
ที่ รหัสประจําตัวเขาสอบ คํานําหนา ชื่อ-สกุล สาขาวิชาอันดับ 1 สาขาวิชาอันดับ 2 สาขาวิชาอันดับ 3 หมายเหตุ
1 5930000000087 นางสาว กมลชนก ชินวรรณ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
2 5930000000460 นางสาว ธีราภรณ พาพันธ ภาษาไทย วิทยาศาสตรทั่วไป การบัญชี ขาดสําเนาบัตรประชาชน
3 5930000000473 นาย ฉัตรมงคล แปชา คณิตศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร ขาดหลักฐานชําระเงิน
4 5930000000480 นางสาว ชมพูนุท ประจันทร สังคมศึกษา ภาษาไทย ขาดสําเนา ปพ.1
5 5930000000876 นาย วัชรพงษ ปญจมาตย การจัดการ ดนตรีศึกษา พลศึกษา ขาดหลักฐานชําระเงิน
6 5930000000928 นางสาว กัญจนพร  เผือกพันธ คอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
7 5930000000997 นางสาว สุจิตา ชุมแวงวาป การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย นิติศาสตร ขาดเอกสารฉบับจริง
8 5930000001096 นางสาว หฤทัย  เบาหนองบัว ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน ขาดหลักฐานชําระเงิน
9 5930000001177 นางสาว สุจาริน ศรีแนน ภาษาไทย วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป ขาด ปพ. 5 เทอม
10 5930000001241 นางสาว ศุภาลักษณ วิสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ขาดเอกสารฉบับจริง
11 5930000001270 นางสาว วิไลวรรณ เสาะแสวง สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ขาดหลักฐานชําระเงิน
12 5930000001297 นางสาว จุราทิพย แจมพิจิตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
13 5930000001370 นางสาว อภิญญา  เเพงชาติ ภาษาไทย สังคมศึกษา นิติศาสตร ขาดสําเนา ปพ.1
14 5930000001412 นางสาว ประภาสิริ ผงสีนวล สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ขาดหลักฐานชําระเงิน
15 5930000001469 นางสาว เจษฎาภรณ เศรษโฐ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดหลักฐานชําระเงิน
16 5930000001688 นางสาว อิสราภรณ  ฤทธิแสง นิติศาสตร แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
17 5930000001721 นาย ทวีทรัพย มอมุงคุณ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป เคมี ขาดหลักฐานการสมัคร
18 5930000001748 นางสาว อรณี  สีตาล ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย การประชาสัมพันธ ขาดหลักฐานชําระเงิน
19 5930000001804 นาย ศุภศิลป  พลสิทธิ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ ขาดใบ ปพ.1
20 5930000001837 นางสาว อุมาวดี  ชานุชิตร พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา ขาดเอกสารฉบับจริง
21 5930000001914 นาย จรัส  สุขราช สังคมศึกษา คณิตศาสตร ขาดเอกสารฉบับจริง
22 5930000002086 นางสาว อุไรรัตน   กองพลี วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษาปฐมวัย การจัดการการโรงแรม ขาดหลักฐานชําระเงิน
23 5930000002142 นางสาว พรรณวดี  ดีสงคราม การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ขาดหลักฐานชําระเงิน
24 5930000002154 นาย เจตน  เรืองฤทธิ์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร นิติศาสตร ขาดเอกสารฉบับจริง
25 5930000002155 นาย วรเชษฐ อาจเดช สังคมศึกษา คณิตศาสตร นิติศาสตร ขาด ปพ.1
26 5930000002240 นาย สุระชา แสนจันทร นิติศาสตร แขนงรัฐประศาสนศาสตร แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดหลักฐานชําระเงิน
27 5930000002286 นางสาว ศุภิสรา  อินทรเอี่ยม การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป ขาดหลักฐานชําระเงิน
28 5930000002365 นางสาว อภิญญา รัตนางาม วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา เคมี ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
29 5930000002392 นางสาว สุธิตา  ดวงระหวา ภาษาไทย วิทยาศาสตรทั่วไป การบัญชี ขาดเอกสารสมัคร
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30 5930000002514 นาย วุฒิชัย ศรีเพียชัย ดนตรีศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
31 5930000002581 นางสาว กุลนันท  นานรัมย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาจีน ขาดหลักฐานชําระเงิน
32 5930000002583 นางสาว ธิดารัตน เหลาเพิ่ม คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาดหลักฐานชําระเงิน
33 5930000002589 นาย ชาติชาย เดชบุรัมย นิติศาสตร คณิตศาสตร แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดหลักฐานชําระเงิน
34 5930000002620 นางสาว ฐิติมา แสนโบราณ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป การบัญชี ขาดเอกสารฉบับจริง
35 5930000002643 นาย รัฐพล  แสงใสเเกว แขนงรัฐประศาสนศาสตร แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดหลักฐานชําระเงิน
36 5930000002742 นาย สิทธิโชค ไชยสา วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา ขาดสําเนาบัตรประชาชน
37 5930000002776 นางสาว นพัฒนสร เดชบรรทม สังคมศึกษา นิติศาสตร การพัฒนาชุมชน ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
38 5930000002861 นางสาว สิรินารถ  สีลา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป แขนงการปกครองทองถิ่น ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
39 5930000002869 นางสาว เจนธิมา จันทมาลา สังคมศึกษา นิติศาสตร การจัดการการโรงแรม ขาดสําเนา ปพ.1
40 5930000002894 นางสาว นริศรา บัวเเสน ภาษาอังกฤษ ขาดหลักฐานชําระเงิน
41 5930000002994 นางสาว เจนจิรา เวียคํา คอมพิวเตอรศึกษา การศึกษาปฐมวัย การบัญชี ขาดหลักฐานชําระเงิน
42 5930000003011 นางสาว กุสุมา  จําปาบุรี ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย การจัดการ ขาดหลักฐานการสมัคร
43 5930000003045 นาย สมศักดิ์ บุตรศรี วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา ขาดสําเนาบัตรประชาชน
44 5930000003047 นาย เสฎฐวุฒิ สินธุโคตร วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา ขาดสําเนาบัตรประชาชน
45 5930000003086 นางสาว สุชาวลี  ฝางนอก สังคมศึกษา การจัดการการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
46 5930000003110 นางสาว นันทิยากร  หวังผล การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย การพัฒนาชุมชน ขาดหลักฐานชําระเงิน
47 5930000003164 นางสาว พีรยา โคตรนาวัง ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการการโรงแรม ขาดหลักฐานการสมัคร
48 5930000003189 นาย ปฏิพล แสนสุข วิทยาศาสตรทั่วไป คอมพิวเตอรศึกษา ขาดใบ ปพ. 5 เทอม
49 5930000003207 นางสาว ธัญญาลักษณ  สาลากัน คณิตศาสตร การศึกษาปฐมวัย ขาดหลักฐานชําระเงิน
50 5930000003309 นางสาว ปยมาศ ศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป ขาดเอกสารสมัคร
51 5930000003334 นาย ณัฐวัตร  สุริพล สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตรการกีฬา ขาดใบสมัคร+สลิปชําระเงิน
52 5930000003336 นาย  อลงกรณ  ดอนลาดลี นิติศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา ขาดใบสมัคร+เอกสารประกอบสมัคร
53 5930000003397 นาย สมัย  โลเด พลศึกษา ขาดสลิปชําระเงิน
54 5930000003432 นาย  วรเมธ พรหมวงศ คอมพิวเตอรศึกษา สังคมศึกษา นิติศาสตร ขาด ปพ.5 เทอม (ที่สงมา 4 เทอม)
55 5930000003659 นาย วัชรวิทย วังคะฮาด สารสนเทศศาสตร การจัดการการทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม ขาดหลักฐานประกอบการสมัคร
56 5930000003702 นางสาว อลิศรา   เสนาะคํา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เคมี ขาดหลักฐานชําระเงิน
57 5930000003836 นางสาว ศศิวิมล  สมสะอาด คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป ขาดหลักฐานชําระเงิน
58 5930000003885 นางสาว ณัฐมล  วิรัญมาตย คณิตศาสตร ภาษาไทย การตลาด ขาดเอกสารสมัคร
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59 5930000003998 นางสาว ภาวิณี  ศรีสุข การศึกษาปฐมวัย ขาดหลักฐานชําระเงิน
60 5930000004033 นางสาว กิตติพร ทะรังศรี คณิตศาสตร ขาดเอกสารฉบับจริง
61 5930000004162 นางสาว กัลยรัตน สารีพันธ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
62 5930000004231 นางสาว พัฒตราภรณ อุนคํา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป การบัญชี ขาดหลักฐานชําระเงิน
63 5930000004301 นางสาว ปารุดา  เหงาโคกงาม วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป เคมี ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
64 5930000004422 นางสาว ณัฐธิดา วิริยะพันธ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ขาดหลักฐานชําระเงิน
65 5930000004466 นางสาว ตรีทิพยนิภา ติวสรอย ภาษาไทย คอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ขาดหลักฐานชําระเงิน
66 5930000004673 นาย ชยณัฐ โคตรสมบัติ ดนตรีศึกษา พลศึกษา ขาดหลักฐานชําระเงิน
67 5930000004693 นาย ณัฐพงษ ไวยมาศ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรการกีฬา ขาดหลักฐานชําระเงิน
68 5930000004763 นางสาว ปทมาวดี  ธิทา การศึกษาปฐมวัย ขาดเอกสารสมัครฉบับจริง
69 5930000004860 นางสาว ปยะพร   พุฒแกว ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป ขาดหลักฐานชําระเงิน
70 5930000004963 นาย ศราวุธ อนุมาตย แขนงการปกครองทองถิ่น นิติศาสตร สัตวศาสตร ขาดเอกสารฉบับจริง
71 5930000004974 นางสาว สุทธิดา ลาดสุด ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป ภาษาจีน ขาด ปพ.1
72 5930000005074 นางสาว ชอผกา เทพศรีหา ภาษาอังกฤษ ขาดหลักฐานชําระเงิน
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