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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี

ประจําปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 Portfolio ประเภทท่ัวไป
และประเภทโครงการพิเศษ (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)

ลงวันท่ี        มกราคม 2562

Portfolio ประเภทท่ัวไป

...............................

สํานักวิชาการจัดการ

หลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรม
1 กนกพร  จันทร์เอียด สตรีภูเก็ตนางสาว

2 กนกวรรณ  เชาวลิต ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

3 กนกวรรณ  พวงจันทร์ นิรมลชุมพรนางสาว

4 กัญญารัตน์  ปานจันทร์ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

5 เกศราวดี  เหมเดโช สวนศรีวิทยานางสาว

6 ขวัญชนก  พิริยะพิเศษพงศ์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

7 คณิน  ยะนิล สุราษฎร์พิทยานาย

8 คีตภัทร  คงสนอง ละแมวิทยานางสาว

9 คีตภัทร์  ดิษฐรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

10 จันธิมา  ทองพัฒน์ สวนศรีวิทยานางสาว

11 จารุมน  ณ นุวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงานางสาว

12 จิรนันท์  บริสุทธ์ิ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

13 ชุติกาญจน์  ตรงมะตัง สิเกาประชาผดุงวิทย์นางสาว

14 ฐิตชญา  จิตสมพงศ์ พนมเบญจานางสาว

15 ฐิติวรดา  เปรมปรีดา คงคาประชารักษ์นางสาว

16 ณรงค์ฤทธ์ิ  สุทธาระ เทศบาล 5นาย

17 ณัฐนรี  คําชวด ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

18 ณัฐพร  พัฒน์วัฒน์ สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)นางสาว

19 ณัฐพล  กาญจนะ เมืองนครศรีธรรมราชนาย

20 ณัฐลดา  จันทร์จํารัส เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

21 ณิชกมล  ทองยอด ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

22 ดนุสรณ์  บูนํา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานาย

23 ธนัชชา  รัตนะ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

24 ธนัญชนก  แก้วเล่ือน ปากจั่นวิทยานางสาว

25 ธมลวรรณ  ทองพบ สวนศรีวิทยานางสาว

26 ธราวรรณ  ดิษสระโร วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

27 ธัญญารัตน์  ระโยธี ยานนาเวศวิทยาคมนางสาว

28 ธิดารัตน์  ต้ันซุ่นหิ้น ทุ่งสงนางสาว
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29 นทีรัตน์  ปานคง ละแมวิทยานางสาว

30 นพนันท์  พันธภาค เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

31 นภัทร  รัตนนุกูล นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนางสาว

32 นภัสสร  สมบูรณ์ อบจ.เมืองภูเก็ตนางสาว

33 นฤเบศ  แขกพงศ์ ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธินาย

34 นาถนฎา  นิยมแก้ว สวนศรีวิทยานางสาว

35 นิซรีน  บัวแก้ว ดีนูลอิสลามนางสาว

36 เบญญทิพย์  ชุมพงษ์ สวนศรีวิทยานางสาว

37 ปริยาภรณ์  เรืองจรัส ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

38 ปวันพัสตร์  ทนุรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัยนางสาว

39 ปัณณพร  พุ่มสง สระแก้วรัตนวิทย์นางสาว

40 ปาริชาต  รัตนนุพงศ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว

41 ปาริชาติ  ขนอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)นางสาว

42 ปาลิตา  เท่ียงตรง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

43 ปิยวรรณ  ไพณุจิตร ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

44 พัชรินทร์  คงนุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)นางสาว

45 พิชญาภร  ทองแจ้ง ทุ่งสงนางสาว

46 พิยะพร  ช่วยสงค์ เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

47 เพชรตะวัน  ศรีรัตน์ เกาะพะงันศึกษานางสาว

48 ฟีรดาวส์  ดอเลาะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

49 ภัทรสุดา  วงศ์สุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาว

50 ภาวิณีย์  ทองพัฒน์ สวนศรีวิทยานางสาว

51 รุจิษยา  แผ่นทอง ทุ่งสงนางสาว

52 รุสนีดา   สายสหัส จริยธรรมศึกษามูลนิธินางสาว

53 ลักษิกา  คงบุญ สิชลประชาสรรค์นางสาว

54 วิลาสินี  วิเชียรสร้าง คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมนางสาว

55 ศรัญญา  ดาราวรรณ ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

56 ศรีสุนันท์  แก้วเก้า ทุ่งสงนางสาว

57 ศิรินาฏ  อ่อนช่วย วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชนางสาว

58 ศิริวรรณ  พรหมบุตร วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชนางสาว

59 สะอุดี  ปิยา มูลนิธิอาซิซสถานนาย

60 สาวิตรี  รัชนี ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

61 สิทธิชัย  ห้วยลึก มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินาย

62 สุพรรษา  พรมมา สิชลประชาสรรค์นางสาว

63 สุภัทรา  ครุยทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนางสาว

64 สุรางคณา  อร่ามเรือง สุราษฎร์ธานี 2นางสาว

65 อติกานต์  ปุเลตัง สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์นางสาว

66 อนันตศักด์ิ  สงวนนาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนาย

67 อนาวิน  สิงห์คุ้ม สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนาย
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68 อภัสราพร  สินธพ วิทยาลัยเทคนิคพังงานางสาว

69 อภิชญา  ตันทวีวงศ์ พรศิริกุลนางสาว

70 อัจฉราวรรณ  เก้ือเอียด บางสวรรค์วิทยาคมนางสาว

71 อัญชลี  เกตุบูรณะ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงนางสาว

72 อัลวาริส  มะหะหมัด มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินาย

73 อัสรีนา  ต่วนมิหน้า ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

74 อาภัสรา  รุ่งเรือง พนมเบญจานางสาว

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน)
1 แก้วกานต์ดา  จิตจําลอง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

2 คณิน  แซ่เล่ียว ศรีธรรมราชศึกษานาย

3 ทัตพงศ์  เชาวลิต กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

4 ธัญรดา  เย็นฉํ่า วิทยาลัยเทคนิคพังงานางสาว

5 นริศรา  ศรีสวัสดิ์ ท่าชนะนางสาว

6 นิชา  ยิ่งยง สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

7 ประภาวรินทร์  คล่องทะเล อบจ.เมืองภูเก็ตนางสาว

8 ปิยะวรรณ  ศรีวิลัย นิรมลชุมพรนางสาว

9 ภัทรภร  บุญฮก ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

10 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

11 ยงยุทธ์  ยุติธรรม ศรีธรรมราชศึกษานาย

12 รติมา  สหวิศิษฏ์ ปากพนังนางสาว

13 ศิริฉัตร  สุทธิธรรมานุกูล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

14 สิรินิตย์  บุญพันธ์ุ สะบ้าย้อยวิทยานางสาว

15 สุทธิดา  แก้วจันทร์ หาดสําราญวิทยาคมนางสาว

16 สุพัตรา  สัญจิตร์ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

17 อวัสดา  ช่ังมะแอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังนางสาว

18 อัลวาริส  มะหะหมัด มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินาย

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
1 กนกวรรณ  ชาญด้วยกิจ ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

2 กฤติยา  ส้มแป้น เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

3 กัญจนพร  ป่ินทอง ปากพนังนางสาว

4 กัญญณัฐ  ปานจันทร์ ชัยบุรีพิทยานางสาว

5 กันยารัตน์  สุวรรณมณี นาทวีวิทยาคมนางสาว

6 กานต์มณี  ศิรวรพันธ์ จรัสพิชากรนางสาว

7 เกวลี  หมิแหม ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

8 จอร์แดนเจสัน  แม็คเชน อุดรพิทยานุกูลนาย

9 จิดาภา  ขาวขํา ประทีปศาสน์นางสาว

10 จิตรลดา  ภัทรสกล กุยบุรีวิทยานางสาว

11 จินต์ศุจี  ศรีใส กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว
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12 เจตน์สฤษฏิ์  พิมพ์พงศ์ เมืองถลางนาย

13 ชญานิศ  จิตกล้า ปะเหลียนผดุงศิษย์นางสาว

14 ชลธิดา  ขุนชํานิ ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

15 ชัชฎาภรณ์  สมเช้ือ สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

16 โชติรส  คัคนานตดิลก สุราษฎร์ธานีนางสาว

17 ซาฮาร่า  บากา เตรียมศึกษาวิทยานางสาว

18 ญาณิศา  สุขพิทักษ์ ทุ่งสงนางสาว

19 ณรงค์ฤทธ์ิ  ขนายน้อย พุนพินพิทยาคมนาย

20 ณัฏฐณิชา  จันทร์ผ่อง ปัญญาวิทย์นางสาว

21 ณัฐนิชา  รู้จํา ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

22 ณัฐปคัลภ์  วัฒนสิทธ์ิ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

23 ณัฐสุดา  ทองสุวรรณ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

24 ณิชกานต์  พิชัยกาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาว

25 ณิชชยา  นารีศรีสวัสด์ิ นิรมลชุมพรนางสาว

26 ตระกาล  รัญจวน มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินาย

27 ทิพย์เกษร  วิบูลย์ศิลป์ เทศบาล 4 วัดโพธาวาสนางสาว

28 ธนวันต์  ชินทัตโต ศรียาภัยนาย

29 ธราวรรณ  ฤทธิเล่ือน หารเทารังสีประชาสรรค์นางสาว

30 ธัญญลักษณ์  ศรีเปารยะ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

31 ธันทิศ  อิสรธราดล กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

32 นภัสกร  ล่ิมสกุล ศรีธรรมราชศึกษานาย

33 นภัสสร  ทองขํา ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

34 นารถชนก  เรืองวิชา เกาะพะงันศึกษานางสาว

35 นิธิวัช  เอียดทองดํา กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

36 เบญจวรรณ  ฉิมประดิษฐ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

37 เบญญาภา  หมื่นพัน ปากพนังนางสาว

38 ปวรักษ์  สารรักษ์ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

39 ปัญญาพร  ยอดชาญ ฆังคะทวีศิลป์นางสาว

40 ปัตมา  วิศพันธ์ นาทวีวิทยาคมนางสาว

41 ปัทยานี  สังขนุกิจ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

42 พงศกร  บุญฤทธ์ิ เมืองนครศรีธรรมราชนาย

43 พนิดา  คืดนอก พนาศึกษานางสาว

44 พรชรินทร์  ชูชนะ ปัญญาวิทย์นางสาว

45 พรนภัส  อุดร เมืองนครศรีธรรมราชนางสาว

46 พรวลัย  กรดกางก้ัน สระแก้วรัตนวิทย์นางสาว

47 พัณณิตา  ช่วยเหลือ รัษฎานางสาว

48 พันพสา  สนธิเศวต กระบุรีวิทยานางสาว

49 พิมพ์ลภัส  น้อยมา บางสะพานวิทยานางสาว

50 ฟิรดาวส์  เบ็ญจลักษณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว
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51 ฟิรดาวส์  สะดาเร็ง บํารุงอิสลามนางสาว

52 ภรภัทร  ทองพัว กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

53 ภัทรารัตน์  เกาะสมัน ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

54 มนัสชนก  ขาวยิน ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

55 มาลิตา  นุรักษ์ สิชลประชาสรรค์นางสาว

56 มุสตากีม  แหล๊ะหลง รุ่งโรจน์วิทยานาย

57 รติมา  สหวิศิษฏ์ ปากพนังนางสาว

58 รัชชานนท์  บัวทุม สารสาสน์วิเทศร่มเกล้านาย

59 โรสดา  แวอูมา เตรียมศึกษาวิทยานางสาว

60 วริศรา  เทพแก้ว ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

61 ศรสวรรค์  อนุสา ดาวรุ่งวิทยานางสาว

62 ศศิกานต์  แก้วประภาค สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

63 ศศิกานต์  พานชาตรี สตรีทุ่งสงนางสาว

64 ศิรรัตน์  ประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีนางสาว

65 ศิริฉัตร  สุทธิธรรมานุกูล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

66 สาริกา  เจริญอินทร์พรหม หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

67 สิทธิชัย  ห้วยลึก มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินาย

68 สิรินิตย์  บุญพันธ์ุ สะบ้าย้อยวิทยานางสาว

69 สุกัญญา  ช่วยบํารุง ฆังคะทวีศิลป์นางสาว

70 สุชาวดี  ขุนทอง สิเกาประชาผดุงวิทย์นางสาว

71 สุทธิดา  แก้วจันทร์ หาดสําราญวิทยาคมนางสาว

72 สุทัศน์  หมัดเต๊ะ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

73 สุธีกานต์  อักษรเงิน สิชลคุณาธารวิทยานาย

74 โสภิดา  อาหมัด มุสลิมวิทยาภูเก็ตนางสาว

75 อดิศร  อะยามา รุ่งโรจน์วิทยานาย

76 อนุวัฒน์  พรหมแก้ว หารเทารังสีประชาสรรค์นาย

77 อรีนา  ยะผะ เตรียมศึกษาวิทยานางสาว

78 อัมมาร์  เจ๊ะเล๊าะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นาย

79 อัมรัน  เจะโซะ ดรุณศาสน์วิทยานาย

80 อัสรีนา  ต่วนมิหน้า ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

81 อามานีนา  ปาเนาะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

82 อุษณีย์  ชูระมาน หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
1 กนกพร  ภัทราดูลย์ พรศิริกุลนางสาว

2 กมลชนก  แจ้งประจักษ์ ศรียาภัยนางสาว

3 กษิดิศ  เหมทานนท์ สตรีทุ่งสงนาย

4 กัญญาณัฐ  พรหมจันทร์ เมืองถลางนางสาว

5 ซัซวานี  กูนา คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

6 ณัฐลดา  จันทร์จํารัส เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว
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7 ทัศณพงศ์  บุญครัน ศรีธรรมราชศึกษานาย

8 ธนภัทร  บุญทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นาย

9 นริศรา  ยอดเวียน ประทีปศาสน์นางสาว

10 นิชา  ยิ่งยง สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

11 นิภาธร  เพชรช่วย เมืองนครศรีธรรมราชนางสาว

12 ปวรักษ์  สารรักษ์ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

13 พรวลัย  กรดกางก้ัน สระแก้วรัตนวิทย์นางสาว

14 พสธร  ไกรทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ีนาย

15 พิมพ์ลภัส  ขาวทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

16 มณีรัตน์  หาญพิทักษ์ ขุขันธ์นางสาว

17 มนันญา  กองสิทธิศาสน์ เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

18 เมธาวี  เพ็ชรดี จรัสพิชากรนางสาว

19 ยศมน  เส้งสุ้น พัทลุงนางสาว

20 รติมา  สหวิศิษฏ์ ปากพนังนางสาว

21 วานิตา  สุรพงศ์ ประทีปศาสน์นางสาว

22 วิศรุตา  ทองคํา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

23 ศิริฉัตร  สุทธิธรรมานุกูล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

24 สุขสันต์  อํ่าอ่ิม เมืองกระบ่ีนาย

25 สุชาดา  นาคแดง สตรีวิทยา ๒นางสาว

26 สุมิตา  แก้วไข่ บางสวรรค์วิทยาคมนางสาว

27 อมลวรรณ  ขับกล่อม ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

28 อรวรรณ  ดวงดี อรุณวิทยานางสาว

29 อัครมณี  มั่นจินดา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาว

30 อัซฮาณี  หมานหนับ จริยธรรมศึกษามูลนิธินางสาว

หลักสูตรบัญชี
1 กฤษฎาภรณ์  ต้ังไว้รัมย์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

2 กัญจนพร  ชูทอง ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

3 กัญญารัตน์  ปานจันทร์ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

4 กัลยกร  วัตรคล้าย ศรียาภัยนางสาว

5 กัลยา  ไหมเพ็ง ปัญญาทิพย์นางสาว

6 กิตติมา  มณีโชติ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

7 กิตติมา  อนันต์ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

8 กิตติวดี  สงทิพย์ สตรีพัทลุงนางสาว

9 เกษรินทร์  พงศ์สุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

10 จิณณพัต  แซ่หลี สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

11 จิตตรัตน์  ใจห้าว สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

12 จุฑาทิพย์  บุญสุวรรณ ท่าชนะนางสาว

13 จุฑารัตน์  คงฉิม หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

14 เจตน์สฤษฏิ์  พิมพ์พงศ์ เมืองถลางนาย
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15 ฉวีวรรณ  แก้วนาค ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

16 ชวัลลักษณ์  ภาคยาสิทธิ์ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

17 ชวัลวิชญ์  เลิศพิทยานนท์ ดีบุกพังงาวิทยายนนาย

18 ญาณิศา  เหมทานนท์ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

19 ญาราภรณ์  คชสง่า กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

20 ฐิตารีย์  เต็มสงสัย ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

21 ฐิติมา  แก้วเมือง ปากพนังนางสาว

22 ฐิติมา  ชอบผล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

23 ณัฐชยา  มนชม หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

24 ณัฐณิชา  เหลืองประภาศิริ ศรียาภัยนางสาว

25 ณัฐธิดา  บุตรเพชร พิชัยรัตนาคารนางสาว

26 ณัฐนิชา  โสระดี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

27 ณัฐวดี  จันทร์ขาว ปากพนังนางสาว

28 ดลสุข  สุประดิษฐ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

29 ทิพวรรณ  หนูเอียด ปากพนังนางสาว

30 ธนภรณ์  คงทน สตรีทุ่งสงนางสาว

31 ธัญญารัตน์   นราอาสน์ ทุ่งสงนางสาว

32 ธัญรดา  เย็นฉํ่า วิทยาลัยเทคนิคพังงานางสาว

33 ธันวา  คงผลาญ ปะเหลียนผดุงศิษย์นาย

34 ธารารัตน์  ลายสิงห์ สตรีทุ่งสงนางสาว

35 ธิดารัตน์  ทับทอง กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

36 นริศรา  ศรีสวัสดิ์ ท่าชนะนางสาว

37 นลินรัตน์  สังข์แก้ว พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

38 นวรินทร์  สังข์ศรี กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

39 นัทชนก  สุทธิช่วย เทพมิตรศึกษานางสาว

40 นัทธพงศ์  ลาวเพ็ชร์ กะทู้วิทยานาย

41 นันทวรรณ  บุญเอียด ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

42 นาฏอนงค์  ขําทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

43 นิตยา  เรืองรัตน์ พนมเบญจานางสาว

44 นิยะดา  เดชพรหม ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

45 นิรดา  ตันทวีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

46 นูรอามาลีน  เด็งซียอ ดารุสสาลามนางสาว

47 บุคอรีย์  สุหลงเส็น กะทู้วิทยานาย

48 บุษบา  มุสิแดง ปากพนังนางสาว

49 บุสรอ  มะยิ ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธินางสาว

50 บูชิตา  ขวัญแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

51 เบญจวรรณ  พูลศิริ อํามาตย์พานิชนุกูลนางสาว

52 ปทุมวดี  จินุกูล เฉลิมราชประชาอุทิศนางสาว

53 ปนัดดา  สุวรรณรัตน์ ปากพนังนางสาว
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54 ปริญญา  คงแป้น ปากพนังนางสาว

55 ปริตตา  เรืองศิลป์ สวนศรีวิทยานางสาว

56 ปรินทร์  สุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัยนาย

57 ปอรรัตน์  ออเปียง สุราษฎร์ธานี 2นางสาว

58 ปัจณวศรี  คงปาน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

59 ปัตติญา  เหมือนแก้ว ชะอวดนางสาว

60 ปัทยานี  สังขนุกิจ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

61 เปรมจิต  มีแก้ว สวนศรีวิทยานางสาว

62 พรนภัส  ไชยภักดี บางขันวิทยานางสาว

63 พสชนัน  ไพชํานาญ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

64 พิมพ์ชนก  จันเขียด สตรีพัทลุงนางสาว

65 พิรญาณ์  บุญชะนะ หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

66 ภัทนวรรณ  จันทร์เจ้า พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

67 ภัทรวดี  พรหมช่วย ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

68 ภัทรวดี  เพ็ชรคงแก้ว ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

69 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

70 มนัสนันท์  มาศสุรางค์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

71 มูนีเราะ  ฉิมเรือง คันธพิทยาคารนางสาว

72 ยุสรัน  สะมะโต อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นาย

73 รติมา  โรจเรณุมาศ เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)นางสาว

74 รสรินทร์  ป่ินแก้ว ภัทรบพิตรนางสาว

75 รัตติยาภรณ์   ดิลกรัตนพิจิตร เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

76 รินรดา  เมืองจีน สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

77 รุ่งทิพย์  เพชรไข่ เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

78 ฤทัยรัตน์  เก่งกสิวิทย์ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

79 ลภัสรดา  พงษ์ธัญญะวิริยา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

80 วลัญช์รัตน์  เกิดมงคล ศรียาภัยนางสาว

81 วลัยภรณ์  แพรกปาน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

82 วศิณี  ใจวิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

83 วาสิตา  แซ่ด่าน เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

84 วิภวานี  ท้ิงนุ้ย พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

85 ศวิตา  พริกทอง บางขันวิทยานางสาว

86 ศิโรรัตน์  หมาดหยา ตรังคริสเตียนศึกษานางสาว

87 ศิวพร  ศรีผ่อง กะทู้วิทยานางสาว

88 ศุภกานต์  ศรีสมโพธ์ิ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

89 สริตา  ขวัญทอง สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

90 สิราวรรณ  พรหมพฤกษ์ โยธินบํารุงนางสาว

91 สิรินาฎ  โสหุรัตน์ อํามาตย์พานิชนุกูลนางสาว

92 สุกัญญา  นนทศักดิ์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว
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93 สุปราณี  แก้วสองสี สะบ้าย้อยวิทยานางสาว

94 สุภาวรรณ  อินทรวิเชียร พนมเบญจานางสาว

95 อธิตยา  สีดํา คันธพิทยาคารนางสาว

96 อนิตยา  สุขกาว วิเชียรมาตุนางสาว

97 อัศริยา  ลาเต้ มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธินางสาว

98 อานีตา  ยีตูวา พัฒนาวิทยานางสาว

99 อานีฟ  เจ๊ะมุ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

100 อุษณีย์  สมัยสงฆ์ พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
1 เกศกนก  เอ่นแคน สะบ้าย้อยวิทยานางสาว

2 ญาดา  วงศ์สิทธิไพฑูรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์นางสาว

3 ดรุณวรรณ  ถ่ินแก้ว เขาชัยสนนางสาว

4 ธัญเทพ  ช่วยเมือง หาดใหญ่พิทยาคมนาย

5 ธัญรดา  เย็นฉํ่า วิทยาลัยเทคนิคพังงานางสาว

6 นภสร  บุญเทียม มารีย์วิทยานางสาว

7 นันท์นภัส  แสงอภัย ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

8 พัชรมณี  พุฒทอง สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

9 ภวภูบดินทร์  โสเช้ือ อํามาตย์พานิชนุกูลนาย

10 ภัทรนิษฐ  อรัญ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

11 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

12 ศิริฉัตร  สุทธิธรรมานุกูล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

13 สิทธิพล  ชํานาญกิจ ทุ่งสงนาย

14 สุนิษา  แซ่ผล เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

15 อนงค์นาฎ  เพชรทอง กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

16 อุมัรฟารุค  หมัดหมัน ดารุลมาอาเรฟมูลนิธินาย

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
1 กมลรัตน์  จันทร์เขียว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

2 ภัทรภร  บุญฮก ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
1 ทิพย์สุดา  ยอดวิจารณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

2 นภัสสร  ข้ายเม่ง หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

3 ปวันรัตน์  วงศ์อนุรักษ์กุล สวนศรีวิทยานางสาว

4 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

5 ศศิกานต์  ทับมุด มุสลิมวิทยาภูเก็ตนางสาว

6 สินิพัชร  ศรีมุกข์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

7 สุรพัศ  บุญโสภณ ปงรัชดาภิเษกนาย
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สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
1 กนกวรรณ  เพชรรักษา สอาดเผดิมวิทยานางสาว

2 กมลวรรณ  คงเพ็ง หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

3 กรรณิการ์  เดชชัยภูมิ มัธยมวาริชภูมินางสาว

4 กษมน  สินฉิม วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

5 กัญญาภัค  สินสืบผล ศรีสวัสดิ์พิทยาคมนางสาว

6 กันยา  อาดํา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานางสาว

7 กานต์รวี  ดําสุทธ์ิ พัทลุงนางสาว

8 กุลนภา  ยกเลื่อน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นางสาว

9 กุสุมาลย์  ใจแผ้ว เวียงสระนางสาว

10 เกศกนก  ทรัพย์เชาว์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีนางสาว

11 จันทิมา  แสงสาคร ธิดาแม่พระนางสาว

12 จารุพรรณรัตน์  ลาดตะก่ัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยานางสาว

13 จิรวรรณ  ขวานทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

14 จิราพัชร  สืบบุตร พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

15 จิราวดี  ดอกคํา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษนางสาว

16 จิราวรรณ  บุญสิน โยธินบํารุงนางสาว

17 จุฑาทิพย์  ปานศิริ เคียนซาพิทยาคมนางสาว

18 ฉัตรณัฐดา  ก้อนวิมล กมลาไสยนางสาว

19 ชลธิชา  รัตนสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

20 ชุติกาญจน์  วงศ์วาสนา กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

21 ชุติมา  อินทร์น้อย สอาดเผดิมวิทยานางสาว

22 ซัลวาตี  มูดอ ธรรมวิทยามูลนิธินางสาว

23 ซารีนา  อาบูบากา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานางสาว

24 ซีรีน  ขําเครือ ธรรมมิสลาม ท่าอิฐนางสาว

25 ซุลวาณี  อาแวสะนิ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

26 ญาณิศา  ปุรินทราภิบาล กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

27 ญาดา  คงพันธ์ทะระ พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

28 ญาดา  มีชูสิน วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯนางสาว

29 ฐิตาภรณ์  จันทร์เกตุกุล เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯนางสาว

30 ฐิติพร  ตลึงจิตร ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

31 ฑิตยา  สมสวัสด์ิ ทุ่งสงนางสาว

32 ณดา  ปังหลีเส็น พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

33 ณัฏฐ์พัชร์  หนูจัน เขาพังไกรนางสาว

34 ดรรชนี  กันสัตรู ศรีรัตนวิทยานางสาว

35 ดาราทิพย์  รอดเรือง ท้ายเหมืองวิทยานางสาว

36 ดาวิษา  เพริศแก้ว เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว
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37 ธมลวรรณ  โปช่วย วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

38 นริศรา  ชูทอง สตรีทุ่งสงนางสาว

39 นัจมีย์  วาลีดง พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

40 นัฏฐา  เอ่งฉ้วน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ีนางสาว

41 นัฐกาญจน์  พลัดพราก พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

42 นัฐกานต์  ฮวดทวี เวียงสระนางสาว

43 นาตยา  จีนเตี๊ยะ สิงห์บุรีนางสาว

44 นินูรูลฮูดา  นิกาเร็ง อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

45 นิภาภรณ์  มีคํา พิชัยรัตนาคารนางสาว

46 นูรไอร์ณี  มูซอ ดรุณศาสน์วิทยานางสาว

47 บุญญธิดา  สุวรรณเหลา ศรีบุณยานนท์นางสาว

48 บุษบา  ผลเหลือ สระพังวิทยาคมนางสาว

49 บุษยารัตน์  ผิวผ่อง จุ๋งฮัวโซะเซียวนางสาว

50 บุสิตา  สืบสําราญ สตรีศึกษานางสาว

51 ปฏิภาณ  วงค์หนายโกด สกลราชวิทยานุกูลนาย

52 ปทิตตา  สงสุข สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

53 ปนัดดา  วันริโก ท่าโพธ์ิศรีพิทยานางสาว

54 ปภัสรา  อรุณจินดาวรรณ ธาตุนารายณ์วิทยานางสาว

55 ประภัสสร  แวทไธสง กู่สวนแตงพิทยาคมนางสาว

56 ปวิชญา  นพคุณ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

57 ปัทมาวรรณ  ศรีจันทร์ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

58 ปานิสา  ระงับโสตร์ คลองใหญ่วิทยาคมนางสาว

59 ปาริชาติ  จาริยะ เขาชัยสนนางสาว

60 ปิยะธิดา  เขตร์บุญเรือง กมลาไสยนางสาว

61 เปมิกา  แซ่อ่ึง ทุ่งสงนางสาว

62 ผไทมาศ  นุ่นแก้ว ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

63 พรนภา  ปุ่มเป้า ธาตุนารายณ์วิทยานางสาว

64 พรอนงค์  จุติยนต์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

65 พลอยไพลิน  แก้วหนู ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

66 พัชราพร  ป้ินทองพันธ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

67 พัทธ์ธีรา  ไทยนุกูล สอาดเผดิมวิทยานางสาว

68 พีระดา  สุมนรัตนกูล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว

69 ภัทรธิดา  จิตสงค์ ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

70 ภัทรมน  พรหมชัย สตรียะลานางสาว

71 ภัทรสุดา  โชติษฐยางกูร เขาชัยสนนางสาว

72 ภัสสร  นําสวรรค์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานางสาว

73 ภูริชญา  ยอดราช พัทลุงนางสาว

74 มนัสวีย์  โคตรพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว

75 มัณธณา  แดงขาว ปากพนังนางสาว
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76 มาริสา  กาญจนสุวรรณ์ ทรายมูลวิทยานางสาว

77 ยลดา  ประทุม ศรียานุสรณ์นางสาว

78 ร๊อยมี  หมัดหม๊ะ รุ่งโรจน์วิทยานางสาว

79 รัฐกานต์  ไกรงาม อู่ทองศึกษาลัยนางสาว

80 ลักษณาวดี  พีระภาพ กมลาไสยนางสาว

81 วรรณภร  แสงเดช สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม)นางสาว

82 วริสรา  หานาม สตรีศึกษานางสาว

83 วิชญาดา  ใบเจริญโรจน์ มัธยมวัดดุสิตารามนางสาว

84 วิณัสนันท์  รัตนะ รัษฎานางสาว

85 วิรยา  พันธ์ชัยสิริศรี พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

86 วิลาวรรณ  สุขใส เวียงสระนางสาว

87 ศรายุทธ  ขนุนทอง นํ้าโสมพิทยาคมนาย

88 ศษิ  ชูแก้ว ธิดาแม่พระนางสาว

89 ศิรินทร์ภัทร  ถมปัทม์ อํานาจเจริญนางสาว

90 ศิรีญา  หาสกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานางสาว

91 ศุภลักษณ์  จิตเนียม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงนางสาว

92 ศุภิสรา  บริสุทธ์ิ สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

93 สกาวใจ  วิเชียรจิตร ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

94 สายวารี  บุญช่วย เขาชัยสนนางสาว

95 สิริลัดดา  จีนนําหน้า วังวิเศษนางสาว

96 สุดาพร  บุษภาค ขุขันธ์นางสาว

97 สุนันทา  คลังทอง ปากพนังนางสาว

98 สุนันทินี  พาลี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว

99 สุนิตย์  มหาสงคราม กันทรารมณ์นางสาว

100 สุพิชญา  จันทร์ยก อํามาตย์พานิชนุกูลนางสาว

101 หน่ึงฤทัย  คงประจันทร์ ทุ่งสงนางสาว

102 หิรัณยา  แซ่จัง เขาชัยสนนางสาว

103 อธิราช  รัตนบุรี สตรีทุ่งสงนาย

104 อมรรัตน์  เซ่งซิน วิเชียรมาตุนางสาว

105 อมรรัตน์  ประเสริฐสังข์ พรเจริญวิทยานางสาว

106 อรัชพร  ทองเอียด ควนเนียงวิทยานางสาว

107 อรัชพร  พรบรรเทิงสุข สตรีภูเก็ตนางสาว

108 อัสมะ  วาเต๊ะ ดารุสสาลามนางสาว

109 อุชุกร  ภัทรพันปี เซนต์โยเซฟทิพวัลนางสาว

110 เอมมิกา  จันทภาโส เขาชัยสนนางสาว

111 เอ้ือมพร  เพชรสุข ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตร์
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1 กชวรรณ  รองยาง สตรีทุ่งสงนางสาว

2 กมลพัชร  อินทร์เกล้ียง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานาย

3 กษิดิ์เดช  สโมสร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนาย

4 กอบกุล  บูรโชควิวัฒน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

5 กัญญพัชร  ธนกิจการค้า สิงห์บุรีนางสาว

6 กัณฐิกา  มากชูชิต มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

7 กันตา  เกษวิริยะการ สตรีนครสวรรค์นางสาว

8 กัยฟาน  สือแม จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

9 กัลยวรรธน์  รัตนพันธ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

10 กัลย์สุดา  นววงศ์วิวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

11 กานต์พิชสา  จันทอาด มัธยมวัดนายโรงนางสาว

12 เกศริน  ช่างชุบ สตรีนครสวรรค์นางสาว

13 ขวัญชนก  แก้วทา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว

14 ขวัญศิริ  พรหมอินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

15 จสิตา  อรุณพันธ์ุ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานางสาว

16 จิณัฐตา  เกิดสุวรรณ สุราษฎร์พิทยานางสาว

17 จิรพัฒน์  ศุภกุล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานาย

18 จิรวรรณ  ขวานทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

19 จิรัชยา  คมชัยศักดิ์ จิตพิมลนางสาว

20 จิรัสยา  เหลืองอ่อน รักษ์วิทยานางสาว

21 เจนจิรา  ศรีอักษร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

22 เจษฎาพร  โจมฤทธ์ิ สุรนารีวิทยานางสาว

23 ชญาดา  ขวัญพราย ประจวบวิทยาลัยนางสาว

24 ชนัญชิดา  นราวิจิตร หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

25 ชนัญชิดา  พรหมเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

26 ชนัญญา  สังข์แดหวา สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

27 ชลันธร  ยาฮังเกียคาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนาย

28 ชุติมณฑน์  ศรีศักด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

29 ญาณาธิป  สังเศษ พัทลุงนางสาว

30 ญาดา  วงศ์สิทธิไพฑูรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์นางสาว

31 ฐานิดา  หยังหลัง วิเชียรมาตุนางสาว

32 ฐิติกร  สมานพันธ์ุ ปราจิณราษฎรอํารุงนาย

33 ณัชธิญา  จันทรา ภูเก็ตวิทยาลัยนางสาว

34 ณัฏฐณิชา  เสง่ียมรัตนรุจี ศรียาภัยนางสาว

35 ณัฏฐณิชา  หมั่นกิจ สตรีศึกษานางสาว

36 ณัฏฐศุกานต์  สร้อยมาลี วิชัยวิทยานางสาว

37 ณัฐกาญจน์  ไพศาลสิทธ์ิ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

38 ณัฐชยา  เท่ียงภักดิ์ สกลราชวิทยานุกูลนางสาว

39 ณัฐธันญา  ปล้องชู สุราษฎร์พิทยานางสาว
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40 ณัฐนรี  อ่อนดํา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

41 ณัฐภัทร  เอ่ียมอักษร สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

42 ณัฐวัชร  แก้วขุนทอง พัทลุงนาย

43 ณัฐิดา  สามวัง คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

44 ณิชนันทน์  เพชรสุวรรณ สุราษฎร์พิทยานางสาว

45 ณิชารีย์  แซ่โค้ว ศรีสะเกษวิทยาลัยนางสาว

46 ณิฐชารัศม์  ธรรมสิริวรกุล ตากพิทยาคมนางสาว

47 ตวงธรรม  สุระ ยุพราชวิทยาลัยนางสาว

48 ตัสนีม  ตาพา จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

49 ทศพล  เล็กพุ่ม พัทลุงนาย

50 ธนวัฒน์  หนูราช หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานาย

51 ธนัชชา  ศรีฟ้า ศรียาภัยนางสาว

52 ธมนพรรณ  สุยะสา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีนางสาว

53 ธัญลักษณ์  ผู้ดี ปราจิณราษฎรอํารุงนางสาว

54 ธีรภัทร  จันทะจร แก่นนครวิทยาลัยนาย

55 ธีร์วรา  ทับชุม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

56 นนทฤทธ์ิ  ศักดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนาย

57 นราวดี  ปิยวัฒน์ สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

58 นันท์นภัส  ไหมชุม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

59 นันทัชพร  รังษา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนางสาว

60 นันทิกาญจน์  สุขศรีเมือง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

61 นันทิชา  กระจ่างแผ้ว หาดใหญ่วิทยาลัย 2นางสาว

62 นาเดียร์  แวมะมิง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

63 นิศาชล  แคะมะดัน บุญวัฒนานางสาว

64 นุรไลลา  สาและ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

65 ปณาลี  กึกก้อง วาปีปทุมนางสาว

66 ปรินทร  นุ่นสังข์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนาย

67 ปัญญากร  อุทกโยธะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัยนาย

68 ปัญยดา  ชัยสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

69 ปัทมาภรณ์  ทองเน้ืออ่อน สตรีทุ่งสงนางสาว

70 ปาณิศา  มีบัว สตรีทุ่งสงนางสาว

71 ปานชีวา  วัชรานนท์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

72 ปานฤทัย  ชะนะพาล สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

73 ปาลิตา  จุลเอียด ทุ่งสงนางสาว

74 ป่ินมุก  สิทธิชัย สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

75 พนิดา  เต๊ะซ่วน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

76 พัชรญา  เอียดชู มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

77 พิชชากร  บัวศิริ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนางสาว

78 พิชชานันท์  ดีบุก ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว
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79 เพชรลดา  เกตุวิเชียร สุราษฎร์พิทยานางสาว

80 ภคพร  วัลลภานุรัตน์ สุราษฎร์พิทยานางสาว

81 ภัทริชา  เส็นบัตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

82 มนพัทธ์  วัฒนธีรางกูร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

83 เมลิสสา  โพธิรัชต์ รักษ์วิทยานางสาว

84 ยุภาพร  เม่าคง คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

85 รัฏฐพิชญ์  หิรัญมุทราภรณ์ สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

86 รามาวดี  คชินทร หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

87 ราย่า  มากบรรจง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

88 รุ่งพชรกร  โกมลตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

89 รุจิพร  ไกรยรัตน์ ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

90 วณิชยา  แซ่จิว มอ. วิทยานุสรณ์นางสาว

91 วรรณพร  สมใจ สิงห์สมุทรนางสาว

92 วรัชยา  จันทร์กระจ่าง ปราจิณราษฎรอํารุงนางสาว

93 วศินี  แก้วชํานาญ สุราษฎร์พิทยานางสาว

94 วันวิสาข์  แซ่ฉั่ว วิเชียรมาตุนางสาว

95 วาศิฐี  เพ็ชรเรือนทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

96 วาสนา  สุวัฒนกุล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานางสาว

97 วิชญา  จันทร์สงค์ สุราษฎร์พิทยานางสาว

98 วิทวัส  แหว่กระโทก บุญวัฒนานาย

99 ศตพร  เพ็ญ ธิดาแม่พระนางสาว

100 ศรุตา  ศิริพันธ์ สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

101 ศิริยากร  สิงห์สน่ัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์นางสาว

102 ศิวกร  กังแฮ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังนาย

103 สรวีย์  รังสีชุติพัฒน์ วิสุทธรังษีนางสาว

104 สรัณณัฐ  ธีรโรจนวงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนาย

105 สริตา  เตียวย่อง สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

106 สโรชา  แก้วคุ้มภัย หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

107 สหรัฐ  เอียดหนู มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานาย

108 สิมิลัน  ขาวโอ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

109 สุจิตตรา  อุทัยชิต สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาว

110 สุชาสินี  ไฝขาว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

111 สุณิตา  พรหมสันติกุล สตรีพัทลุงนางสาว

112 สุภัชชา  รัตนวงษา แก่นนครวิทยาลัยนางสาว

113 สุภาวดี  โต๊ะกานู คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

114 อภิชญา  รุ่งโรจน์นภากร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

115 อรนลิน  บุญยืน สตรีนครสวรรค์นางสาว

116 อรรณพ  วิภักด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยนาย

117 อรอุมา  คงแป้น เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว
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118 อัสมี  ท้ิงนํ้ารอบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

119 อาดีละฮ์  สายวารี กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

120 เอมมี่  ตูแวบือซา จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์
1 กมลวรรณ  วิเชียร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีนางสาว

2 กวิสรา  อักษรพันธ์ สตรีวัดระฆังนางสาว

3 กิตติพงศ์  อินทร์เน่ือง ไชยาวิทยานาย

4 คีตภัทร  กองทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนางสาว

5 จาตุรนต์  เหมทานนท์ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

6 จุฑาเกศ  เขียวชุมนุม โยธินบํารุงนางสาว

7 ชนม์ชนก  ชีวะอิสระกุล มอ. วิทยานุสรณ์นาย

8 ชนากานต์  นาคมาก พุนพินพิทยาคมนางสาว

9 ชนาธินาถ  หอมแก้ว มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว

10 ญาตาวี  หว่ังประดิษฐ์ ทีปราษฎร์พิทยานางสาว

11 ฐิตชญา  จิตสมพงศ์ พนมเบญจานางสาว

12 ณัฐวรา  เต็มภาชนะ ศรียาภัยนางสาว

13 ตรีรัตน์  แก้วคุ้มภัย สตรีทุ่งสงนางสาว

14 ทักษ์ดนัย   พฤษภ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

15 ทิราภรณ์  แสงจํานงค์ เคียนซาพิทยาคมนางสาว

16 ธนาธร  ชูทอง ทุ่งสงนาย

17 ธรรณธร  ผลอินทร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนาย

18 นรเทพ  ศรีนะคช กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

19 นันทนัช  หวานนุรักษ์ ปากพนังนางสาว

20 นุชนาฎ  หนูน้อย สิชลประชาสรรค์นางสาว

21 ปณชนก  ศรีเทพ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

22 พรธิดา  จริตงาม สตรีทุ่งสงนางสาว

23 พรนภา  สุขนิตย์ นํ้ารอบวิทยานางสาว

24 พรลภัส  ไวเขตกิจ เกาะสมุยนางสาว

25 พัชราภรณ์  ช่วยศรี ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

26 แพรวโพยม  สามารถ ทีปราษฎร์พิทยานางสาว

27 ภัทรนิษฐ  อรัญ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

28 ภูมิพัฒน์  ธานีรัตน์ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

29 เมษาณีย์  จงกล สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

30 รัชดาภรณ์  มุณีแนม สตูลวิทยานางสาว

31 รัตนชัย  อัญชะลี สตูลวิทยานาย

32 รุ่งรัตน์  เอียดศรีแก้ว คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

33 วรรณพา  โชติกะ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว
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34 วรรธน์ชนก  เพชรรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย 2นางสาว

35 วลัยลักษณ์  หาบสา ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

36 วิธวิทย์  ประดิษฐ์ มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินาย

37 สิริลักษณ์  นุ่นรอด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่นางสาว

38 สุชาดา  โปจีน สตูลวิทยานางสาว

39 สุชาดา  พรรณราย สตูลวิทยานางสาว

40 สุพรรษา  เชาวลิต ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

41 สุรวงค์  ข่ีทอง อํามาตย์พานิชนุกูลนาย

42 อดิศักดิ์  สะเมาะ มูลนิธิอาซิซสถานนาย

43 อธิปไตย  ดีหนู วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราชนาย

44 อมลวรรณ  ขับกล่อม ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

45 อัมพิกา  เก้ือช่วย โยธินบํารุงนางสาว

46 อัษฎาวุฒิ  วรนารถ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

47 อารยา  อุดมรัตน์ สวนศรีวิทยานางสาว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
1 จารุวรรณ  ทวีรัตน์ เมืองหลังสวนนางสาว

2 จิราพัชร  ฤาชาฤทธิ์ สวนศรีวิทยานางสาว

3 จุฬาลักษณ์  หนูสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

4 ฐากูร  บุตรอีด อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนาย

5 ฐิตาภา  เจริญเวช เทศบาล 5นางสาว

6 ธีรดนย์  บุญรอด เกาะสมุยนาย

7 ปิยะธิดา  แล่เขียว เมืองหลังสวนนางสาว

8 ปิยะรัตน์  เพ็งกลางเดือน ปัญญาทิพย์นางสาว

9 เมฆขลา  คนคล่อง เมืองหลังสวนนางสาว

10 วงศกร  จอมงูเหลือม สตรียะลานาย

11 วิภาวรรณ  คล้ิงบัวทอง อบจ.เมืองภูเก็ตนางสาว

12 วิวิธชัย  ทุ่ยนา ดาวนายร้อยนาย

13 สุกันยา  เตี้ยเล็ก กําแพงวิทยานางสาว

14 สุชานรี  ขุนไชย ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

15 อนุวัต  พรหมอินทร์ ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์นาย

หลักสูตรรัฐศาสตร์
1 กาญจณี  รองเมือง เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

2 กานต์พิชชา  ทวินิจ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

3 เกวลิน  ณ มณี พัทลุงนางสาว

4 จันทกานต์  ทวนทอง หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

5 ฐิตชญา  จิตสมพงศ์ พนมเบญจานางสาว

6 ณัฐชา  ทองน้อย เบตง (วีระราษฎร์ประสาน)นางสาว

7 ทิพวรรณ  ธัญญพืช สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

- 17 -



8 ธานี  เพชรศรีทอง เมืองสุราษฎร์ธานีนาย

9 บัณฑิตา  คหะวงษ์ พระแสงวิทยานางสาว

10 ปิยพล  ปาณะพงศ์ เทพมิตรศึกษานาย

11 พัชรพร  นาคฤทธ์ิ ทุ่งสงนางสาว

12 พันธกานต์  เขียววงษ์ ทุ่งสงนาย

13 พันภษา  สุขบูรณ์ นาทวีวิทยาคมนางสาว

14 เมธี  บัวอ่อน เมืองสุราษฎร์ธานีนาย

15 รัชชานนท์  บัวทุม สารสาสน์วิเทศร่มเกล้านาย

16 รัฐภัทร  บุญทัน ทีปราษฎร์พิทยานางสาว

17 ฤทัยรัตน์  เก่งกสิวิทย์ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

18 วริสรา  คงมี คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

19 ศฑานน  ว่องสกุล ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นาย

20 ศิริพร  จันทร์เมือง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

21 ศุภนาฏ  สุขศรี ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

22 สุธิษา  จโนพล เมืองนครศรีธรรมราชนางสาว

23 สุรยุทธ์  หมุดเส็ม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนาย

24 อัษฎาวุฒิ  วรนารถ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

25 อิสระ  ใจดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ีนาย

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
1 จิรเมธ  อยู่คะเชนทร์ ศรีธรรมราชศึกษานาย

2 ชลธิชา  คงทอง รัษฎานางสาว

3 เต็มศิริ  แก้วแกมทอง ปากพนังนางสาว

4 นูรฮายาตี  วาพา ร่มเกล้านางสาว

5 เบญจพรรณ  ทองนวล มัธยมเทศบาลวัดท่าแพนางสาว

6 ปรินทร  นุ่นสังข์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนาย

7 พงษ์เทพ  ยอดเพรี วชิรานุกูลนาย

8 ฟิรดาวส์  เบ็ญจลักษณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

9 เลิศชาย  จิตสงค์ สุราษฎร์พิทยานาย

10 สุดา  ทองกลับ ชะอวดนางสาว

11 โสภิตา  รอดรักษา ศรียาภัยนางสาว

12 อธิราช  รัตนบุรี สตรีทุ่งสงนาย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1 กวิสรา  อินทรโม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงนางสาว

2 กัญญาพัชร  สุขย้อย ทุ่งสงนางสาว

3 กัญญารัตน์  ปานจันทร์ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

4 เกศรินทร์  หมื่นรักษ์ ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาว
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5 ขจรศักดิ์  คลังข้อง ทุ่งหว้าวรวิทย์นาย

6 ชลลดา  ล่ิมสกุล อุบลรัตน์พิทยาคมนางสาว

7 ณรัฐ  ญาณไพศาล ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นาย

8 นพมาศ  ปลอดอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่นางสาว

9 นภาวี  คนเจน สตรีระนองนางสาว

10 นวมินทร์  หอมละเอียด ทุ่งสงนาย

11 นันทวัฒน์  ศิริวรรณ เทศบาล 1 กิตติขจรนาย

12 บุสิตา  สืบสําราญ สตรีศึกษานางสาว

13 ปรมินทร์  ทวีสิน ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นาย

14 มณฑิชา  สระเพชร ธิดาแม่พระนางสาว

15 รณภูมิ  บุญแก้ว ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นาย

16 ลัดดาวรรณ  กุลกะดี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมนางสาว

17 วนัสนันท์  โสเสมอ อรุณวิทยานางสาว

18 ศศิพิมพ์  สุขล้ิม หาดสําราญวิทยาคมนางสาว

19 ศุภาพิชญ์  เทพวงษ์ อรุณวิทยานางสาว

20 ศุภิสรา  ผาสุข ทุ่งสงนางสาว

21 สุพรรษา  ณ นคร ปากพนังนางสาว

22 สุภชัย  นุ่นสุวรรณ ทุ่งสงนาย

23 อรชพร  ลายสิงห์ ทุ่งสงนางสาว

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
1 จิราวรรณ  เผ่ือแผ่ ศรีรัตนวิทยานางสาว

2 จุฑามาศ  ย้อยญาติ สุราษฎร์พิทยานางสาว

3 ฐิติวุฒน์  สุขได้พ่ึง สุราษฎร์พิทยานาย

4 ปรมินทร์  ทวีสิน ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นาย

5 ปานกมล  ผลไชย สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นางสาว

6 ปิยะนันท์  ภิรมรักษ์ ชะอวดนางสาว

7 ภารดี  พรหมดนตรี ทุ่งสงนางสาว

8 ภูวนาถ  แซ่ตั้ง หาดใหญ่วิทยาลัยนาย

9 ศุภจิตรา  ขาวเนียม มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธินางสาว

10 สิทธิชาติ  โยมศิลป์ หาดใหญ่วิทยาลัยนาย

11 สุพพัต  สุโสะ พิมานพิทยาสรรค์นาย

12 อรุณรัตน์  ทองประสาท นบพิตําวิทยานางสาว

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
1 กรวิชญ์  เลาหะสราญ ตรังคริสเตียนศึกษานาย

2 กฤติน  ชยโสภัฏฐ์ พิมานพิทยาสรรค์นาย

3 กฤติยา  คงประดับ คงคาประชารักษ์นางสาว
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4 เกตศดาพร  ลุนสําโรง ปากพนังนางสาว

5 จตุพร  วัฒนสิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนาย

6 ฉัตริน  รอดบัวทอง สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

7 ชลธิชา  คําหวาน ปัญญาทิพย์นางสาว

8 ซอนญ่า  ชนะการ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยานางสาว

9 ฌาน  สาณเสน วัดสระเกศนาย

10 ฐาปกรณ์  ทับทิมเมือง คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์นาย

11 ฐาปนพงค์  จันทร์ชาวนา เมืองสุราษฎร์ธานีนาย

12 ณภัทร  ทองสงฆ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นาย

13 ณัฐนนท์  เกตตะสา แก่นนครวิทยาลัยนาย

14 ณัฐรัตน์  หนูเพชร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว

15 ธนกฤต  เขียวเกล้ียง ปากพนังนาย

16 ธนวัฒน์  รุกขพันธ์ นราธิวาสนาย

17 ธนวัส  ตุ้งแก้ว กําแพงวิทยานาย

18 ธนเสฏฐ์  พวงศรีพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนาย

19 ธีรภัทร  เสียมไหม ปะเหลียนผดุงศิษย์นาย

20 ธีระวุฒิ  แซ่ซิ้ม ภูเก็ตวิทยาลัยนาย

21 นริศรา  คาอามาตย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์นางสาว

22 บุษกร  แก้วกรูด ธิดาแม่พระนางสาว

23 พชร  ช่ืนภากรณ์ ภัทรบพิตรนาย

24 พัชรพร  ชํานาญกิจ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

25 พิชญาณัฏฐ์  พูลจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านางสาว

26 พิษณุ  รัตนูปกรณ์ มัธยมบ้านทําเนียบนาย

27 ภัทร  มณีวรรณ สุราษฎร์พิทยานาย

28 ภูวิช  จันทะฟอง ดีบุกพังงาวิทยายนนาย

29 ภูวิศ  ธานีรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนาย

30 ศศิธร  บุญพันธ์ ปากพนังนางสาว

31 ศุภวิชญ์  เพชรศรี มัธยมบ้านทําเนียบนาย

32 สรวิศ  มณีพรหม ปากพนังนาย

33 สุทธิพงค์  ฮกชะอุ่น มัธยมบ้านทําเนียบนาย

34 สุภาวรรณ  กรุดเงิน สุราษฎร์ธานี 2นางสาว

35 อัยมี  กรูตามา พัฒนาวิทยานางสาว

36 เอกราช  กระศัลย์ ปากพนังนาย

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
1 เกตศดาพร  ลุนสําโรง ปากพนังนางสาว

2 ชนิสรา  ซุ่ยยัง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

3 ชยุตม์  โชติวรรณวิรัช เทศบาล 5นาย

4 ชาญฤทธ์ิ  ชูทอง สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

5 ณัฐรัตน์  หนูเพชร มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว
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6 ณิชา  เจริญผล เทพมิตรศึกษานางสาว

7 ธัญญลักษณ์  หนูเดช ปากพนังนางสาว

8 ธัธนันท์  เนียมมุณี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

9 นภัสสร  นนทมิตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนางสาว

10 นภาวี  คนเจน สตรีระนองนางสาว

11 นันทพงศ์  แซ่ล้ิม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนาย

12 นันทิพร  ทองรักจันทร์ สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

13 นูรียะห์  เจะอาแว สายบุรี "แจ้งประชาคาร"นางสาว

14 ปรมัตถ์  สุขเกษม วิเชียรมาตุนาย

15 ปานิสา  ระงับโสตร์ คลองใหญ่วิทยาคมนางสาว

16 ปิยะฉัตร  ชโนจุต ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

17 ปิยะธิดา  พิชัยยุทธ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

18 ผดุงธรรม  ศักดิ์ปูชนียกุล กระบุรีวิทยานาย

19 พัชริดา  เซ่งรักษา ปากพนังนางสาว

20 พัตรพิมล  คํากาย พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

21 ฟัยต้า  เจ๊ะเร๊ะ รุ่งโรจน์วิทยานางสาว

22 ภัทราวดี  จันทร์พัฒน์ เทพมิตรศึกษานางสาว

23 ภิญญาดา  เจริญกุลพานิช กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

24 มัณธณา  แดงขาว ปากพนังนางสาว

25 ลลิดาภา  สุตานันต์ ปากพนังนางสาว

26 วชิราภรณ์  นาคมาศ ปากพนังนางสาว

27 วรรณวลัย  ธรรมโชติ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นางสาว

28 วิรุฬ  หวังยุนุ้ย กําแพงวิทยานาย

29 วีระ  ระเหม นะห์ฎอตุลสูบานนาย

30 อนัญชิตา  แก้วสาทร หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

31 อนามิกา  ปลักปลา กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

32 อภิชญา  ยั่งยืน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว

33 อรรณพ  วิภักด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยนาย

34 อุไรพร  ศรีเมือง สระแก้วรัตนวิทย์นางสาว

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์
1 กุลธิดา  สังขดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1นางสาว

2 แก้วกาญจน์  เก้าเอ้ียน ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

3 จิณัชญา  ช่อผูก ปากพนังนางสาว

4 ทัตตนา  พรหมมา ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

5 นฤมล  สิทธิเชนทร์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

6 ปุญญิศา  แก้วช่ืน ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

7 พิมพ์ลภัส  แซ่ลู่ ปัญญาทิพย์นางสาว

8 วีระ  คําชมทรัพย์ ประทีปศาสน์นาย

9 อนัญชิตา  แก้วสาทร หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว
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หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
1 กริชฎา  เพชรประพันธ์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนาย

2 จามิกร  ผดุงกิจ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

3 ซาบารีย๊ะ  กาซอ พัฒนาวิทยานางสาว

4 ณิชกานต์  ปานดํา ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

5 ทิพย์ราณี  เจริญวรนาท หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

6 ธนกฤต  เขียวเกล้ียง ปากพนังนาย

7 ธนศิลป์  แสงมณี ปัญญาทิพย์นาย

8 นฤเบศ  รอดเจริญ เทศบาล 5นาย

9 นันทพงศ์  ทรทึก ศรียาภัยนาย

10 นูรีดา  อิแอ ตัสดีกียะห์นางสาว

11 ปรีชญา  ดวงแป้น นบพิตําวิทยานางสาว

12 ปัญจพล  เพ็งแก้ว ปัญญาทิพย์นาย

13 ปัญญากร  อธิกะ อยุธยาวิทยาลัยนาย

14 ปิยชนม์  เกิดเส้ง ภูเก็ตวิทยาลัยนาย

15 พรชัย  ออสุคนธ์โรจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนาย

16 พัตรพิมล  คํากาย พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

17 พัทธดนย์  นามวงค์เนาว์ สุราษฎร์พิทยานาย

18 พิทวัส  เพ็ชรพรรณ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

19 ฟิรดาวส์  เบ็ญจลักษณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

20 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

21 ภานุพงศ์  ย้อยนวล ศรีธรรมราชศึกษานาย

22 ภูชิชย์  เต็งสถิตย์พงษ์ อุดรพิทยานุกูลนาย

23 มุตตะกีน  พุทธพงค์ ประทีปศาสน์นาย

24 มูฮําหมัด  สาเมาะ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศนาย

25 ยรรยง  บัวทอง กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

26 ยุพารัตน์  ด้วงเมือง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

27 รัชชานนท์  ประกอบพุ่ม สตรียะลานาย

28 รัชชานนท์  พิพัธนกุล สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

29 วิลดาน  มะเตะ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศนาย

30 ศุภณัฐ  อุ้ยก้ิม เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)นาย

31 สิทธิพร  พราหมจินดา ปากจั่นวิทยานาย

32 สุจิรา  สีทา หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นางสาว

33 อภิสิทธ์ิ  เปล่งแสง เทศบาลบ้านย่านยาวนาย

34 อัครพนธ์  ใจห้าว ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

35 อิมรอน  มะราเซะ ดรุณศาสน์วิทยานาย

36 อิลฟาน  อาลีมามะ ธรรมวิทยามูลนิธินาย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
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1 กนกอร  ช่วยสถิตย์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

2 กมลวรรณ  บุญทองสังข์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

3 กัญญ์วรา  คงขํา วังวิเศษนางสาว

4 กันตพงศ์  รัตนพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนาย

5 กิราภัส  สุขด้วง ศรีธรรมราชศึกษานาย

6 กุสุมา  ธรรมประดิษฐ์ สตรีภูเก็ตนางสาว

7 คอลิซ  หมาดท้ิง พิมานพิทยาสรรค์นาย

8 เจนณรงค์  จันทร์ยัง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนาย

9 ชนะศิลป์  รุยหะชู ผดุงราษฎร์นาย

10 ชนาธินาถ  หอมแก้ว มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว

11 ณัฐพงศ์  ประดงจงเนตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นาย

12 ณัฐริณีย์  คงนุ่น สุราษฎร์ธานีนางสาว

13 ณัฐวดี  สุมาวงศ์ ทุ่งสงนางสาว

14 ธนบดี  เพชรแก้ว สตรีทุ่งสงนาย

15 ธนภัทร  บุญสืบ คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานาย

16 ธัญวุฒิ  ภุมรี พิมานพิทยาสรรค์นาย

17 ธีธัช  สุธีรพจน์ เทศบาล 5นาย

18 นนทกร  ณทอง ดาวนายร้อยนาย

19 นรสิงห์  อินมณเทียร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ีนาย

20 นฤมล  สิทธิเชนทร์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

21 นวมินทร์  หอมละเอียด ทุ่งสงนาย

22 นาร์อีม  มะจะ สายบุรี "แจ้งประชาคาร"นาย

23 เนตรนํ้าทิพย์  หยงสตาร์ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

24 ปฏิพัทธ์  ชูทุ่ง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนาย

25 ปิยธิดา  เถาว์ราม ปากพนังนางสาว

26 พรชิตา  แสงพลสิทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตนางสาว

27 พัชรี  เตยแก้ว ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาว

28 พิทักษ์  แก้วชะฎา สตรีปากพนังนาย

29 พิรายุ  ท่าวสมาน พิมานพิทยาสรรค์นาย

30 ภัคมัย  รักณรงค์ เทศบาล 5นางสาว

31 ภาณุวัฒน์  แถมใหม่ อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตนาย

32 มัณธณา  แดงขาว ปากพนังนางสาว

33 มูศอฟภัร  เต๊ะ เจริญวิทยานุสรณ์นาย

34 มูฮัมมะซัยลานี  ยาซูโกะ พีระยานาวินคลองหินวิทยานาย

35 มูฮัมมัด  สะอะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานาย

36 ยามีละฮ์  รอเหมมัน สังคมอิสลามวิทยานางสาว

37 วศิณี  ใจวิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

38 วิริยะพันธ์ุ  กันติวงศ์ สอาดเผดิมวิทยานาย

39 วิศรุตา  ฤกษสโมสร พัทลุงพิทยาคมนางสาว
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40 เวธนี  ฤกษสโมสร พัทลุงพิทยาคมนางสาว

41 ศุภวัฒน์  ทองงาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนาย

42 สรณ์สิริ  แค้นคุ้ม มัธยมบ้านทําเนียบนาย

43 สิทธิชัย  จันทร์สุวรรณ สตรีปากพนังนาย

44 สิรธีร์  ช่วยเนื่อง พิมานพิทยาสรรค์นาย

45 สุปรียา  จริตงาม ทุ่งสงนางสาว

46 สุภัทรภูมิ  จันรอด กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

47 เสกสันต์  ชูเสือหึง บางขันวิทยานาย

48 อริสรา  ภู่แก้วเผือก ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาว

49 อักรัน  ชายกุล ศรีฟารีดาบารูวิทยานาย

50 เอกราช  อาจไพริน สิเกาประชาผดุงวิทย์นาย

สํานักวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตรภาษาจีน
1 กนกพิชญ์  สมสิทธ์ิ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

2 จิราพร  อินทร์ปาน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

3 จุรีรัตน์  ชั่งกฤษ สอาดเผดิมวิทยานางสาว

4 ชนนิกานต์  ผิวเหมาะ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

5 ชนาธิป  แสงสีดํา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

6 ชนิกานต์  เทียรฆราตร พลวิทยานางสาว

7 ชยากร  แซ่โย้ เทพมิตรศึกษานาย

8 ชลธิชา  อินเอียด เกาะสมุยนางสาว

9 โชคทวี  ศรีไทย วิเชียรมาตุนาย

10 ญาดา  ศิริเพชร กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

11 ณัฏฐณิชา  เหลืองรุ่งรัส ดัดดรุณีนางสาว

12 ณัฐนิชา  ท้าวเทียมวงศ์ ระยองวิทยาคมนางสาว

13 ณิชาภัทร  บุญญวงศ์ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

14 ทวาทิตย์  สุดบู พัทลุงนาย

15 ธนกร  สุขุมิตร พิมานพิทยาสรรค์นาย

16 ธนวุฒิ  มะหมีน ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

17 นภัสษร  เมธา สตรีภูเก็ตนางสาว

18 นัจมี  หาทรัพย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

19 ปนัดดา  จันทร์อินทร์ ทีปราษฎร์พิทยานางสาว

20 ปวันรัตน์  คงขลิบ สิชลประชาสรรค์นางสาว

21 พรปภัทร  ภู่สายโกสิน พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

22 พัชรมัย  ไชยตัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

23 พิมพ์สุภา  เพ็ชรโยธา ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

24 ฟาริดา  วงเขน พรหมคีรีพิทยาคมนางสาว

25 ภัทรภร  บุญฮก ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว
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26 เมธาวดี  แก้วคงธรรม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงนางสาว

27 รมิตา  นุกูลกิจ กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

28 รัตนาภรณ์  รู้แจ้ง สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

29 รินทร์ดามาศ  รู้จัก สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

30 ลลิตา  จงรักษ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

31 วราภรณ์  ถือทอง สตรีปากพนังนางสาว

32 วิลาวัณย์  ใจมั่น สิชลประชาสรรค์นางสาว

33 ศศิกานต์  แก้วประภาค สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

34 ศิรภัสศร  วงค์งาม วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

35 ศุภลักษณ์  โชติรัตน์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

36 สุจิตรา  โอยสวัสดิ์ บางสวรรค์วิทยาคมนางสาว

37 สุชานันท์  เธียรสกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

38 สุภาวดี  แดงโชติ สอาดเผดิมวิทยานางสาว

39 สุรีพร  แผ้วพันธ์ชู สตรีภูเก็ตนางสาว

40 อัสมา  ใบเต้ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

41 อารียา  โขมพัฒน์ ระยองวิทยาคมนางสาว

42 เอนิกา  เสนากัสป์ เมืองนครศรีธรรมราชนางสาว

หลักสูตรภาษาไทย
1 กุลธิดา  เหมนแก้ว วิเชียรมาตุนางสาว

2 จิตตมาศ  ราชประดิษฐ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

3 ชุติมา  ใจห้าว ฆังคะทวีศิลป์นางสาว

4 ฐิตชญา  จิตสมพงศ์ พนมเบญจานางสาว

5 ฐิติมา  ธรรมเรียง สุราษฎร์พิทยานางสาว

6 ฐิติรัตน์  มั่นศรี พระโขนงพิทยาลัยนางสาว

7 ธีระศักด์ิ  เฮ็งสวัสดิ์ เกาะสมุยนาย

8 นันทิพร  นามบุตร สุราษฎร์พิทยานางสาว

9 เบญญทิพย์  ชุมพงษ์ สวนศรีวิทยานางสาว

10 ปริตตา  เรืองศิลป์ สวนศรีวิทยานางสาว

11 ปัณญปภา  แซ่แต้ อํามาตย์พานิชนุกูลนางสาว

12 ปิติณัฐ  แสงทรัพย์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคมนาย

13 พิมพ์ชนก  ศรีสงคราม ศรียาภัยนางสาว

14 วรรณพร  สกุลแก้ว สุราษฎร์ธานี 2นางสาว

15 สุนิสา  มีชู หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยานางสาว

16 อารียามีน  สุภเพียร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
1 จันทร์จิรา  ลักษณะจันทร์ บางขันวิทยานางสาว

2 เณศรา  ทองอุปการ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

3 ธนัชชา  รัตนะ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว
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4 พัชรินทร์  ชัยชาญ บางขันวิทยานางสาว

5 มีมี่  บือซา ปทุมคงคาอนุสรณ์นางสาว

6 โรสนานี  ราชพิทักษ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณนางสาว

7 สุพัตรา  หล้าปวงคํา ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

8 โสรยา  เจ็กอร่าม บางขันวิทยานางสาว

9 อาทิตยา  อมรวัฒน์ กะทู้วิทยานางสาว

10 อาภัสรา  รุ่งเรือง พนมเบญจานางสาว

หลักสูตรอาเซียนศึกษา
1 กมลรัตน์  กิจปาโล วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

2 บัณฑิตา  ทองดี เทพมิตรศึกษานางสาว

3 มันตรินี  เลิศไกร ฉวางรัชดาภิเษกนางสาว

4 รัตนาภรณ์  แดงงาม ปากพนังนางสาว

5 สายป่าน  เวียงใต้ สตรีศึกษานางสาว

6 อัครมณี  มั่นจินดา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาว

7 อาลีต้า  หวันหมาด ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตรการออกแบบภายใน
1 กรอร  เก้าเอ้ียน วิเชียรมาตุนางสาว

2 กษาปณ์  สุขธิติรัตน์ เทศบาล 5นาย

3 กัลยกร  แซ่เส้ียว ละแมวิทยานางสาว

4 กีรติ  ซี่โฮ่ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นาย

5 ฐานันดร  แซ่ตั้ง เมืองสุราษฎร์ธานีนาย

6 ณัฐนนท์  เหมมาน ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

7 ณิชธยาน์  นารีศรีสวัสดิ์ นิรมลชุมพรนางสาว

8 ดวงฤดี  ประทีป ณ ถลาง สตรีภูเก็ตนางสาว

9 ธันย์ชนก  ปานทุ่ง สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นางสาว

10 นัยน์ภัค  สงเอียด สตรีทุ่งสงนางสาว

11 ฟารีดา  ถนอมปัก มุสลิมสันติธรรมมูลนิธินางสาว

12 มุกรินทร์  อินทาสโน สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

13 รพิรัตน์  ยงกําลัง ธัญบุรี (รังสิต)นางสาว

14 ศุภวัฒน์  ทองงาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนาย

15 สาธิตา  หวังวิศวาวิทย์ เทพมิตรศึกษานางสาว

16 อรวรรณ  ดวงดี อรุณวิทยานางสาว

17 อาตีระ  เมาตี สถาบันการศึกษาในต่างประเทศนางสาว

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
1 ชนัญชิดา  จําเริญ สุราษฎร์พิทยานางสาว

2 ณิชากร  ยมโดย สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว
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3 เพชรศิริ  ศรีพัดช่วย สตรีพัทลุงนางสาว

4 เมธิษา  รัฐกาล มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธินางสาว

หลักสูตรสถาปัตยกรรม
1 กชกร  อาจเสริม เมืองกระบ่ีนางสาว

2 กรภัค  ไพรรุ่งเรือง สตรีวิทยา ๒นางสาว

3 กัญญารัตน์  อยู่อ่อน ธิดาแม่พระนางสาว

4 กัลยกร  แซ่เส้ียว ละแมวิทยานางสาว

5 คัคนา  ด้วงอินทร์ เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)นางสาว

6 จิยารัตน์  ทองช่วย เขาพังไกรนางสาว

7 ชนาภา  เกิดเอียง ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

8 ชร  วิสุทธิธรรม ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

9 ซูวายบะห์  สารี ดรุณศาสน์วิทยานางสาว

10 ดวงกมล  ขาวล้วน อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตนางสาว

11 ทอฝัน  ศรีสุวรรณโน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานางสาว

12 ทิวัตถ์  จิตติศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนาย

13 ธนุรเวท  ปานเกล้ียง พัทลุงนาย

14 ธัญชนก  ทองเสน สตูลวิทยานางสาว

15 ปรเมศวร์  ชูกลํ่า กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

16 ปิยวรรณ  ศิริสงคราม หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานางสาว

17 พลชา  ปลักปลา กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

18 มันทนา  ละเอียดการ สตรีภูเก็ตนางสาว

19 มินธิดา  เอียดสุด เมืองกระบ่ีนางสาว

20 วิริญาภรณ์  ตารมย์ เทพมิตรศึกษานางสาว

21 ศักดา  สงไสเกตุ ปากพนังนาย

22 ศักดา  สงไสเกตุ ปากพนังนาย

23 สหวรรษ  รอดเนียม พัทลุงนาย

24 อรรคเดช  เอ้ือชาติ เมืองถลางนาย

25 อันวาร์  ราชนิยม เจริญวิทยานุสรณ์นาย

26 อาซูรา  หะแวอาแซ ดรุณศาสน์วิทยานางสาว

27 อาตีระ  เมาตี สถาบันการศึกษาในต่างประเทศนางสาว

28 อุมัร  อุมาสะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นาย

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์

หลักสูตรกายภาพบําบัด
1 กันติชา  ฝาหละเหย็บ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

2 ชนัญชิดา  จั่นเพชร เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

3 ซอฟฟา  สาและ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นาย

4 ณัฐดนัย  นาวี ภูเก็ตวิทยาลัยนาย

- 27 -



5 นูรฟาติน  สาและ หาดใหญ่วิทยาคารนางสาว

6 นูรินด้า  หลีดํา รุ่งโรจน์วิทยานางสาว

7 ปาณิศา  วงษ์สวรรค์ สุคนธีรวิทย์นางสาว

8 พรชรินทร์  ชูชนะ ปัญญาวิทย์นางสาว

9 พลอยไพลิน  แก้วหนู ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

10 พิชชานันท์  ดีบุก ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

11 พุทธิชา  น่ิมน้อย ท่ามะกาวิทยาคมนางสาว

12 ภูริชญา  เทพสุวรรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลานางสาว

13 มุฮ์มีน  มูเก็ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนาย

14 รังสิมา  อย่างดี ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาว

15 รัชตวรรณ  ธรรมนูญ สตรีสิริเกศนางสาว

16 ศิรดา  แซ่เต้ียว ธิดาแม่พระนางสาว

17 ศิริลักษณ์  วังภัย สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

18 สุพัฒฌา  อุ๋ยสกุล ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

19 อภิษฎา  จิตณรงค์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนางสาว

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
1 กนกวรรณ  นิลชัด บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนางสาว

2 กฤษดา  แพงตา ขุขันธ์นาย

3 กัญญาภัค  อนุรักษ์ เหนือคลองประชาบํารุงนางสาว

4 กันต์กนิษฐ์  เปรื่องนนท์ สุรธรรมพิทักษ์นางสาว

5 กัมปนาท  มาลิกัน พิมานพิทยาสรรค์นาย

6 กัลยาณี  ใฝบุญ อํามาตย์พานิชนุกูลนางสาว

7 กานต์จุฑา  ศรีเสมอ สตรีทุ่งสงนางสาว

8 กาบเพชร  ปลอดภัย พระแสงวิทยานางสาว

9 เกศสุดา  สุขทองเส้ง สุราษฎร์ธานี 2นางสาว

10 ขวัญชนก  แก้วทา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว

11 คณิตสร  เก้ือด้วง ตรังวิทยานาย

12 จันทิมา  วัฒนชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีนางสาว

13 จิดาภา  พรหมเทพ ท่าแซะรัชดาภิเษกนางสาว

14 จิตติมา  จิตต์โสภา สิชลคุณาธารวิทยานางสาว

15 จิรพัฒน์  ศุภกุล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานาย

16 จิราพัฒน์  คงพล บางมูลนากภูมิวิทยาคมนาย

17 จุฬาลักษณ์  แซ่เดี่ยว ทุ่งสงนางสาว

18 เจนจิรา  ศรีอักษร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

19 ชนิดาภา  ถาวรานันต์ พิมานพิทยาสรรค์นางสาว

20 โชติกา  เพชรอัยรา สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

21 โชติรัศม์  รัศมี ขุขันธ์นาย

22 ซามีมี  ซําซี อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

23 ญาตาวี  หว่ังประดิษฐ์ ทีปราษฎร์พิทยานางสาว
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24 ณภัทร  ชนะก้อนแก้ว พรุพีพิทยาคมนางสาว

25 ณัฏฐณิชา  หมั่นกิจ สตรีศึกษานางสาว

26 ณิชารีย์  แซ่โค้ว ศรีสะเกษวิทยาลัยนางสาว

27 ดิศราภรณ์  เล่งเจ๊ะ ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาว

28 ตรีทิพยนิภา  สังข์ช่วย ทุ่งสงนางสาว

29 ตรีรัตน์  เณรมณี ชัยนาทพิทยาคมนางสาว

30 ต่วนอุสนา  นิปุเต๊ะ ลําไพลศานติวิทย์นางสาว

31 ตัสนีม  ซาเฮะเด็ง สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

32 เต็มศิริ  แก้วแกมทอง ปากพนังนางสาว

33 ทัศนากร  รัตนบุรี ทุ่งสงนาย

34 ธนิษฐา  สิงเนี่ยว เขาชัยสนนางสาว

35 ธมลวรรณ  อินทร์ฤทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

36 ธัญญลักษณ์  กรีชัย สมุทรสาครบูรณะนางสาว

37 นพเก้า  ห้วยทราย พรเจริญวิทยานาย

38 นราวดี  ปิยวัฒน์ สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

39 นริศรา  เนตรินทร์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนางสาว

40 นัฎชานา  ทิพย์เศวต ปากพนังนางสาว

41 นันทรัตน์  กาญจนประทุม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีนางสาว

42 นาราวดี  สุขอนันต์ ทุ่งสงนางสาว

43 นุชรินทร์  พลชา เรณูนครวิทยานุกูลนางสาว

44 นูรนาซูฮา  เจ๊ะเต๊ะ สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

45 นูรไอร์ณี  มูซอ ดรุณศาสน์วิทยานางสาว

46 นูรูลฟาติน  ยูโซ๊ะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

47 บุษกร  แก้วกรูด ธิดาแม่พระนางสาว

48 เบญญทิพย์  เน่ืองภักดี พรเจริญวิทยานางสาว

49 ปุณยวีร์  เทพณรงค์ สตรีภูเก็ตนางสาว

50 พรชรินทร์  ชูชนะ ปัญญาวิทย์นางสาว

51 พรธิดา  สีซองเชษฐ์ มัธยมวานรนิวาสนางสาว

52 พลอยขวัญ  ทองเพ็ง ปากพนังนางสาว

53 พลอยไพลิน  แก้วหนู ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

54 พัชราพร  ป้ินทองพันธ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

55 พัชราภรณ์  จงรักษ์ สตรีทุ่งสงนางสาว

56 พัทร์ธีรา  ตุดเก้ือ ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นางสาว

57 พิมพ์วิภา  เกิดสุข อํามาตย์พานิชนุกูลนางสาว

58 พีรญา  ประวิตราวงศ์ กําแพงเพชรพิทยาคมนางสาว

59 ฟานีดา  ซาซู ธรรมวิทยามูลนิธินางสาว

60 ภาวินี  นิลละออ นาโยงวิทยาคมนางสาว

61 มัณธณา  แดงขาว ปากพนังนางสาว

62 มุกตาภา  เพชรจีน สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว
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63 มูนาดียา  สาแล สตรีอิสลามวิทยามูลนิธินางสาว

64 รสสุคนธ์  โอคง ปากพนังนางสาว

65 รอดียะห์  แวหะยี ธรรมวิทยามูลนิธินางสาว

66 รัชตวรรณ  ธรรมนูญ สตรีสิริเกศนางสาว

67 รินรดา  คงคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

68 รุ่งจันทร์ฉาย  อรุณล่ิมสวัสดิ์ หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

69 รุสลาน  หมัดโร๊ะ ดีนูลอิสลามนาย

70 ลลิตภัทร  คุ้มสุข สตรีทุ่งสงนางสาว

71 เลิศชาย  จิตสงค์ สุราษฎร์พิทยานาย

72 วรรณภร  แสงเดช สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม)นางสาว

73 วรัญญา  การดี ทุ่งสงนางสาว

74 วราภรณ์  วงศ์ศิลป์ สตรีทุ่งสงนางสาว

75 วศิณี  ใจวิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

76 วิรากานต์  พรไพศาลวิจิต สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

77 แวอานัส  แวสะมาแอ ดรุณศาสน์วิทยานาย

78 ศตายุ  อมรทิพย์รัตน์ สตรียะลานาย

79 ศรัณย์พร  ราชมุณี คงคาประชารักษ์นางสาว

80 ศิวพร  จันทร์มี ปากพนังนางสาว

81 ศุภกานต์  ศรีสมโพธ์ิ หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

82 สมพล  พาโคกทม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย

83 สรัลชนา  ห้วยหงษ์ทอง สตรีนนทบุรีนางสาว

84 สาธินี  แจ่มใส หอวัง  ปทุมธานีนางสาว

85 สิริกร  มานะจิตร ปากพนังนางสาว

86 สุชาดา  หนูแป้น พรุพีพิทยาคมนางสาว

87 สุชาสินี  ไฝขาว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

88 สุนิสา  สร้อยแสง คูเมืองวิทยาคมนางสาว

89 สุภัททา  เก้ือเพชร สวีวิทยานางสาว

90 สุมิตา  หะรังศรี ศรียาภัยนางสาว

91 อนุตตรีย์  ทิพม่อม ธาตุนารายณ์วิทยานางสาว

92 อมรรัตน์  รอดวงศ์ รัษฎานางสาว

93 อรณี  สมนึก ขุนหาญวิทยาสรรค์นางสาว

94 อรรณพ  วิภักด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยนาย

95 อัญชิสา  ชะอุ่มดี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนางสาว

96 อัญมณย์  ศรีชัยมงคล ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาว

97 อัลฟาล  จิสวัสด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนาย

98 อาทิตยา  ชูยัง สวัสดิ์รัตนาภิมุขนางสาว

99 อาฟีฟะห์  บือราเห็ง มูลนิธิอาซิซสถานนางสาว

100 อามีเราะห์  ลาสะมะแม สายบุรีอิสลามวิทยานางสาว

101 อารียา  โส๊ะอาด อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนางสาว
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102 อารียา  หวันหยี มุสลิมวิทยาภูเก็ตนางสาว

103 อํารี  บินมามะ สุไหงโกลกนาย

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual)
1 กันต์กนิษฐ์  เปรื่องนนท์ สุรธรรมพิทักษ์นางสาว

2 ชุติมณฑน์  ศรีศักด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

3 บุษกร  แก้วกรูด ธิดาแม่พระนางสาว

4 รุ่งจันทร์ฉาย  อรุณล่ิมสวัสดิ์ หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

5 ลลิตภัทร  คุ้มสุข สตรีทุ่งสงนางสาว

6 สุชาสินี  ไฝขาว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรอนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน
1 กนกภรณ์  สุดคนึง วิเชียรมาตุนางสาว

2 กนกวรรณ  สอนประสม เวียงสระนางสาว

3 กมลนัทธ์  พันธ์รังษี โยธินบํารุงนางสาว

4 กฤษฎา  อุเด็น ปัญญาสารธรรมมูลนิธินาย

5 กัญญณัฐ  ปานจันทร์ ชัยบุรีพิทยานางสาว

6 กัลยรัตน์  จันทร์เก้ือ รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นางสาว

7 กาญจนา  สุตเมือง สตรีปากพนังนางสาว

8 กิตตินันท์  สมบูรณ์ สตรีพัทลุงนาย

9 กุมารี  โส้ปะหลาง มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธินางสาว

10 กูฟาติม  โมง ดารุสสาลามนางสาว

11 จุฑามาศ  เทพทอง ชัยเกษมวิทยานางสาว

12 จุฑามาศ  สุดสงวน เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

13 จุฑารัตน์  แสงอร่าม สตรียะลานางสาว

14 ซาฟีกัซ  เจ๊ะมามะ จรรยาอิสลามนางสาว

15 ซูไฮลา  ยีสาแล ศรีฟารีดาบารูวิทยานางสาว

16 ญาตาวี  หว่ังประดิษฐ์ ทีปราษฎร์พิทยานางสาว

17 ฐิตาภรณ์  จันทร์เกตุกุล เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯนางสาว

18 ฐิติยา  สุขขวัญ คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

19 ณัฏฐธิดา  เกิดจันทร์ สตรีปากพนังนางสาว

20 ณัฐวดี  แสงดํา สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

21 ธมลณัฏฐ  ผิวสลับ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

22 ธัญญาเรศ  ชุมช่วย คันธพิทยาคารนางสาว

23 ธันยกานต์  อ้ันเต้ง ธิดาแม่พระนางสาว

24 นภสร  หลักศิลา กันตังรัษฎาศึกษานางสาว

25 นริศรา  เพ็ชร์อาวุธ สตรีทุ่งสงนางสาว

26 นริศรา  เสวตเวช สุราษฎร์ธานี 2นางสาว
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27 นาซีฮะห์  เจ๊ะและ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

28 นาดียา  มูน๊ะ ดารุสสาลามนางสาว

29 นุรอัฟเสาะ  มายีด ศาสน์สามัคคีนางสาว

30 นูรมา  ลูดิง ธรรมวิทยามูลนิธินางสาว

31 นูรไลลา  สาและ ธรรมวิทยามูลนิธินางสาว

32 เนตรนภา  ด้วงคง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพนางสาว

33 บุษกร  แก้วกรูด ธิดาแม่พระนางสาว

34 ปฐมพร  ทรัพย์มี ศรีธรรมราชศึกษานาย

35 ปภาวดี  แก้วตั้ง เมืองกระบ่ีนางสาว

36 ปรเมศร์  ไชยสวัสดิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 2นาย

37 ปัทมา  แสนชา ฤทธิยะวรรณาลัยนางสาว

38 ปาริชาต  พรมเพชร สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

39 ปิยดา  ศรทอง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นางสาว

40 พรกมล  ช่วยแก้ว บางขันวิทยานางสาว

41 พรประภา  สุขพัฒน์ ปลายพระยาวิทยาคมนางสาว

42 พัชริดา  ศรสังข์ ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

43 พัทมี  มะแซ ศาสน์สามัคคีนางสาว

44 พิมพ์ชนก  ศรีสงคราม รัษฎานางสาว

45 แพรขวัญ  คงสนิท นบพิตําวิทยานางสาว

46 ฟารีซัน  หมุดประเสริฐ ศาสนศึกษานางสาว

47 ภาพนภา  หลิมสกุล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนางสาว

48 มณธิชา  ทิพย์สุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีนางสาว

49 มารีนา  ซาเมาะ ธรรมวิทยามูลนิธินางสาว

50 เมธัส  นาคศูนย์ พรหมคีรีพิทยาคมนาย

51 รริชา  รักษ์ศรีทอง สตรีทุ่งสงนางสาว

52 ร๊อยมี  หมัดหม๊ะ รุ่งโรจน์วิทยานางสาว

53 รัฐวรรณ  สิรินิตย์นารา ปากพนังนางสาว

54 รัตติกาล  แดงแสละ ดีนูลอิสลามนางสาว

55 รุสนีดา   สายสหัส จริยธรรมศึกษามูลนิธินางสาว

56 วนิชา  อินทรสร ศรียาภัยนางสาว

57 วิชชาดา  เพชรช่วย เมืองสุราษฎร์ธานีนางสาว

58 วิลาสินี  พิชัยยุทธ์ิ ท้ายเหมืองวิทยานางสาว

59 แววพลอย  แดงเพ็ง สตรียะลานางสาว

60 ศุภฤกษ์  ขุนทอง สตรีทุ่งสงนาย

61 สโรชินี  บุญคง สิชลประชาสรรค์นางสาว

62 สาร่า  พันธ์จําปี ปัญญาสารธรรมมูลนิธินางสาว

63 สิริกร  มานะจิตร ปากพนังนางสาว

64 สุชาดา  ใบเต้ มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธินางสาว

65 เสาวรส  พูลสวัสดิ์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีนางสาว
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66 หัสศวรรษ  หอมรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานีนาย

67 อรินทร์ญา  กตัญญู สุราษฎร์พิทยานางสาว

68 อัญธิการ์  จิตบรรจง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพนางสาว

69 อับดุลอาซิซ  บูหัส รุ่งโรจน์วิทยานาย

70 อาซีย๊ะ  ยาลอ ดารุสสาลามนางสาว

71 อาภาภัทร  อักษรภักดี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

72 อามีเนาะ  มะลือกะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นางสาว

73 อาหมัดคัมซา  นิทอง สายบุรีอิสลามวิทยานางสาว

74 อิมรอน  มะราเซะ ดรุณศาสน์วิทยานาย

75 ฮากีมี  เจ๊ะฮะ ดารุสสาลามนาย

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและส่ือดิจิทัล
1 กฤต  คหะวงศ์ เมืองกระบ่ีนาย

2 จิราภรณ์  นวลนาค วิเชียรมาตุนางสาว

3 เจษฎาพันธ์  ผ่องเส้ง หาดใหญ่วิทยาลัยนาย

4 ชนาภา  เกิดเอียง ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

5 ชาคร  บุษยากุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนาย

6 ชาญชล  ทรัพย์ศิริ สุราษฎร์พิทยานาย

7 ณัชชา  ผ้ึงภักดี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

8 ณัฐวุฒิ  พยุหะ ศรีธรรมราชศึกษานาย

9 ธนกฤต  แจ้งไสว กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

10 ธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร เทศบาล 5นาย

11 พัชรพล  เจริญศิลป์ หาดใหญ่วิทยาลัยนาย

12 ภานุวิชญ์  พลแสง วิเชียรมาตุนาย

13 มูฮัมมัดซิลมี  สุดวิไล มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีนนาย

14 ลดาวัลย์  ปักษิณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

15 ศิธิภาพ  หิรัญมุทราภรณ์ วิเชียรมาตุนาย

16 ศิวกร  แสงมณี เมืองกระบ่ีนาย

17 สติมา  วรสวัสดิ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีนางสาว

18 สุขสันต์  อํ่าอ่ิม เมืองกระบ่ีนาย

19 สุภัสสรา  งามโฉม ขนอมพิทยานางสาว

20 อธิกา  พรมโยธา หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

21 อาภัสรา  รุ่งเรือง พนมเบญจานางสาว

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
1 กมลชนก  อักษรธรรม หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

2 กัณฐรัตน์  บุญเมือง ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

3 จิรภัทร  ขาวขํา อัรรอยยานพิทยานุสรณ์นาย
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4 จิราวรรณ  คลอดเพ็ง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

5 เจษฎา  กลางวัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดนาย

6 ชนชิต  มากมี สุราษฎร์ธานีนาย

7 ชนสรณ์  พรหมเมศ เมืองสุราษฎร์ธานีนาย

8 ชิษณุชา  ชิณนะพงศ์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนาย

9 ณัฐชารัฐ  คชกาญจน์ หาดใหญ่วิทยาลัย 2นางสาว

10 ดนุสรณ์  ดวงเนตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์นาย

11 ธนกฤต  จันทร์รุ่งเรือง ปัญญาวิทย์นาย

12 ธนกฤต  ชูชีพ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนาย

13 ธนกิจ  ทิพย์รักษา ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

14 ธนดล  สังขวิจิตร พนมเบญจานาย

15 ธนพงศ์  หวังอุดม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังนาย

16 ธนะวัตติ์  กุลชัยยะพัฒน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนาย

17 ธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร เทศบาล 5นาย

18 ธีรพล  บรรจงดัด สภาราชินี 2นาย

19 ธีรภัทร  ชูทอง พรหมคีรีพิทยาคมนาย

20 นันทวัฒน์  จันทร รัษฎานาย

21 นิติธร  อินทฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนาย

22 ปัญจพล  ดีพร้อม ปัญญาวิทย์นาย

23 พงศ์ปณต  วรรณคีรี พุนพินพิทยาคมนาย

24 พชรพล  ศรีคง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

25 พรรณลดา  คงสุวรรณ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางสาว

26 พสิษฐ์  ตัญบุญยกิจ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

27 พัชรพล  ดาวัลย์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนาย

28 พันพัสสา  หมวกโตนด กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

29 พิชญ์  ถวายวงศ์ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราชนาย

30 พิชญา  วทานิยะกุล สุราษฎร์ธานีนางสาว

31 ไพบูลย์  วงค์ทองดี เวียงสระนาย

32 ภทรพรรณ  หงษ์ทวี ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นางสาว

33 มกรธวัช  สาสนัส ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

34 เมลภัทร  สําลีนิล สวนศรีวิทยานางสาว

35 รัตนากร  นิทา สตรีพัทลุงนางสาว

36 วงศกร  พราหมณ์นาค ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

37 วรรณี  แก้วมุข นบพิตําวิทยานางสาว

38 วริศรา  พัฒน์เอ่ียม สตรีภูเก็ตนางสาว

39 วลัยพร  จุลพันธ์ พรหมคีรีพิทยาคมนางสาว

40 ศิโรรัตน์  สุวรรณทิพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

41 ศิวกร  แสงมณี เมืองกระบ่ีนาย

42 สรวิศ  ตวงสิทธิตานนท์ เทศบาล 5นาย
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43 สหัสวรรษ  ชัยแป้น เทศบาลบ้านย่านยาวนาย

44 สิริเพ็ญ  รัตนวิมล ระยองวิทยาคมนางสาว

45 สุขสันต์  อํ่าอ่ิม เมืองกระบ่ีนาย

46 สุทธิพงศ์  รักสินธุ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนาย

47 สุธิมนต์  เหล่าชื่นสกุล ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

48 อาริยา  สังขวิจิตร สวนศรีวิทยานางสาว

49 อาลันห์  ชายกุล อํามาตย์พานิชนุกูลนาย

50 เอกภาพ  จันทร์ช่วยนา บ้านทับวังนาย

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
1 กนกวรรณ  พัฒชนะ สวนศรีวิทยานางสาว

2 กรวิชญ์  เกียงเอีย ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นาย

3 กฤษณพงศ์  ก้ิมซื่อ ดีบุกพังงาวิทยายนนาย

4 กลวัชร  หัสไทรทอง สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

5 เกวลี  สิทธิสมบูรณ์ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

6 เจษฎาพันธ์  ผ่องเส้ง หาดใหญ่วิทยาลัยนาย

7 ณัฐชนน  ถาวรนุรักษ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนาย

8 ณิชกานต์  ช่วยเมือง สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

9 ดิศนันท์  นาคพันธ์ุ สภาราชินี จังหวัดตรังนาย

10 ธนกฤต  ชูชีพ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีนาย

11 ธนาธร  เจ๊ะดาโห๊ะ ปัญญาสารธรรมมูลนิธินาย

12 ธีรดนย์  บุญรอด เกาะสมุยนาย

13 นพมาศ  มัญญู เกาะสมุยนางสาว

14 นารีหม๊ะ  ยะโกะ เตรียมศึกษาวิทยานางสาว

15 บุรัสกร  แซ่ตั้น หัวไทรบํารุงราษฎร์นางสาว

16 ปาริชาติ  ชูสิทธ์ิ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

17 พัชรพล  เจริญศิลป์ หาดใหญ่วิทยาลัยนาย

18 พีรดา  กระบวนรัตน์ อัสสัมชัญสมุทรปราการนางสาว

19 ภาณุพงศ์  กองสุวรรณ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

20 มูฮัมมัดซิลมี  สุดวิไล มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีนนาย

21 รัชชานนท์  บัวทุม สารสาสน์วิเทศร่มเกล้านาย

22 ลักษิกา  ศรีบุญนาค สภาราชินี จังหวัดตรังนางสาว

23 วรรัตน์  บุญชัย ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์นางสาว

24 ศรายุทธ  เมฆฉาย ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

25 สัญพากรณ์  ปัทมรักษ์ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

26 อันนัส  จานิ ธรรมวิทยามูลนิธินาย

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
1 กชกร  สมสนอง ทีปราษฎร์พิทยานางสาว

2 กนกภรณ์  สุดคนึง วิเชียรมาตุนางสาว
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3 กัญกร  อโนทิพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

4 กัณฐรัตน์  บุญเมือง ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

5 จิรเมธ  อยู่คะเชนทร์ ศรีธรรมราชศึกษานาย

6 จุฑามาศ  พรหมราชแก้ว สะบ้าย้อยวิทยานางสาว

7 จุฬาลักษณ์  หนูสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

8 ชาญชล  ทรัพย์ศิริ สุราษฎร์พิทยานาย

9 โชติวิชช์  วรเดช พัทลุงนาย

10 ญาราภรณ์  คชสง่า กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว

11 ณัฏฐณิช  วัชรสินธ์ุ ธิดาแม่พระนางสาว

12 ธนธรณ์  ชูเอน บูรณะรําลึกนาย

13 ธัญวรัตน์  ห่อทอง ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

14 นิชาภัทร  ซ้อนใจ สตรียะลานางสาว

15 นิรวรรณ  อุส่าห์การ ประทีปศาสน์นางสาว

16 ประวีณพร  มธุรส ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

17 ปวริศ  คงจันทร์ พัทลุงนาย

18 ปวิตรา  ศรีทวี หาดใหญ่วิทยาลัย 2นางสาว

19 ปุญญิศา  แก้วช่ืน ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

20 พัทธนันท์  รัตนเดชพงศ์สิน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชานางสาว

21 ภัทรภร  บุญฮก ดีบุกพังงาวิทยายนนางสาว

22 มันทนา  ละเอียดการ สตรีภูเก็ตนางสาว

23 มุสตากีม  แหล๊ะหลง รุ่งโรจน์วิทยานาย

24 รชต  เตชะปฐมานนท์ ศรีธรรมราชศึกษานาย

25 วริศรา  พัฒน์เอ่ียม สตรีภูเก็ตนางสาว

26 วิยกาญน์  สิทธิประการ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนางสาว

27 ศิโรรัตน์  สุวรรณทิพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาว

28 อนัญชิตา  แก้วสาทร หาดใหญ่วิทยาลัยนางสาว

29 อาภาภรณ์  ทิพย์เสวก ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

30 อารียา  จนะกาญจน์ ศรีธรรมราชศึกษานางสาว

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
1 กนกกร  แทนโชติ เกาะสมุยนางสาว

2 กฤติน  ชินแท่น ศรีธรรมราชศึกษานาย

3 กิตติกร  นุ่นแก้ว นบพิตําวิทยานาย

4 จักรพงษ์  วันคํา ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

5 ชฎาทิพย์  สิริเพ็ชร หารเทารังสีประชาสรรค์นางสาว

6 ชมพูนุช  ไชยสมิต หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นางสาว

7 ชลสิทธ์ิ  กุลศิริ พุนพินพิทยาคมนาย

8 ฐิติมา  สิทธา เทศบาลบ้านย่านยาวนางสาว

9 ณัชชา  ผ้ึงภักดี ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

10 ณัฐนิชา  นุ่นใฝ เกาะสมุยนางสาว
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11 ณิชาพัฒน์  มีสุข จรัสพิชากรนางสาว

12 ดาราวรรณ  จันทร์ขาว หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นางสาว

13 ทิพวัลย์  วงค์น้อย ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

14 ธีรพัฒน์  แก้วชํานาญ นราธิวาสนาย

15 ธีรยุทธ  คงแก้ว ป่าพะยอมพิทยาคมนาย

16 ธีรศักด์ิ  นิยมเดชา กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

17 นิชาภัทร  ซ้อนใจ สตรียะลานางสาว

18 ปริตา  นิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์นางสาว

19 ปิยธิดา  ชูโชติ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานางสาว

20 ปิยวัฒน์  แสงระวี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนาย

21 พงศ์ศิริ  ศศิธร บูรณะรําลึกนาย

22 พรรวษา  เหล่าพราหมณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนางสาว

23 พสธร  ไกรทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ีนาย

24 ภานุวิชญ์  พลแสง วิเชียรมาตุนาย

25 ยุวดี  มีแสง เกาะสมุยนางสาว

26 รชต  เสรีรัตน์ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

27 รัฐพล  ศักด์ิมาศ พรหมคีรีพิทยาคมนาย

28 วรปรัชญ์  จันทร์ปาน เทพมิตรศึกษานาย

29 วัฟรี  เมาะมูลา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นาย

30 วิภาวี  สามเสียง มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีนนางสาว

31 สรวุธ  ผิวเงิน สภาราชินี 2นาย

32 สหรัฐ  บุญคุมรัตน์ ปากพนังนาย

33 สหัสวรรษ  ชัยแป้น เทศบาลบ้านย่านยาวนาย

34 สุขุม  แซ่แต้ สตรีพัทลุงนาย

35 เสฏฐวุฒิ  ทองหยู่ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

36 อาภัสรา  รุ่งเรือง พนมเบญจานางสาว

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1 กรวิชญ์  เลาหะสราญ ตรังคริสเตียนศึกษานาย

2 กฤติน  ชยโสภัฏฐ์ พิมานพิทยาสรรค์นาย

3 กฤษกร  แก้วทองสวน ทวีธาภิเศกนาย

4 กลศ  เหนือคลอง อํามาตย์พานิชนุกูลนาย

5 กษิดิศ  บุญเสถียร สวนศรีวิทยานาย

6 เกษราภรณ์  เดชบุญ บ้านตาขุนวิทยานางสาว

7 ซุลฮาน  สาเมาะ ศาสนศึกษานางสาว

8 ธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร เทศบาล 5นาย

9 บุษกร  แก้วกรูด ธิดาแม่พระนางสาว

10 ปกป้อง  รัตนสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นาย

11 ปรเมศวร์  ผลทอง ศรีธรรมราชศึกษานาย

12 พชรพล  ศรีคง ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย
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13 พัชริยะ  รวยจินดา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนาย

14 พิชญ์  ถวายวงศ์ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราชนาย

15 พิชญาณัฏฐ์  พูลจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านางสาว

16 ภัทรภณ  วิชัยสอน ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยานาย

17 ภูวิศ  ธานีรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนาย

18 ภูสุดา  จันทร์มาศ นบพิตําวิทยานางสาว

19 มกรธวัช  สาสนัส ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษานาย

20 มันทนา  ละเอียดการ สตรีภูเก็ตนางสาว

21 สะราฤทธ์ิ  มีผล ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"นาย

22 สุธินันท์  เซ่งลํ่า วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราชนาย

23 สุนันทา  หลักมั่น ตัรบียะห์อิสลามียะห์นางสาว

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
1 เกวลิน  สายเมือง คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลานางสาว

2 จารวี  บุญเกิด พิบูลวิทยาลัยนางสาว

3 ชนิกานต์  นันตมาศ สุราษฎร์ธานีนางสาว

4 ญาดา  มีชูสิน วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯนางสาว

5 ฐิติพร  วิชญสิทธากร มารีย์วิทยานางสาว

6 ณัฐชญานี  ทวีทอง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

7 ณิชกมล  สัมฤทธิกุล เบญจมราชูทิศนางสาว

8 นิสรีน  อินทนู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตนางสาว

9 นิสากร  ชาญณรงค์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

10 บุษกร  แก้วกรูด ธิดาแม่พระนางสาว

11 ปราณปริยากร  สุวรรณ ลาซาลนางสาว

12 ปัญญากร  อุทกโยธะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัยนาย

13 ปาลิดา  ธีรวรางกูร สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนนางสาว

14 พรทินา  จะรา ประโคนชัยพิทยาคมนางสาว

15 พรหมวิชญ์  พรหมวิจิต มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลานาย

16 พิมพ์ลภัส  สงสุวรรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังนางสาว

17 พีรญา  ประวิตราวงศ์ กําแพงเพชรพิทยาคมนางสาว

18 ภรภัทร  สินธุชาติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัยนาย

19 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

20 ฤดีชนก  ถนนแก้ว เซนต์โยเซฟ บางนานางสาว

21 วรันธร  ช่วยศรีนวล จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

22 ศรายุทธ  ขนุนทอง นํ้าโสมพิทยาคมนาย

23 ศิวพร  เรืองชัยศิวเวท กําแพงเพชรพิทยาคมนางสาว

24 สุปรียา  สุขอาภา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาว

25 สุภัสสรา  อุไรรัตน์ สตรีทุ่งสงนางสาว
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26 สุภาภรณ์  ถนอมทรัพย์สิน ชลกันยานุกูลนางสาว

27 สุรณัฐ  สิทธาเศรษฐ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนาย

28 อรชพร  ลายสิงห์ ทุ่งสงนางสาว

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรการบัญชี (นานาชาติ)
1 ธัญรดา  เย็นฉํ่า วิทยาลัยเทคนิคพังงานางสาว

2 ภาณุเดช  ชุมรัมย์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนาย

หลักสูตรการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ)
1 กัญกร  อโนทิพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลนางสาว

2 นันท์นภัส  นรสิงห์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนางสาว

3 ฟิรดาวส์  เบ็ญจลักษณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว

หลักสูตรนิติศาสตร์ (กฎหมายประยุกต์) (นานาชาติ)
1 ชัญญา  ธวัชดํา สอาดเผดิมวิทยานางสาว

2 ภัทรนิษฐ  อรัญ กัลยาณีศรีธรรมราชนาย

3 เอ้ือการย์  เพชรทองด้วง สอาดเผดิมวิทยานางสาว
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โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

1 นริศรา  จามไพเราะ พยาบาลศาสตร์นางสาว

2 พัฒนพงศ์  นพรัตน์ เภสัชศาสตร์นาย

3 กฤษณะพัฒน์  สิทธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนาย

4 อัญชลี  เลิศไกรย์ วิศวกรรมไฟฟ้านางสาว

5 สุรัสวดี  ล่ะอาหลี ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)นางสาว

6 ณัฐวุฒิ  โจมฤทธ์ิ สถาปัตยกรรมนาย

7 อัญชิสา  ชาสุวรรณ กายภาพบําบัดนางสาว

8 นุชรี  โคกเขา เทคนิคการแพทย์นางสาว

9 วัชรินทร์  มีดอกดวง เทคนิคการแพทย์นางสาว
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โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอวน.)

1 สุตาภัทร  เยาว์จุ้ย เภสัชศาสตร์นางสาว
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โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

1 อธิราช  บุตร์น้อย การท่องเท่ียวและการโรงแรมนาย

2 เอกบุรุษ  วานิชชานนท์ การท่องเท่ียวและการโรงแรมนาย

3 รอซีดี  ดอล๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์นาย

4 อณุวัฒน์  เดชติน รัฐประศาสนศาสตร์นาย

5 พัฒนพงษ์  แสนพลอ่อน รัฐศาสตร์นาย

6 กิตติธัช  ดวงนํ้าแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้านาย

7 เมธัส  นาดอน วิศวกรรมโยธานาย

8 อับดุลการิม  คูลี วิศวกรรมโยธานาย

9 จตุมงคล  บุญชิต การจัดการสารสนเทศและส่ือดิจิทัลนาย
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โครงการ Smart Farmer

1 ณัฐภัทร  เอ่ียมอักษร นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนาย

2 ศุภกานต์  หลงละเลิง นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนางสาว
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โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน

1 กุลวดี  อาจไพรินทร์ การออกแบบภายในนางสาว

2 จิราวรรณ  คลอดเพ็ง การออกแบบภายในนางสาว

3 ณัฐธยาน์  แก้วนาค การออกแบบภายในนางสาว

4 นารีน่า  โต๊ะเหมาะ การออกแบบภายในนางสาว

5 นิรุจ  ฤทธ์ิโต ภูมิสถาปัตยกรรมนาย

6 ศุภาพิชญ์  หิรัญธานี ภูมิสถาปัตยกรรมนางสาว

7 สโรชา  พูลสวัสด์ิ ภูมิสถาปัตยกรรมนางสาว
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โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1 ภัทรวดี  ไกรพา วิทยาศาสตร์ทางทะเลนางสาว

2 ยศวิมล  สุขสําราญ วิทยาศาสตร์ทางทะเลนาย

3 ร่มฟ้า  แก้วนวล วิทยาศาสตร์ทางทะเลนางสาว

4 วาสนา  คงดี วิทยาศาสตร์ทางทะเลนางสาว

5 สุกัญญา  การดี วิทยาศาสตร์ทางทะเลนางสาว
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โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (เด็กดีมีที่เรียน)

1 กนกพร  ภัทราดูลย์ การท่องเท่ียวและการโรงแรมนางสาว

2 ณัฏฐกานต์  พูลเกษม บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)นางสาว

3 รังสิยา  ประดิษฐคล้าย บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)นางสาว

4 สลิลทิพย์  นันทบุตร บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)นางสาว

5 รังสิยา  ประดิษฐคล้าย บัญชีนางสาว

6 รัตฐาภรณ์  ทรายทอง บัญชีนางสาว

7 อลีฟ  เปาะโซะ บัญชีนาย

8 จุฑามาศ  บุญเกิด เศรษฐศาสตร์นางสาว

9 ณัฐพัชญ์  ทองมา นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนางสาว

10 ปิยนุช  กาญจนวิเชียร นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนางสาว

11 นาทธนาดล  ลือขจร วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมนาย

12 กมลพรรณ  ยวนานนท์ พยาบาลศาสตร์นางสาว

13 จิตติมา  มาลาทอง พยาบาลศาสตร์นางสาว

14 ชาลิสา  รัตนะ พยาบาลศาสตร์นางสาว

15 โชติรส  คิดดี พยาบาลศาสตร์นางสาว

16 อัฐภิญญา  สิงหเสม พยาบาลศาสตร์นางสาว

17 ปาลิตา  วงค์พยัคฆ์ นิติศาสตร์นางสาว

18 สภาพัฒ  ไกรเทพ นิติศาสตร์นางสาว

19 จารุมน  ล่ันซ้าย วิทยาศาสตร์นางสาว

20 ลภัสรฎา  แพรสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์นางสาว

21 สุดาพร  ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์นางสาว

22 อารีรัตน์  ยัสสระ วิทยาศาสตร์นางสาว

23 ณัฐริณีย์  คงนุ่น วิทยาศาสตร์ทางทะเลนางสาว

24 พิพัฒน์  คลองดี วิทยาศาสตร์ทางทะเลนาย

25 กษิดิ์เดช  ทองดอนเก้ือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนาย

26 ชัยรัตน์  แซ่ย่อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนาย

27 ธนกฤต  ชูชีพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนาย

28 ฤทัยรัตน์  เส้งโสด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนางสาว

29 ศุภวิชญ์  รักยอด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะนาย

30 กันดิส  ดีเลียบ วิศวกรรมเคมีนาย

31 ปวันรัตน์  ชุมพลับ วิศวกรรมเคมีนางสาว

32 ธนันญา  ชูทอง วิศวกรรมพอลิเมอร์นางสาว

33 วัชรินทร์  ถือแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้านาย

34 วิลาสินี  พลฤทธ์ิ วิศวกรรมไฟฟ้านางสาว

35 สมรักษ์  แต้มจันทร์ วิศวกรรมโยธานาย

36 กษิดิ์เดช  สุขไกว ภาษาไทยนาย

37 นฤมล  พัฒน์ทอง ภาษาไทยนางสาว
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38 จยพร  พุมสุวรรณโน ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)นางสาว

39 จริยา  เดชทอง ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)นางสาว

40 รัตชิดากร  สมดวง ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)นางสาว

41 ศิวกร  อักษรนํา ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)นาย

42 กษาปณ์  สุขธิติรัตน์ ภูมิสถาปัตยกรรมนาย

43 ดวงฤดี  ประทีป ณ ถลาง สถาปัตยกรรมนางสาว

44 ธุวชิต  ชูเกล้ียง สถาปัตยกรรมนาย

45 ป่ินอัปสร  สิริกุลชาติ สถาปัตยกรรมนางสาว

46 ภูวดล  ทิพย์แก้ว สถาปัตยกรรมนาย

47 วัญดี  เจ๊ะแน สถาปัตยกรรมนาย

48 จงรักษ์  ฤกษ์ประดิษฐ์ กายภาพบําบัดนางสาว

49 ช่อลดา  บุญญานุกูลกิจ กายภาพบําบัดนางสาว

50 ชาลิสา  รัตนะ กายภาพบําบัดนางสาว

51 จิรวรรณ  ขวานทอง เทคนิคการแพทย์นางสาว

52 ธัญลักษณ์  โสภณ เทคนิคการแพทย์นางสาว

53 ฟัสซีรีน  สุนทรมาลาตี เทคนิคการแพทย์นางสาว

54 สุนันทา  หลักมั่น เทคนิคการแพทย์นางสาว

55 อารียา  กุลประสิทธ์ิ เทคนิคการแพทย์นางสาว

56 กมลชนก  กะตากูล อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

57 กาญจนารัตน์  จิตราคม อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

58 คอลิซ  หมาดท้ิง อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนาย

59 จิตติมา  มาลาทอง อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

60 ธนวัฒน์  ศักดิ์เพชร อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนาย

61 นภัสวรรณ  มามาศ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

62 ปวิตรา  ศรีทวี อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

63 ปิยภรณ์  ขุนรักษ์ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

64 รัตนากร  โกยแก้ว อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

65 วานิตา  สุรพงศ์ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

66 ศรสวรรค์  อนุสา อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

67 สานียะห์  อับดุลเลาะ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

68 สุวรรณี  ผุดสุวรรณ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

69 อมรรัตน์  เพ็ชรมลี อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

70 อรอุมา  คงเพ็ง อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

71 อาซีมา  นพกะ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

72 ฮัมดี  นาเซ็ง อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนาย

73 ฮัมดี  นาเซ็ง นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์นาย

74 มูบารัค  ดําเต๊ะ วิศวกรรมซอฟต์แวร์นาย
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

1 กษิดิศ  สินภิบาล วิทยาศาสตร์นาย

2 คามิน  กาญจนาประดิษฐ วิทยาศาสตร์นาย

3 ชนกนันท์  ศิริสุข วิทยาศาสตร์นางสาว

4 ชุติมา  รัตนสุภา วิทยาศาสตร์นางสาว

5 ณัฐพงศ์  จักรวัติ วิทยาศาสตร์นาย

6 ทรงปราชญ์  เดชรัตนวิไชย วิทยาศาสตร์นาย

7 ธกร  ภู่ทรัพย์มี วิทยาศาสตร์นาย

8 ธมลวรรณ  มีพันธ์ุ วิทยาศาสตร์นางสาว

9 ปคุณา  ปานโบว์ วิทยาศาสตร์นาย

10 ปณิธาน  สวัสดิโกมล วิทยาศาสตร์นาย

11 ภัทราภรณ์  แซ่ล้ิม วิทยาศาสตร์นางสาว

12 ศุภวรรณ  ศิลปวิสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์นางสาว

13 สิรวิชญ์  ตรีเปีย วิทยาศาสตร์นาย

14 อรนันท์  เช้ือชาติ วิทยาศาสตร์นางสาว
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โครงการโรงเรียนสัมพันธ์

1 ธนวันต์  ชินทัตโต การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ)นาย

2 คุณากร  ศรีเมฆ บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)นาย

3 จิราพัชร  โขมพัฒน์ บัญชีนางสาว

4 ณัฐนรี  วิชชุรังษี บัญชีนางสาว

5 ปิยธิดา  ล้ิมอสัมภินกุล บัญชีนางสาว

6 เปรมยุดา  แซ่ล้ิม บัญชีนางสาว

7 ศิริพันธ์  จันทานนท์ บัญชีนางสาว

8 ปรียาพร  คิดสม นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนางสาว

9 อาทิตติยา  วรรณดิลก นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนางสาว

10 เกวลิน  แพงมา พยาบาลศาสตร์นางสาว

11 มัลลิกา  อินต๊ะเสน พยาบาลศาสตร์นางสาว

12 วิศัลย์ศยา  นาละคร พยาบาลศาสตร์นางสาว

13 ญาณิศา  ภูมิพันธ์ เภสัชศาสตร์นางสาว

14 ปรเมศร์  พรหมอักษร นิติศาสตร์นาย

15 พิชามญช์ุ  สุดรอด รัฐประศาสนศาสตร์นางสาว

16 อรจิรา  ทองวงศ์ รัฐศาสตร์นางสาว

17 นาทธนาดล  ลือขจร วิทยาศาสตร์ทางทะเลนาย

18 ศุภกิจ  จีนใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้านาย

19 ขนิษฐา  ศรีสงคราม วิศวกรรมโยธานางสาว

20 ปิยมาศ  เพชรกําเนิด ภาษาไทยนางสาว

21 ณัฐนนท์  ช่ืนสุขสันต์ ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)นาย

22 อารีรัตน์  ทองมูล อาเซียนศึกษานางสาว

23 สิริวิภา  หน่วยทองจีน สถาปัตยกรรมนางสาว

24 ชุติมา  จันทศิริ กายภาพบําบัดนางสาว

25 อภิชญา  ด้วงกลํ่า กายภาพบําบัดนางสาว

26 กัญญาณัฐ  หมุนเวียน เทคนิคการแพทย์นางสาว

27 ชัชฎาภรณ์  สิทธิดํารงค์ เทคนิคการแพทย์นางสาว

28 ชุติกาญจน์  จําปาทอง เทคนิคการแพทย์นางสาว

29 ญาณิศา  เพชรวิชิต เทคนิคการแพทย์นางสาว

30 ทิชากร  บูเอียด เทคนิคการแพทย์นางสาว

31 ระพีภัทร  บุญภิรมย์ เทคนิคการแพทย์นางสาว

32 วชิรญาณ์  นุกูลวรรณ เทคนิคการแพทย์นางสาว

33 สุภัทรตรา  โยมา เทคนิคการแพทย์นางสาว

34 พศุตม์  สวนกูล เทคนิคการแพทย์ (Bilingual)นาย

35 กนกนันท์  แก่นอินทร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

36 นิชดา  บุญอินทร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

37 ไบยูรี  ขาเร็ม อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว
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38 ปรารถนา  บุญจํารูญ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

39 พสุกานต์  ศรีพรหมกร อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

40 ภัทรเปรม  วชิรศิริ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนาย

41 มนพัทธ์  วัฒนธีรางกูร อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

42 ฤทธิพร  พุทธจันทึก อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

43 ศิริรัตน์  บัวมี อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

44 สิริวันนาขวัญ  กลิ่นคําหอม อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

45 สุกัญญา  ยะฝา อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

46 อังศุมาลี  พุทธพันธ์ อนามัยส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชนนางสาว

47 ปณิธิ  ขุนทองจันทร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกมนาย

48 ธนธรณ์  ชูเอน นิเทศศาสตร์ดิจิทัลนาย

- 50 -



-a1v~m!m~v'U~~1'Um-aA'~b~vnb.ij1f1m'.'J1l'U'Vlanai;i-abb'W'VIVA1ai;i-auru4ii;i 11V111'Vlv1av1avam'.'lru 
'IJ 

u':i~'iil1um':iflm'.'J1 2s62 

1 16202909 'L!1'l?l11 fl'llllU l'rn.J'nu 

2 16200728 'U1'l~11 

3 16200715 'U1t.J 

4 16200733 'U1t.J 

5 16202497 'U1t.J 

6 16203498 'L!1'l?l11 

7 16204713 U1\l~11 Vi'll1m 'LJ11tl1u 

8 16203226 'U1'l~11 

9 16200181 'L!1'l~11 

10 16203762 'U1'l?l11 

0 .... "' o o 11 di 

r11~U'VI Ft 11.J 1'Vl'U1'tm 

1 16203934 

2 16203946 

3 16203516 mi. i'Vl t.11 'U ?I 'HU 
' 

4 16204459 'U1\l~11 

5 16203640 'L!1 ti 

6 16204158 'L!1'l?l11 

7 16204936 'U1'l?l11 

8 16203480 

9 16203468 'Ult.I 

10 16200742 'U1'l~11 

11 16204569 'L!1'l?l11 

12 16204012 'U1'l?l11 

13 16203075 'U1t.J 

14 16203067 'Ult.I 

- 1 -

- 51 -



1 16205039 tntl 

2 16200748 U1~~11 niu~Vll'n nmbn:u 

3 16203274 U1~~11 

4 16203935 U1~~11 

5 16203742 U1~~11 :UB.lYltllU~'HU 
' 

6 16200569 U1~~11 '/Jtlll UUV1bbfl1 

7 16200363 U1~~11 

8 16200525 U1~~11 

9 16200609 tntl 

10 16200366 U1~~11 

11 16203154 U1~~11 

12 16203078 U1~~11 

13 16200706 tntl 

14 16202923 U1~~11 

15 16200652 U1~~11 

16 16204664 U1~~11 

1 16200225 U1~~11 

2 16202721 U1~~11 191:-;~1th ''b~tnUn'1" 
'" 

0 .., .. 

~1Vl'U'Vl 

1 16200679 U1~~11 

2 16203474 U1~~11 

3 16202919 U1~~11 

4 16204661 U1~~11 

5 16202631 U1~~11 

6 16203829 ti1~~11 

- 2 -

- 52 -



0 QI' cl 
fl19'1'1.J'Vl 

1 16202535 U1~~11 

2 16203014 'U1tl 

3 16202757 'U1tl 

4 16204781 U1~~11 

5 16200617 U1~~11 

6 16201475 'U1tl 

• ., d 
fl19'1\J'VI 

1 16203070 'U1tl 

2 16202657 U1~~11 

3 16204448 U1~~11 
., 

4 16204899 U1~~11 '1n~ru1 lli'~Li'U1'\J~ 
., 

5 16202969 U1~~11 m~1'1iltl brl1bBtJU 

6 16204655 'U1tl 

7 16204100 U1~~11 

8 16202992 'U1tl 

9 16201323 U1~~11 

10 16204318 U1~~11 

11 16203819 U1~~11 

- 3 -

- 53 -



~e:i - 1J13Jflna • 
1 16200279 'U1\1~11 

2 16200373 'U1\1~11 

3 16203670 Ull'.J 

4 16204245 'U1\1~11 

5 16200380 'U1\l?f11 

6 16202975 Ull'.J 

7 16204570 'U1\l?f11 

8 16203871 'U1\l?f11 

9 16204543 'U1\l?f11 

10 16203383 'U1\l?f11 

11 16203708 'U1\l?f11 l-lti.l'Vll'.J1'W?f'HU 
' 

12 16203655 Ull'.J 

1 16204950 m\1?111 Ul'.Jl-11.fl'Hu u1bbtll-l 

1 16200598 'U1\l?f11 

2 16203892 'U1\l?f11 

3 16200597 'U1\l?f11 

4 16205093 'U1\l?f11 

5 16203813 Ull'.J 

i. mru"11'<\J~\llim';i?ffi~~'VlB~1u';i~uu clearing house "Ue:i\l~'lh~·1prnBm';ju~bbvi\l'lh~bVll"11vrn (VJ'\.Je:i.) 

:wV111VJtJ1~1'.J1~1'.J~m~ru"Ue:i?f\11'W~VJB1um';ib~l'.Jn~~1'Wm';i~~b~e:in1 'W';i11'.Jzje:i~1';ie:i\lm:w~1i'i'ufl~bb 'LI'LI 1 'LI';ieJU~'U I ~~ 1 LJ 
' .. 0 

'<\J'Un11'<1l~fl';i'lJb~:W'<ll1'U1'W 

2. mru~1'<\J~\liim';i?tfi~~VlB '<\J~vhm';ib~e:in'<\J1n~1~1';ie:i\l'<\J1n1fl1~1-.ii'\1Vl1'~,i'UI bbfl~Vl1m11'.Jzje:i~1~1';ie:i\11lJ 
b Ylm'V-le:i~1:w 1rn\?11 :wV111Vltnr.rti"UeJ?f \11'U~VJB1'Ufl1';i~~b~Bfl'<ll1fl1ri1m(J]1~1';ieJ\l'<\J1fl-.il\IV11'~~'U~ 1:w~1i'i'ufl~bb 'U'U 

- 4 -

- 54 -


