
** หากพบขอมูลผิดพลาดหรอืตกหลน กรุณาแจง  LINE ID : poonpalang หรือ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง  

ข้ันตอนการพิจารณา : 

ธันวาคม 2564 – พิจารณาเอกสาร  

ประกาศผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซตมูลนิธิ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

(แจงผลทางโทรศัพทเฉพาะรายที่เรยีกสัมภาษณเทานั้น)

หมายเลข

คํา

นําหนา ชื่อ-สกุล อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 น.ส. สตรีรัตน  ยะนิล เลาขวัญ กาญจนบุรี ปรญิญาตรี

2 น.ส. ธีราภรณ  คําเงนิ เมือง ราชบุรี ปริญญาตรี

3 น.ส. นันทิยา   วิมลลักษณ ทาใหม จันทบุรี ปริญญาตรี

4 สามเณร นพดล    นามอุษา เกาะคา ลําปาง ปวส.

5 น.ส. สุจินันท   เลาแกวหนู คลองทอม กระบี่ ปวส.

6 น.ส. ธันยมัย    บุญคง เมือง ยะลา ปริญญาตรี

7 น.ส. วิลาวรรณ ขุนเชียง เมือง นครพนม ปรญิญาตรี

8 น.ส. วาโย      เจนประเสริฐ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ปรญิญาตรี

9 น.ส. นัฐณิชา  สวางศรี ดานชาง สุพรรณบุรี ปริญญาตรี

10 นาย อัลยัส    ดาหายอ ยะหา ยะลา ปวส.

11 น.ส. วศินี      แกวสงวน บางใหญ นนทบุรี ปวส.

12 น.ส. อารนี     ชวยกลาง ละงู สตูล ปริญญาตรี

13 น.ส. ปภาวดี   นอยแกว หวานใหญ มุกดาหาร ปริญญาตรี

14 น.ส. สุพัตรา   นอยทรง เมือง มุกดาหาร ปริญญาตรี

15 น.ส. กมลชนก สีหิน คําเข่ือนแกว ยโสธร ปริญญาตรี

16 น.ส. นาตยา    ฟองมาศ เมือง ตราด ปริญญาตรี

17 น.ส. ธัญญพัทธ สมวงษ แกลง ระยอง ปวส.

18 น.ส. จุฑารัตน  รูปงาม ดงหลวง มุกดาหาร ปริญญาตรี

19 น.ส. มาลัย     จันแปงเงนิ เชียงแสน เชียงราย ปวส.

20 นาย นัทธพงศ สวัสดิวงค เวียงชัย เชียงราย ปริญญาตรี

21 น.ส. บุณยานุช สีลอยอุนแกว แมวาง เชียงใหม ปรญิญาตรี

22 น.ส. นูรมายูตี  ดอเลาะ หนองจิก ปตตานี ปริญญาตรี

23 น.ส. วิมลภัทร  ขัตตะ เชียงแสน เชียงราย ปริญญาตรี

24 นาย อาหาหมัด ยะโกะ เมือง นราธิวาส ปรญิญาตรี

25 นาย สิทธิพงษ  คําเสียง เมือง สุรินทร ปวส.

26 น.ส. มัทนิน   เหรยีญธีรศักดิ์ เมือง สุรินทร ปริญญาตรี

ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามูลนิธิพูนพลัง 

ปการศึกษา 2565  ที่รับไวพิจารณา

มกราคม 2565
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27 น.ส. อัญชลี    แซลี เมือง เชียงใหม ปวส.

28 น.ส. อารี       สายชลพิมาน สบเมย แมฮองสอน ปริญญาตรี

29 น.ส. ญานิศา   วงษศรีแกว นางรอง บุรีรมัย ปรญิญาตรี

30 นาย ภควัต     อุไรรักษ กระสัง บุรีรมัย ปวช.

31 น.ส. นุชนาถ      - ทาสองยาง ตาก ปริญญาตรี

32 น.ส. เบญจมาศ สวางอารมย ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปริญญาตรี

33 น.ส. ศุภานันท  สุคันธ เมือง นครพนม ปรญิญาตรี

34 น.ส. ศุภรัตน    กระจางกลาง เมือง สมุทรปราการ ปวส.

35 น.ส. กัญญาพัชร ไทยปาน เมือง สุราษฎรธานี ปรญิญาตรี

36 นาย โอบนิธิ     กันธิพันธ เชียงแสน เชียงราย ปวช.

37 น.ส. วิวรรณธณี แสงแดง พระประแดง สมุทรปราการ ปริญญาตรี

38 น.ส. อริสรา      ไชยคงทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช ปรญิญาตรี

39 น.ส. หทัยทิพย  มาลัยศรีไสว บานธิ ลําพูน ปรญิญาตรี

40 นาย ภาสกร      ปูลอย ฮอด เชียงใหม ปวส.

41 น.ส. รอพีเสาะ   แปจิ เมือง ปตตานี ปริญญาตรี

42 น.ส. ตีนา         ลาแซ เบตง ยะลา ปริญญาตรี

43 นาย ภานุวัฒน  เปลี่ยนรัมย เมือง บุรีรมัย ปรญิญาตรี

44 น.ส. ฐิติมา     ฐิตินันทวรังกูล บานธิ ลําพูน ปรญิญาตรี

45 น.ส. รุสนานี      ลูปูซี สุไหงปาดี นราธิวาส ปรญิญาตรี

46 นาย นพเกา     พื้นนวล ปราสาท สุรินทร ปริญญาตรี

47 น.ส. สายจิตร   แคลวปลื้ม สวี ชุมพร ปริญญาตรี

48 นาย เนมู         - เมือง แมฮองสอน ปวส.

49 นาย บอส       บุญทิน ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ปวส.

50 น.ส. สุนิสา      น้ําใจมั่น เมือง แพร ปริญญาตรี

51 น.ส. อาญาณี   แซโซะ ยะหา ยะลา ปริญญาตรี

52 น.ส. นูรฟะฮ     อาโกะ ยะหา ยะลา ปริญญาตรี

Page 2 of 10



** หากพบขอมูลผิดพลาดหรอืตกหลน กรุณาแจง  LINE ID : poonpalang หรือ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง  

ข้ันตอนการพิจารณา : 

ธันวาคม 2564 – พิจารณาเอกสาร  

ประกาศผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซตมูลนิธิ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

(แจงผลทางโทรศัพทเฉพาะรายที่เรยีกสัมภาษณเทานั้น)

หมายเลข

คํา

นําหนา ชื่อ-สกุล อําเภอ จังหวัด ระดับ

ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามูลนิธิพูนพลัง 

ปการศึกษา 2565  ที่รับไวพิจารณา

มกราคม 2565

53 น.ส. ชญานิษฐ  สุขย่ิง เมือง สุรินทร ปริญญาตรี

54 น.ส. อรยา       ทองบูรณ เมือง สุรินทร ปริญญาตรี

55 น.ส. ลดาวรรณ พาณีเฟองฟู อมกอย เชียงใหม ปรญิญาตรี

56 น.ส. อัสมา       มะสัน ทาแพ สตูล ปริญญาตรี

57 น.ส. รินรดา     ปูผัด บานธิ ลําพูน ปรญิญาตรี

58 น.ส. จิรฐา        สายเสมา บางกรวย นนทบุรี ปริญญาตรี

59 น.ส. ฐิติวรดา    เสรมิศรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี

60 น.ส. วรกมล      สมภักดี จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด ปริญญาตรี

61 น.ส. ทิพวรรณ  แสงแกว เมือง นครสวรรค ปริญญาตรี

62 น.ส. มนัสนันท  ฝาชัยภูมิ ไพศาลี นครสวรรค ปริญญาตรี

63 น.ส. รุงฤดี       จูมครอง เมือง อุบลราชธานี ปริญญาตรี

64 น.ส. สโรชา      บัวเพ็ชร เกาะลันตา กระบี่ ปริญญาตรี

65 นาย ชินวัตร     ศรวีิชัย แมสาย เชียงราย ปริญญาตรี

66 น.ส. นูซันวารี    หะ โคกโพธิ์ ปตตานี ปริญญาตรี

67 น.ส. ฟตเดียนา  สาและ เมือง ยะลา ปริญญาตรี

68 น.ส. อัฟนาน    หะยีอาแว โคกโพธิ์ ปตตานี ปริญญาตรี

69 น.ส. ปาริชาติ    โอมณี ควนกาหลง สตูล ปริญญาตรี

70 น.ส. นูวารี        ปาลายา เมือง ยะลา ปริญญาตรี

71 น.ส. กานนิศา   วรรณเสน อัมพวา สมุทรสงคราม ปริญญาตรี

72 น.ส. ธิดา        แกนละออ ชะอํา เพชรบุรี ปริญญาตรี

73 น.ส. มนตรา    พงษพินิจ ชะอํา เพชรบุรี ปริญญาตรี

74 น.ส. อารยา     มะรินจันทร ชะอํา เพชรบุรี ปริญญาตรี

75 น.ส. อารตี      มะรินจันทร ชะอํา เพชรบุรี ปริญญาตรี

76 นาย เอกชัย    เจริญสุข ชะอํา เพชรบุรี ปริญญาตรี

77 น.ส. ธันยาพร  จิตไมตรกีุล เวียงแกน เชียงราย ปริญญาตรี

78 น.ส. เมยาวี     ตรีเกษรมาศ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี ปวช.
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79 น.ส. พรสวรรค เจริญประเสริฐกุล เชียงแสน เชียงราย ปริญญาตรี

80 น.ส. กูยัสมีน   สะบูโด ย่ีงอ นราธิวาส ปรญิญาตรี

81 น.ส. แกวตา    โจมรัมย เมือง บุรีรมัย ปรญิญาตรี

82 น.ส. อัญชลี    ไชยกุล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี

83 น.ส. สุกัทราพร กอยรัมย เมือง บุรีรมัย ปวส.

84 นาย วีรภาพ    - สบเมย แมฮองสอน ปวส.

85 น.ส. ลลิดา       กมล เมือง ปตตานี ปวส.

86 น.ส. สวรส       แซบาง กําแพงแสน นครปฐม ปริญญาตรี

87 นาย อนุชิต      ชะนะบุญ เขาสวนกวาง ขอนแกน ปวส.

88 น.ส. วรัญญา    อุนชัย ธาตุพนม นครพนม ปรญิญาตรี

89 น.ส. จิณัชปญญา คํามูลดี สะเดา สงขลา ปรญิญาตรี

90 น.ส. ณัฐธิตา    ใหญปางแกว เมือง มุกดาหาร ปริญญาตรี

91 น.ส. ลักษิกา     นวลแกว ควนขนุน พัทลุง ปริญญาตรี

92 น.ส. หทัยทิพย  คิดดีจริง นางรอง บุรีรมัย ปวส.

93 น.ส. เยาวเรศ     เมฆวัน เขาสวนกวาง ขอนแกน ปรญิญาตรี

94 น.ส. อาซอ       เบเชกู เมือง เชียงราย ปริญญาตรี

95 น.ส. นุรอาลีซา  ลาและ ยะหริ่ง ปตตานี ปริญญาตรี

96 น.ส. ญาณกา    ปททุม ดงหลวง มุกดาหาร ปริญญาตรี

97 น.ส. พรรณพษา พลเย่ียม เสลภูมิ รอยเอ็ด ปริญญาตรี

98 น.ส. สุนันทา     โสตา กันทรวิชัย มหาสารคาม ปวส.

99 น.ส. ธนพร       แกวประเสริฐ โคกโพธิ์ ปตตานี ปวส.

100 น.ส. ซุลฟา      แตรอแม็ง เมือง ยะลา ปริญญาตรี

101 น.ส. ศิรินภา     วรรณสอน หนองจอก กรุงเทพมหานคร ปวส.

102 น.ส. น้ําทิพย    นวลเพชร เทพา สงขลา ปวส.

103 น.ส. นูรดีนี        ปะลาวัน เมือง สตูล ปริญญาตรี

104 น.ส. ปยมล      ครุธอาจ กุมภวาป อุดรธานี ปริญญาตรี
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105 นาย ชาญณรงค ขันนางรัมย ปริญญาตรี

106 น.ส. เบญจมาศ สวนบุญ เมือง อํานาจเจรญิ ปริญญาตรี

107 น.ส. จิรา          มูเซอ เมือง สตูล ปริญญาตรี

108 น.ส. สโรชา      จําปาทอง สิงหนคร สงขลา ปรญิญาตรี

109 น.ส. อารินนา    ลารีนู ทาแพ สตูล ปริญญาตรี

110 น.ส. ตระการตา อินมะโรง สัตหีบ ชลบุรี ปริญญาตรี

111 น.ส. นูรูใยร       โตเตาหยง ยะรัง ปตตานี ปริญญาตรี

112 นาย มูฮัมหมัดฟตรี มะมิง มายอ ปตตานี ปริญญาตรี

113 น.ส. รอฮานา    กอและ ยะรัง ปตตานี ปริญญาตรี

114 น.ส. ภัทราวดี    รอดสุด เมือง ตรัง ปริญญาตรี

115 น.ส. ณัฐฐินันท  แกวสมทอง บานกรวด บุรีรมัย ปรญิญาตรี

116 น.ส. กรรณกิาร  นาคสด หลังสวน ชุมพร ปริญญาตรี

117 น.ส. อธิชา  เพียะวงศ แกลง ระยอง ปริญญาตรี

118 น.ส. ณัฐริณี      ค้ําจุนสิงขร อมกอย เชียงใหม ปรญิญาตรี

119 น.ส. นูรฮีดายะ   เวาะบะ ตากใบ นราธิวาส ปรญิญาตรี

120 น.ส. สิริลักษณ   มันมะณี เมือง ชุมพร ปวช.

121 น.ส. นาซูฮา     ซาตา กะพอ ปตตานี ปริญญาตรี

122 น.ส. ณัฐธิดา     นอยอาย เมือง ปทุมธานี ปริญญาตรี

123 น.ส. อามีรา       สุปลางิ ยะรัง ปตตานี ปริญญาตรี

124 น.ส. อัสมะ        ลือแบซา ยะรัง ปตตานี ปริญญาตรี

125 นาย อับดาร      เอียดวารี หาดใหญ สงขลา ปรญิญาตรี

126 นาย อับดุลฮากีม จะปะกิยา เมือง ปตตานี ปริญญาตรี

127 น.ส. รุจิกา        คุณโอนด บานโปง ราชบุรี ปริญญาตรี

128 น.ส. กันยาพร   แสงลี่ แมสรวย เชียงราย ปริญญาตรี

129 น.ส. ลียานา     จารู ยะรัง ปตตานี ปวช.

130 น.ส. ธีรพร      เขตผาตินันท แมลานอย แมฮองสอน ปริญญาตรี
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131 น.ส. สกุลตลา  ระลึกเย็น ปะทิว ชุมพร ปวส.

132 น.ส. สุทธิดา    ดอยเสอ บานธิ ลําพูน ปรญิญาตรี

133 น.ส. รวิสรา      ศรียาภรณ เกาะสมุย สุราษฎรธานี ปรญิญาตรี

134 น.ส. ธิดารัตน   ภักดี ละงู สตูล ปริญญาตรี

135 น.ส. เกศรินทร  ปญญาไว แจหม ลําปาง ปวส.

136 น.ส. ณัฐวรา     กังแกว ดอยเตา เชียงใหม ปรญิญาตรี

137 น.ส. จุฑารัตน   อนสันเทียะ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ปวส.

138 น.ส. ไฮซา       ตีโบบาเยาะ จะแนะ นราธิวาส ปรญิญาตรี

139 นาย ดลเลาะ    รักไทร ชะอวด นครศรีธรรมราช ปรญิญาตรี

140 น.ส. วรรณชนก พงศธัญวัฒน จุน พะเยา ปรญิญาตรี

141 นาย อดิเทพ     ขุนจางวาง แวงใหญ ขอนแกน ปรญิญาตรี

142 น.ส. อามีเนาะ   มามะสง บันนังสตา ยะลา ปริญญาตรี

143 น.ส. สุพัตรา     ศรีสมบัติ จุน พะเยา ปรญิญาตรี

144 น.ส. ฮาซานะห  มะเซง ยะหริ่ง ปตตานี ปริญญาตรี

145 น.ส. เจะรอเมาะ  เซ็ง ยะหริ่ง ปตตานี ปริญญาตรี

146 น.ส. น้ําริน        พินิจมนตรี จุน พะเยา ปรญิญาตรี

147 นาย จิรพงศ     พงศมณเฑียร จุน พะเยา ปรญิญาตรี

148 น.ส. พฤษมาศ  ราชอุดม เมือง นาน ปริญญาตรี

149 น.ส. สุพรรษา   คําปา ทุงหัวชาง ลําพูน ปรญิญาตรี

150 นาย กิตติพิเชษฐ  นารีกุล เข่ืองใน อุบลราชธานี ปริญญาตรี

151 นาย อนุพงศ     มณีโชติ ทุงหวา สตูล ปริญญาตรี

152 น.ส. ฐิดารัตน    โพธิน ธาตุพนม นครพนม ปรญิญาตรี

153 น.ส. ศลิษา     สกุลจันทรงาม แมวาง เชียงใหม ปรญิญาตรี

154 น.ส. เกสรา     ฉิมนาคเงนิ สบเมย แมฮองสอน ปริญญาตรี

155 น.ส. กัญญากรณ เครอืคํา สอง แพร ปริญญาตรี

156 น.ส. กุลธิดา     ไมหอม แจหม ลําปาง ปริญญาตรี
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157 น.ส. เตชิตา     โกธา กงไกรลาศ สุโขทัย ปริญญาตรี

158 น.ส. ภาวิณี      ทะวงศนา เมือง สกลนคร ปริญญาตรี

159 นาย ปราโมทย  มณีคะ ลําทับ กระบี่ ปริญญาตรี

160 น.ส. วรัทญา     เอมสวัสดิ์ ปากชอง นครราชสีมา ปรญิญาตรี

161 น.ส. นิศารัตน    รักบุญ รัษฎา ตรัง ปริญญาตรี

162 น.ส. ฉัตรชนก   พงษเหลาขํา เมือง ยโสธร ปริญญาตรี

163 น.ส. นิอัลตัซนีม  แวยูโซะ เมือง นราธิวาส ปรญิญาตรี

164 น.ส. ชวัลนุช      พิมพรม โพนทอง รอยเอ็ด ปริญญาตรี

165 น.ส. รูซยัน        วาเลง รือเสาะ นราธิวาส ปรญิญาตรี

166 นาย กิตติกร      สวางรังสรรค จุน พะเยา ปวส.

167 น.ส. เขมิกา      องอาจ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี

168 นาย ตารมีซี      ป ตากใบ นราธิวาส ปรญิญาตรี

169 น.ส. ชัชฎาภรณ  หวานรอบรู เมือง อุดรธานี ปริญญาตรี

170 น.ส. ชนิกานต   หูตาไชย เมือง ยโสธร ปริญญาตรี

171 น.ส. ศิริลักษณ   มรรครม หนองวัวซอ อุดรธานี ปริญญาตรี

172 น.ส. ชัชชญาสุณัฐ เลิศวัฒนาวณิช เบตง ยะลา ปริญญาตรี

173 น.ส. สกาวเดอืน  หยกเรืองสุพันธ ดอยสะเก็ด เชียงใหม ปรญิญาตรี

174 น.ส. นูรมี         อาแว บันนังสตา ยะลา ปริญญาตรี

175 น.ส. มูนีเราะฮ    อาแวกะจิ เบตง ยะลา ปริญญาตรี

176 น.ส. ภาวินีพร   สายหยุด สอง แพร ปริญญาตรี

177 น.ส. เก็จมณี     สิงหคํา บานโปง ราชบุรี ปริญญาตรี

178 นาย สิทธิพงษ   ทองพาน สอง แพร ปริญญาตรี

179 น.ส. พัตรวิมล    นันทะวงศ สอง แพร ปริญญาตรี

180 น.ส. อามานะห   ดะมะ กะพอ ปตตานี ปริญญาตรี

181 น.ส. อรกานต    ใยมุง สําโรงทาบ สุรินทร ปวส.

182 น.ส. อาทิตยา    นาคทอง ไชโย อางทอง ปริญญาตรี
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183 น.ส. วราภรณ    มะลิ เมือง อุดรธานี ปริญญาตรี

184 น.ส. สุดารัตน    สองนา หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี

185 น.ส. เปรมมณี   ครองสําราญ เทพสถิต ชัยภูมิ ปรญิญาตรี

186 น.ส. ทักษพร   ทาวบุญญาภินิกุล ทุงชาง นาน ปริญญาตรี

187 น.ส. อับรอต     มะมิง สะบายอย สงขลา ปรญิญาตรี

188 น.ส. พิชชานันท  ดอกมะเดื่อ วังหิน ศรีสะเกษ ปริญญาตรี

189 น.ส. วริทธ์ินันท  ศิริวงษจันทร เขาสวนกวาง ขอนแกน ปวช.

190 น.ส. ธนภรณ    คําจันทรวงศ วังชิ้น แพร ปวช.

191 น.ส. สุนิสา      จูเปอะ เมือง เชียงราย ปวส.

192 น.ส. ณิชากร    มาเยอะ เมือง เชียงราย ปวส.

193 น.ส. มารูนี       อับดุลรอฮะ สุไหงปาดี นราธิวาส ปวส.

194 น.ส. กมลพร  เจริญเฉลิมศักดิ์ พิปูน นครศรีธรรมราช ปรญิญาตรี

195 น.ส. ศิริวรรณ   อาลี ย่ีงอ นราธิวาส ปรญิญาตรี

196 น.ส. ฟาติน      หะยีวานิ รือเสาะ นราธิวาส ปรญิญาตรี

197 น.ส. ทัศนีม      ยะโกะ เมือง นราธิวาส ปรญิญาตรี

198 นาย อาดัม       หมานรนุ เมือง นราธิวาส ปรญิญาตรี

199 น.ส. ซัลวานา    ยะโกะ เมือง นราธิวาส ปรญิญาตรี

200 น.ส. ยัสมีน       ตาเยาะ ยะหริ่ง ปตตานี ปริญญาตรี

201 นาย อับดุลเลาะ  บาเหะ บันนังสตา ยะลา ปริญญาตรี

202 น.ส. นิยูรา        นิตีมุง หนองจิก ปตตานี ปริญญาตรี

203 นาย วีระพงษ     สุขสุวรรณ เมือง สตูล ปวช.

204 น.ส. วิลาสินี      สุขสุวรรณ เมือง สตูล ปริญญาตรี

205 น.ส. นุรหุสนีย    เมาะอะ สะบายอย สงขลา ปรญิญาตรี

206 น.ส. นูรอัยนี      สามารถ บางกล่ํา สงขลา ปรญิญาตรี

207 น.ส. จิรารัตน     แกวพิทักษ อาวลึก กระบี่ ปริญญาตรี

208 นาย ขัติยะ        อิงเอนุ สมเด็จ กาฬสินธุ ปริญญาตรี
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209 น.ส. บัวชมพู     ทองแกว เมือง ยโสธร ปริญญาตรี

210 น.ส. สุวิภา        สายรัตน เมือง ยโสธร ปริญญาตรี

211 น.ส. นิตยา       เรยีงสันเทียะ เมือง เพชรบูรณ ปรญิญาตรี

212 น.ส. นภัสสร     อัครวิชัยกุล เมือง เชียงราย ปริญญาตรี

213 น.ส. ณิชา       อาจองกู เมือง เชียงราย ปริญญาตรี

214 น.ส. ธิดารัตน    แซลี เมือง เชียงราย ปริญญาตรี

215 น.ส. วิรดี          ปูหา เมือง เชียงราย ปริญญาตรี

216 นาย อัสมาน      เปาะจิยะ เมือง ปตตานี ปริญญาตรี

217 นาย อัฟดล       อารง เมือง นราธิวาส ปรญิญาตรี

218 น.ส. ณฐพรรณ  เปลงขํา นครชัยศรี นครปฐม ปริญญาตรี

219 น.ส. นูรีนา      หวังยีเส็น        ยะหา ยะลา ปริญญาตรี

220 น.ส. อรัญญา     ศรีเพชร ประโคนชัย บุรีรมัย ปรญิญาตรี

221 น.ส. นวลธินี      คําหยอด เมือง เชียงใหม ปรญิญาตรี

222 น.ส. สุมิตรา      แซยาง เทิง เชียงราย ปริญญาตรี

223 น.ส. ธมกร        เสนารักษ เมือง มหาสารคาม ปรญิญาตรี

224 น.ส. ชัชฎาภรณ  ชึรัมย หวยราช บุรีรมัย ปรญิญาตรี

225 นาย กฤษฎา     เจริญรัมย หวยราช บุรีรมัย ปรญิญาตรี

226 น.ส. ฤทธิชา      ชัยสุวรรณ เมือง บุรีรมัย ปวส.

227 น.ส. จุลสุรางค    ไชยสถาน จุน พะเยา ปรญิญาตรี

228 นาย สกนธ  จตุโชคอุดม เวียงแกน เชียงราย ปริญญาตรี

229 น.ส. วรรณษิา  ปญญาเสน งาว ลําปาง ปริญญาตรี

230 นาย ธนาภัทร สนธิ ลาดพราว กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี

231 น.ส. ขวัญฤดี ฟาแดง สบเมย แมฮองสอน ปริญญาตรี

232 น.ส. อัยนิล สะมะแอ รือเสาะ นราธิวาส ปรญิญาตรี
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หมายเลข

คํา

นําหนา ชื่อ-สกุล อําเภอ จังหวัด

วันที่สง

 (ตามตราประทับ)

X1 น.ส. ซูไวบะ  นิเฮง รามัน ยะลา 3 ธันวาคม 2564

เอกสารที่สงไมตรงเวลาที่กําหนด (ไมรับพิจารณา)

10 ธันวาคม 2564
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