3462 5303462 นางสาวเพลินจิตร  บุตรเคน 86 33.303 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 1.98 ปลาคาววิทยานุสรณ เรียนดี

3463 5303463 นางสาวหทัยรัตน ศรีสุวะ 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 1.98 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3464 5303464 นางสาวมนัสฉวี   ขันคํา 86 33.303 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 1.96 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3465 5303465  นางสาวดาริน โจระสา 86 33.303 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 1.95 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3466 5303466 นายเฉลิมชัย  บุญสนิท 86 33.303 สัตวศาสตร (วท.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 1.93 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3467 5303467 นางสาวศิริยาภรณ  วองไว 86 33.303 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 1.93 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3468 5303468 นายชนินทรธร  สีหะนันท 86 33.303 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 1.92 นารีนุกูล เรียนดี

3469 5303469 นายพรทิวา  สีมวง 86 33.303 เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1.91 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3470 5303470 นายอัครวัฒน  สุรพัฒน 86 33.303 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1.89 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3471 5303471 นายศุภกรณ  คําเหลา 86 33.303 พลศึกษา(ค.บ.) ดนตรี (ศศ.บ.) 1.88 ตระกูลประเทืองวิทยาคม เรียนดี

3472 5303472 นายจินดาพล  สายแวว 86 33.303 ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1.88 นารีนุกูล 2 เรียนดี

3473 5303473 นางสาวชลลดา  ศรีมันตะ 86 33.303 เทคโนโลยีฯเพื่อการออกแบบ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.88 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3474 5303474 นายศาสตราพล  ทิมา 86 33.303 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1.88 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3475 5303475 นายธนัญชัย  อุสาหะวงค 86 33.303 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) บรรณารักษศาสตรฯ (ศศ.บ.) 1.88 อํานาจเจริญ เรียนดี

3476 5303476 นายปยะณัฐ  วงศบุตร 86 33.303 นิติศาสตร (น.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 1.84 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3477 5303477 นายจักรี  ชิณโคตพงษ 86 33.303 พลศึกษา(ค.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 1.83 พนาศึกษา เรียนดี

3478 5303478 นางสาวรัชฎาพร  หวัดผล 86 33.303 รัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร (ศศ.บ.) 1.82 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3479 5303479 นางสาวพิมพพิศา  มั่นเสริม 86 33.303 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1.81 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3480 5303480 นายเทียนชัย  สายสุพรรณ 86 33.303 นิติศาสตร (น.บ.) สังคมศึกษา(ค.บ.) 1.80 นารีนุกูล 2 เรียนดี
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3481 5303481 นางสาวอัญชลี  ใจยาว 87 33.304 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) การแพทยแผนไทย (พท.บ.) 1.80 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3482 5303482 นางสาวทัศนีย  สายหมอ 87 33.304 พลศึกษา(ค.บ.) วิทยาศาสตร(ค.บ.) 1.80 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3483 5303483 นางสาวทิพากร วิลามาศ 87 33.304 การศึกษาพิเศษ(ค.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 1.79 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3484 5303484 นายขจรศักดิ์  บัวขาว 87 33.304 เกษตรศาสตร (วท.บ.) ธรุกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 1.79 เบ็ญจะมะมหาราช เรียนดี

3485 5303485 นางสาวสรัญญา  ญาณกาย 87 33.304 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร (น.บ.) 1.77 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3486 5303486 นายบัญชา จุลเหลา 87 33.304 อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) 1.77 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3487 5303487 นายฤทธิศักดิ์  ประโนพันธ 87 33.304 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 1.73 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3488 5303488 นางสาวสุวะลักษณ วงศคํา 87 33.304 การบัญชี (บช.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ(บธ.บ.) 1.73 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3489 5303489 นางสาวปฏิมาภรณ  หินทอง 87 33.304 นิติศาสตร (น.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.) 1.72 อํานาจเจริญ เรียนดี

3490 5303490 นางสาววิวาพร วรรณวงษ 87 33.304 การศึกษาปฐมวัย(ค.บ.) การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) 1.68 มัธยมตระการพืชผล เรียนดี

3491 5303491 นางสาวไพรวัลย  รูปงาม 87 33.304 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) วิศวกรรมเครือขาย (วศ.บ.) 1.66 สิรินธรวิทยานุสรณ เรียนดี

3492 5303492 นางสาวทิพยพวรรณ สมัครการ 87 33.304 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.) 1.65 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3493 5303493 นายปริญานัฐ  ศรีสังข 87 33.304 เกษตรศาสตร (วท.บ.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.61 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3494 5303494 นายธงชัย รูปชาง 87 33.304 เทคโนโลยีการกอสราง (วท.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.) 1.61 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3495 5303495 นายเอกชัย  พรจันทร 87 33.304 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1.51 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3496 5303496 นายพรเทพ มะลัย 87 33.304 พลศึกษา(ค.บ.) สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 1.51 หวยขะยุงวิทยา เรียนดี

3497 5303497 นายสยมพล  จันทพันธ 87 33.304 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1.45 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3498 5303498 นายวิเชียร  เฉลิมสุข 87 33.304 นิติศาสตร (น.บ.) วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ.) 1.44 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี

3499 5303499 นายเกษมสุข  นามศิริ 87 33.304 การปกครองทองถิ่น (รป.บ.) นิติศาสตร (น.บ.) 1.43 ศรีปทุมพิทยาคาร เรียนดี


