
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธไิดรับการคัดเลือกใหทำงานหารายไดระหวางเรียน ประจำปการศึกษา 2565 
-------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงคทำงานหารายไดระหวางเรียน ประจำป
การศึกษา 2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงคทำงาน               
หารายไดระหวางเรียน ปการศึกษา 2565 เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหทำงาน              
หารายไดระหวางเรียน จำนวน 808 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

...............พิมพ 

...............ตรวจ 



หนา 1

รายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหทํางานหารายไดระหวางเรียน ประจําปการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม
ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะที่ศึกษา สาขาวิชา ป หมายเหตุ

1 น.ส. นภัสสร ผึ้งอุน 6512125044 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

2 น.ส. ธมลวรรณ บุญหวาน 6512125043 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

3 น.ส. ณิชาภัทร บุญชวยสุข 6512125041 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

4 นาย มานพ อมตะภิรมย 6512125030 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

5 น.ส. สุธาสินี ดําดี 6512125025 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

6 น.ส. ศิวพร สืบสาย 6512125021 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

7 น.ส. มนัสชนา อรุณวิง 6512125017 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

8 น.ส. ภัทราวดี ธูปหอม 6512125016 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

9 น.ส. กนกวรรณ วิชิต 6512125003 ครุศาสตร การประถมศึกษา 1

10 น.ส. พุทธรักษา สอนตัน 6412125050 ครุศาสตร การประถมศึกษา 2

11 น.ส. พัชรินทร เพ็ชรรัตน 6412125049 ครุศาสตร การประถมศึกษา 2

12 น.ส. อลิษา บรรจง 6312125064 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

13 น.ส. วิรุฬกานต กันดก 6312125056 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

14 น.ส. ธนาพร จําปาแกว 6312125045 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

15 น.ส. กุหลาบ ฤทธิชัย 6312125039 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

16 น.ส. อัณธริกา กรรณภักตร 6312125031 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

17 น.ส. ปาวีณา มากผล 6312125015 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

18 น.ส. ณัฐพร ทองสวาง 6312125008 ครุศาสตร การประถมศึกษา 3

19 น.ส. อรุณี วันแตง 6512103057 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

20 น.ส. ศุภาศิส บุตรสาร 6512103050 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

21 น.ส. วิภาวรรณ กันอินตะ 6512103048 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

22 น.ส. รมิตา คันธะโรรส 6512103044 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

23 น.ส. ภัทรธิดา พงษแกว 6512103042 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

24 น.ส. พาขวัญ เพ็งแจง 6512103039 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

25 น.ส. จิณณพัต วนาเฉลิมศาสตร 6512103032 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

26 น.ส. วรรณิภา กรมเวช 6512103026 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

27 น.ส. ภัทราภรณ แกวมงคล 6512103021 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

28 น.ส. เบญจมาศ ถึงลาภ 6512103015 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

29 น.ส. ธารารัตน เปาสวน 6512103013 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

30 น.ส. ทิพวัลย บุญทิพย 6512103011 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

31 น.ส. ณัฐฐิณี ศรีภิรมย 6512103010 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 1

32 น.ส. ศุภนิดา สินเส็ง 6412103084 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

33 น.ส. พิณฐรัตน ใจโพธิ์ 6412103077 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

34 น.ส. โชติกา จันทรมีเทศ 6412103067 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

35 น.ส. รินรดา ใหมสูงเนิน 6412103054 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2



หนา 2
ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะที่ศึกษา สาขาวิชา ป หมายเหตุ

36 น.ส. จุฑามาศ มวงแนม 6412103038 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

37 น.ส. อมราพร แปนเกิด 6412103030 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

38 น.ส. สุดารัตน ทับยัง 6412103026 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

39 น.ส. ศรีสุดา สามงามไกร 6412103024 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

40 น.ส. วิลาสินี ซอมขุนทด 6412103023 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

41 น.ส. พรชิตา เมฆบังวัน 6412103015 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 2

42 น.ส. ประภาสิร ิ เมฆวัน 6312103043 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 3

43 น.ส. จิราภา มณีชื่น 6212103043 ครุศาสตร การศกึษาปฐมวัย 4

44 นาย นพพร หงษลอ 6512105029 ครุศาสตร การศกึษาพิเศษ 1

45 น.ส. เพชรรัตน กลิ่นศรี 6512105017 ครุศาสตร การศกึษาพิเศษ 1

46 น.ส. นันทวัน มาคํา 6512105013 ครุศาสตร การศกึษาพิเศษ 1

47 น.ส. นันทนา มีกําลัง 6512105012 ครุศาสตร การศกึษาพิเศษ 1

48 น.ส. ชมพูนุช กิจชัยมงคล 6512105007 ครุศาสตร การศกึษาพิเศษ 1

49 น.ส. สุธีรา ปุมเพชร 6312105009 ครุศาสตร การศกึษาพิเศษ 3

50 น.ส. อริสรา เผือกสีสุข 6512106049 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

51 น.ส. สุพิชญา คําบัวโคตร 6512106046 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

52 น.ส. ภูริษา พัดเถ่ือน 6512106040 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

53 น.ส. ภัทรพร น้ําใส 6512106038 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

54 น.ส. ปยะภรณ นาคราช 6512106035 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

55 น.ส. ปานไพลิน มวงคํา 6512106033 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

56 นาย ณรงคฤทธิ์ เพชรภู 6512106024 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

57 นาย ชาณัจธนาพล ปนชู 6512106023 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

58 น.ส. บุญศิริ ออนเนียม 6512106016 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

59 น.ส. นุชนารถ เเมนภู 6512106015 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

60 น.ส. กาญจนา ระถาพล 6512106003 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

61 น.ส. กรรณิการ สิงหลอ 6512106002 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

62 น.ส. กนกวรรณ แสงทอง 6512106001 ครุศาสตร คณิตศาสตร 1

63 น.ส. จันทรจิรา หิวคง 6415106005 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

64 นาย พิสิษฐ ศิริวัฒนกุลรติ 6412106055 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

65 นาย กิตติทัต มวลคําลา 6412106051 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

66 น.ส. ปวันรัตน ทัศนวิลาศ 6412106041 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

67 น.ส. อําพิกา บุดดา 6412106022 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

68 น.ส. ปรียานุช สุขดี 6412106013 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

69 น.ส. กัญญาณัฐ กาวิระเดช 6412106001 ครุศาสตร คณิตศาสตร 2

70 นาย สิรภพ มั่นชาวนา 6312106033 ครุศาสตร คณิตศาสตร 3

71 น.ส. สุนิสา กองตัน 6312106015 ครุศาสตร คณิตศาสตร 3

72 น.ส. ชนิสรา เอ่ียมสําอางค 6312106006 ครุศาสตร คณิตศาสตร 3



หนา 3
ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะที่ศึกษา สาขาวิชา ป หมายเหตุ

73 น.ส. อโรชา  กําทอง 6312106056 ครุศาสตร คณิตศาสตร 3

74 นาย ปญญาพล พงษชัยสิทธิ์ 6512108037 ครุศาสตร จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว 1

75 น.ส. ทิพวรรณ คําเเอด 6512108009 ครุศาสตร จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว 1

76 น.ส. ประภัสสร คอยชัยภูมิ 6512108012 ครุศาสตร จิตวิทยาและการเเนะเเนว 1

77 นาย สุรชาติ มิ่งขวัญ 6512108039 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 1

78 นาย ธนภัทร อินทนู 6512108036 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 1

79 น.ส. ภัทรศยา ปญญาทา 6512108021 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 1

80 น.ส. พิมพิศา ชัยเรืองรอง 6512108017 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 1

81 น.ส. ปวรรัตน กอนมั่นคง 6512108013 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 1

82 น.ส. จันทรจิราภรณ ใจใส 6512108003 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 1

83 น.ส. พัทธนันท อินทโชติ 6412108014 ครุศาสตร จิตวิทยาและการแนะแนว 2

84 นาย นครินทร ภูสิตตา 6512109034 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 1

85 น.ส. ปณิศญา มะปรางค 6512109024 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 1

86 นาย เยธาภัทร กุมภาพันธ 6512109017 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 1

87 นาย ชินกร คงเกตุ 6512109010 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 1

88 นาย กฤตชัย ลอยบงกช 6512109006 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 1

89 นาย ภูธเนศ นาคสวาท 6412109021 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 2

90 นาย ภานุวัฒน สุวรรณยี่ 6412109020 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 2

91 น.ส. ศดานันท แขวกระทุม 6412109005 ครุศาสตร ดนตรีศึกษา 2

92 นาย พลวรินทร รักขนาม 6512111050 ครุศาสตร พลศกึษา 1

93 นาย ณัฐพงษ คงเมือง 6512111042 ครุศาสตร พลศกึษา 1

94 น.ส. ธัญวรรณ อินสิทธิ์ 6512111034 ครุศาสตร พลศกึษา 1

95 น.ส. ญาสิตา นิ่มนุช 6512111032 ครุศาสตร พลศกึษา 1

96 น.ส. ชนนิกานต นูเนตร 6512111031 ครุศาสตร พลศกึษา 1

97 นาย อชรายุ ขํามี 6512111028 ครุศาสตร พลศกึษา 1

98 นาย วัฒนชัย โทจันทึก 6512111026 ครุศาสตร พลศกึษา 1

99 น.ส. จันทราทิพย ใจบุญ 6512111001 ครุศาสตร พลศกึษา 1

100 น.ส. วรรณิกา มีมาก 6412111037 ครุศาสตร พลศกึษา 2

101 นาย อนุพล พูลพินิจ 6412111030 ครุศาสตร พลศกึษา 2

102 น.ส. ณัฐฤชา ทวีสัตย 6412111009 ครุศาสตร พลศกึษา 2

103 น.ส. ณัฐณิชา นุชเทียน 6412111008 ครุศาสตร พลศกึษา 2

104 นาย กวินภพ กระสัง 6312111052 ครุศาสตร พลศกึษา 3

105 น.ส. ชุติมา เหม็นแดง 6312111005 ครุศาสตร พลศกึษา 3

106 นาย ราเชนทร  ภูพันนา 6512111054 ครุศาสตร พลศกึษา 1

107 น.ส. เสาวลักษณ จันทรนิฤทัย 6512112052 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

108 น.ส. ภัทรานิษฐ ทับทิม 6512112044 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

109 น.ส. นันทนภัส ขันทะวัตร 6512112040 ครุศาสตร ภาษาไทย 1



หนา 4
ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะที่ศึกษา สาขาวิชา ป หมายเหตุ

110 น.ส. ณัฐนารี ขันติมิตร 6512112034 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

111 น.ส. จุฑารัตน วงษปญญา 6512112033 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

112 น.ส. อัจฉรียา ชัยชมภู 6512112025 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

113 น.ส. วิภาษณีย แพรชวง 6512112018 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

114 น.ส. นวรัตน นอยอิน 6512112009 ครุศาสตร ภาษาไทย 1

115 น.ส. รุงนภา บัวทอง 6412112020 ครุศาสตร ภาษาไทย 2

116 น.ส. วรัชยา รอดเครือวัลย 6312112055 ครุศาสตร ภาษาไทย 3

117 น.ส. วนิดา รอดทอง 6312112054 ครุศาสตร ภาษาไทย 3

118 น.ส. ณัฐณิชา กอนพรม 6312112042 ครุศาสตร ภาษาไทย 3

119 นาย นิธิโชติ โมกออนซอน 6512113055 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

120 น.ส. สิรีธร พูนนอก 6512113048 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

121 น.ส. พรชนก เพ็ชรัตน 6512113043 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

122 นาย ณัฐดนัย ทิแดง 6512113024 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

123 น.ส. สิตานันท ทับจาก 6512113021 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

124 น.ส. ธมลวรรณ สายคําติ่ง 6512113013 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

125 น.ส. ฐิตินาท ถิ่นถา 6512113006 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

126 น.ส. กัญญาพัชร จงกลาง 6512113002 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

127 น.ส. กรรณิการ สนองผัน 6512113001 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

128 น.ส. จิราพัชร สอนเพ็ชร 6412113032 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

129 น.ส. ดนิตา  พัทนีสุภนิช 6412113009 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

130 น.ส. นัฐพร พลอาษา 6312113042 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

131 น.ส. ทาริกา ตอนไล 6312113036 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

132 น.ส. ชนาภา มูลหลา 6312113035 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

133 น.ส. จุฬารัตน ทับทิมศรี 6113113035 ครุศาสตร ภาษาอังกฤษ 5 เรียนเกินหลักสูตร

134 นาย อนุพงศ โพธิ์ทัย 6512118034 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

135 น.ส. ศุภมาศ บุญกลา 6512118025 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

136 น.ส. ภัชรินทร นุมมีชัย 6512118018 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

137 น.ส. เพ็ญนภา โสภิณ 6512118017 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

138 น.ส. พิมพลดา กลัดนิล 6512118015 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

139 น.ส. ปวีณา สะทองอยู 6512118012 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

140 น.ส. ปรียดา พวงทอง 6512118011 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

141 น.ส. เนตรนภา แกวงาม 6512118010 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

142 น.ส. นภสร ศรีวิชัย 6512118009 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

143 น.ส. ฐิดาพร วงษแกว 6512118006 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

144 น.ส. ชลธิชา จันทรหลม 6512118005 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 1

145 น.ส. บงกช พงษภูษา 6412118042 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 2

146 น.ส. ณัฐพร จันทอง 6412118040 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 2
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147 นาย ธีรภัทร อยูสวัสดิ์ 6312118024 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 3

148 นาย เกียรติชัย อยูรักษา 6312118023 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 3

149 น.ส. วีรินทร ราชโสภา 6312118016 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 3

150 น.ส. ธัญชนก พรอมสุข 6312118008 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 3

151 น.ส. จรณา แซมี 6312118002 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 3

152 นาย ณัฐพร ปนทอง 6113118053 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 5 เรียนเกินหลักสูตร

153 น.ส. ทิพยพญาพร จางวางคง 6312118006 ครุศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 3

154 น.ส. นฤมล คําแสง 6512120039 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

155 น.ส. กนกพร ประทุมเทศ 6512120032 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

156 นาย สุรนันท อวมเชย 6512120031 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

157 น.ส. อรสา แสงทอง 6512120022 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

158 น.ส. อรไพลิน พุทธสงค 6512120021 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

159 น.ส. วันทนา พรมรักษา 6512120016 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

160 น.ส. ปญฐิญา คงเมือง 6512120012 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

161 นาย ศิริโชค สิงหา 6412120054 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

162 น.ส. สุวนันท แซหวา 6412120046 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

163 น.ส. สิริวิภา อ่ําปลั่ง 6412120043 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

164 น.ส. จีรภา ดวงบาง 6412120032 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

165 นาย ธนวัฒน ชวยบุญ 6412120024 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

166 นาย กิตติพศ สอนเมน 6412120020 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

167 น.ส. วสุนันท นกนาค 6412120015 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

168 น.ส. น้ําทิพย คําเขียว 6412120006 ครุศาสตร สังคมศึกษา 2

169 น.ส. โสภิตา มิ่งโสดา 6312120023 ครุศาสตร สังคมศึกษา 3

170 น.ส. กัณฐิกา เอมอยู 6312120002 ครุศาสตร สังคมศึกษา 3

171 น.ส. น้ําเพชร จันทรสุริยะ 6212120047 ครุศาสตร สังคมศึกษา 4

172 น.ส. ธิดารัตน  ประวัต ิวิไล 6512120038 ครุศาสตร สังคมศึกษา 1

173 นาย กฤษฎา การะเกตุ 6512229008 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 1

174 น.ส. พิมพร วงศาสนธิ์ 6512202005 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 1

175 น.ส. สุนิตรา สายบุญชู 6412201008 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 2

176 นาย ศิลา สุมแสง 6312201014 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 3

177 นาย ภานุวัฒน บังกระโทก 6312201013 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 3

178 นาย พงษวริษฐ แกนเมือง 6312201011 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 3

179 น.ส. ปทิตตา อินทรพิทักษ 6312201006 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 3

180 น.ส. จุฑารัตน พวงจันทร 6312201002 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรศาสตร 3

181 นาย ณัชพล ออดพันธ 6512275008 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีระบบเกษตร 1

182 น.ส. ธมนวรรณ ศรีบุญ 6512273034 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพเเละเครื่องสําอาง1

183 น.ส. ผริตา บุญตาม 6412273016 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพเเละเครื่องสําอาง2
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184 น.ส. ณัฐพร กุลสอนนาน 6412273010 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพเเละเครื่องสําอาง2

185 น.ส. ปวิตรา สุระชนม 6512273039 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง1

186 น.ส. ชลธิชา จันทรา 6512273031 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง1

187 น.ส. กานตธีรา พุทธรักษ 6512273029 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง1

188 น.ส. กัลยรัตน ผิงเกลี้ยง 6512273028 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง1

189 น.ส. ชุติมา ศาลางาม 6512273007 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง1

190 น.ส. ชญาเม บุญทศ 6512273006 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง1

191 น.ส. สุนันทา จิ๋วกราง 6412273024 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

192 น.ส. สิรีธร กอวงษ 6412273023 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

193 น.ส. พีรยา ยมจินดา 6412273017 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

194 น.ส. นริศรา บุญเรียบ 6412273011 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

195 น.ส. ณัฐชา ใสสะรัง 6412273008 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

196 น.ส. ฐิติพร เลาวกุล 6412273007 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

197 น.ส. จันจิรา อินทรแตง 6412273005 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

198 น.ส. กันยา แชมชอย 6412273004 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

199 น.ส. กนกวรรณ ฟูเตป 6412273001 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง2

200 น.ส. บุญยานุช จันภูทัด 6512234010 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร1

201 น.ส. ดลหทัย โตดี 6512234007 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร1

202 น.ส. ณิชยา เชยแกว 6512234006 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร1

203 น.ส. ศิริมาศ ตื้อยา 6512276004 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วิศวกรรมอาหาร 1

204 นาย ภูวนัตถ เพียรทอง 6512274036 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา1

205 น.ส. พรญาณี ปานเกิด 6512274011 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา1

206 น.ส. พัชรี เปยมี 6512274013 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา1

207 น.ส. นุชจรี เย็นใจ 6512274008 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา1

208 น.ส. ธนภรณ ชาวลําเนา 6512274006 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา1

209 น.ส. อัญชลีพร โมกขํา 6412274015 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา2

210 น.ส. สุกัญญา วิชนี 6412274014 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา2

211 น.ส. วิชานาถ อยูชูฉาย 6412274012 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา2

212 น.ส. ปุณยาพร ฉิมวรรณ 6412274008 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา2

213 น.ส. อาทิตยา อรามศรี 6312265006 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา3

214 น.ส. ปพิชญา จงมีสุข 6412263001 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส2

215 น.ส. วนิดา ออนตานา 6515253014 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส1

216 นาย วทัญู คงประดิษฐ 6515250031 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 1

217 นาย นันทวัฒน ขันทอง 6515250022 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 1

218 นาย ฐิติสาร แกนจันทร 6515247006 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

219 นาย พัชรพล แตงนอย 6512247025 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

220 นาย ปณณวิชญ ทรัพยเกิด 6512247023 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
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221 นาย นนทัช ทับแกว 6512247022 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

222 นาย ธีรัตน เนตรสงคราม 6512247020 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

223 นาย เดชาวัต ไพรวรรณ 6512247018 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

224 นาย กรทักษ คงปนนา 6512247011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

225 น.ส. อภิชญา สุนทรประเสริฐ 6512247010 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

226 น.ส. ภัทรวิจิตรา ผลนา 6512247007 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

227 น.ส. ปยะฉัตร รัตนวงษ 6512247006 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

228 น.ส. ญาณิศา พรังเดช 6512247002 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

229 น.ส. สิริธิดา ทาทิพย 6415247007 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2

230 น.ส. ณัชภัค สุขหมอน 6312247002 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 3

231 นาย สุกฤษฏิ์ คงคา 6515272059 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 1

232 นาย ภีรพัฒน เขียวเมือง 6515272047 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 1

233 นาย นันทวัฒน ทัศนะ 6515272042 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 1

234 นาย ธนากร กําลังรัมย 6512272013 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 1

235 นาย สิทธิโชค โสประดิษฐ 6415272040 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 2

236 นาย นครินทร สารมาตย 6415272018 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 2

237 นาย ชาญวิทย ตาคม 6415272006 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 2

238 นาย ชัยนฤทธิ์ แยมวงค 6415272005 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 2

239 นาย วัชรพงษ สุขประเสริฐ 6315272022 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล 3

240 นาย ธีรวุฒิ โพธิ์เจริญ 6415250017 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟากําลัง 2

241 น.ส. อารียา ปองพา 6515239003 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

242 นาย อลงกช โตกําแพง 6512239089 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

243 น.ส. สุชาวดี แยมกลิ่น 6512239072 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

244 น.ส. สิริยากร ระดาสาร 6512239071 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

245 น.ส. สคิริรักษ ใจกลา 6512239070 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

246 น.ส. ปองจิต พนักศรี 6512239061 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

247 น.ส. ประวีณา รักษาภักดี 6512239058 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

248 น.ส. ญาดา เณรเมือง 6512239047 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

249 น.ส. รุงทิวา โทจําปา 6512239024 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

250 น.ส. ณัฐภัทร เฉยกุล 6512239013 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 1

251 น.ส. ลฎาภา สรรคพงษ 6415239001 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

252 นาย อรรถพล ดวงทั่ง 6412239070 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

253 น.ส. พันธิสา ผองแผว 6412239047 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

254 น.ส. อริสรา ประสิทธิชัย 6412239028 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

255 น.ส. พรรณภัทร โตกําแพง 6412239012 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

256 น.ส. พรพิมล พรหมมินทร 6412239010 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

257 น.ส. ปราถนา แสงอรุณ 6412239005 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2
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258 น.ส. นฤนาด แสงเพ็ง 6412239004 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

259 น.ส. จิตรกัญญา สุดจํารอง 6412239001 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 2

260 นาย ฐิติ ทีนอย 6312239046 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 3

261 น.ส. รสนันท แซเฮอร 6312239011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส 3

262 นาย พีรณัฐ ศาลา 6512239043 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติคส 1

263 นาย ธนกร คงรอด 6512268006 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1

264 น.ส. สวรินทร เนธิบุตร 6512268003 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1

265 น.ส. ณัฐริกา ทาสีดา 6512268002 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1

266 นาย ชนะชัย ชาลี 6512244019 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

267 น.ส. พลอยไพริน กรณสิงห 6512244013 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

268 น.ส. สกัญญาณัฐ แกนเมือง 6512244002 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

269 น.ส. ธัญญลักษณ ไกรเมฆ 6412244009 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

270 นาย อธิวัฒน ศรีดาวงษ 6412801060 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

271 นาย บุญฤทธิ์ เชิดบุญเรือง 6412801058 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

272 น.ส. อริสา สมณะ 6412801057 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

273 น.ส. สุพัตรา ผานวงษ 6412801052 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

274 น.ส. สุจิวรรณ แสงกลา 6412801050 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

275 น.ส. สรณสิริ จายมิ 6412801047 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

276 น.ส. ศศิภา แสงกระจาง 6412801044 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

277 น.ส. วารุณี ศิริปกะ 6412801040 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

278 น.ส. มัสยา นามบุญลา 6412801032 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

279 น.ส. ธันยพร ปองไฝ 6412801020 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

280 น.ส. ณัฐณิชา พงศภัคดี 6412801015 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

281 น.ส. เกศสิรินทร เหลาผง 6412801002 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 2

282 น.ส. พิมพชนก ปญญามณี 6312801024 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร 3

283 นาย ธีระพล ปนตาแกว 6512411017 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดนตรีสากล 1

284 น.ส. อริศรา ขํามิน 6512411005 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดนตรีสากล 1

285 น.ส. ศุภกานต กุลทอง 6512411004 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดนตรีสากล 1

286 นาย อมรสิริ ทวยโพธิ์ 6412411020 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดนตรีสากล 2

287 นาย ณัฐวุฒิ รวมสิงหทอง 6312411010 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดนตรีสากล 3

288 น.ส. ภัครกุล สิงหลอ 6412415003 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร2

289 น.ส. สมิตา อริยาจุฑานาถ 6512416066 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

290 น.ส. ภัทรลดา บุสดี 6512416059 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

291 น.ส. ปรารถนา สังขทอง 6512416051 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

292 น.ส. ธัญญาลักษ ชูขวัญ 6512416044 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

293 น.ส. สุมาลี เสรี 6512416031 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

294 น.ส. สวรส ตาลเสี้ยน 6512416027 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1
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295 น.ส. วรรณิศา อินหันต 6512416026 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

296 น.ส. กัญญาพัชร เมสุวรรณ 6512416004 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 1

297 น.ส. พัชรินทร ตันโตพฤกษ 6412416039 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 2

298 น.ส. นันทิกานต บุญเรือง 6412416037 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 2

299 น.ส. เนตรนภา ชัยชนะ 6412416017 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 2

300 น.ส. เนตรธิดา แดงดี 6412416016 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 2

301 น.ส. นิรชา พรมมี 6412416014 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 2

302 น.ส. เกศกนก สําราญรื่น 6312416041 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 3

303 น.ส. วิยดา แซหลอ 6312416029 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 3

304 น.ส. ธัญพิชชา เสียงเย็น 6312416015 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 3

305 น.ส. จีรนันท แซเฮอ 6312416004 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีน 3

306 นาย ตนกลา กลิ่นหอม 6512430039 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

307 น.ส. อรชา คงทน 6512430035 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

308 น.ส. วณัชพร ทวิลา 6512430028 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

309 น.ส. ปณัฐชญา บุตรเพ็ชร 6512430020 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

310 น.ส. เบญจภรณ สอนทาโก 6512430019 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

311 น.ส. บุณยานุช จันสน 6512430018 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

312 น.ส. ณัฐธินา แสวงผล 6512430011 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

313 น.ส. ณัฐฐินันท เชยแกว 6512430010 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

314 น.ส. ณัชนันท อิ้มทับ 6512430009 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

315 น.ส. จันทนิภา แทงทอง 6512430004 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 1

316 น.ส. ไผงาม เวฬวุนารักษ 6412430012 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 2

317 น.ส. กิตติยา เฉลิมพันธุ 6412430003 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาจีนธุรกิจ 2

318 น.ส. ปญาพัชร ถิรวิริยาภรณ 6512417049 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

319 น.ส. กนกวรรณ จันคีรี 6512417037 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

320 นาย กันทรากร มณีสม 6512417019 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

321 น.ส. สุรียกานต ขันตยาภรณ 6512417017 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

322 น.ส. นิศารัตน ระโส 6512417011 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

323 น.ส. ณัฐธิดา คํามานิตย 6512417010 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

324 น.ส. ชุติกาญจน ศรีบุรินทร 6512417005 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

325 น.ส. จันทกานต จันทศิริ 6512417003 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

326 นาย ณัฐพนธ ปะสาวะเท 6412417033 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 2

327 น.ส. สุชานันท ครุฑสังวาลย 6412417022 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 2

328 นาย วรากร เกิดเที้ยง 6312417039 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 3

329 นาย กิตติธัช บุญสิงห 6212417014 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 4

330 น.ส. กมลวรรณ ญาณปญญา 6212417002 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 4

331 นาย ภูริพัฒน  แกวยม 6512417063 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1
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332 น.ส. ธัญ พิชชา  ชัยอยู 6512417047 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาญี่ปุน 1

333 น.ส. สุภารัตน แซลี 6512418071 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 1

334 น.ส. เพชรมณี เฉยศร 6512418058 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 1

335 น.ส. ปริยาภัทร พิมเสน 6512418054 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 1

336 น.ส. จิราภรณ ดีเเจม 6512418048 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 1

337 น.ส. สุดารัตน ภูชุม 6512418030 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 1

338 นาย สิทธิพร ตรีนพ 6412418047 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

339 นาย ศราวุฒิ ปนแจง 6412418046 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

340 นาย เจษฎากร อุนวงศ 6412418042 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

341 น.ส. รักษิณา ศิริเลิศ 6412418035 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

342 น.ส. ภาวดี สมบุญ 6412418034 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

343 น.ส. พัฒนนรี มั่งจิ๋ว 6412418030 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

344 น.ส. ปวันรัตน ทิมปาติ้ว 6412418024 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

345 น.ส. ทักษิณา อ่ําอยู 6412418018 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

346 น.ส. กนกพร นาคอัง 6412418003 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 2

347 นาย ชาญธนศักดิ์ เพ็งหลอ 6312418073 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

348 น.ส. สุไพรรัตน พุมทอง 6312418069 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

349 น.ส. ศกลวรรณ เหมยคํา 6312418058 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

350 น.ส. เบญจรัตน บัวทอง 6312418054 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

351 น.ส. นิสรา เจริญรอบ 6312418053 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

352 น.ส. นฤมล เปรมบุญ 6312418052 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

353 น.ส. กัญญารัตน นอยขวัญ 6312418039 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

354 น.ส. เวณิกา ยงพรม 6312418021 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาไทย 3

355 นาย ศิวกร ไกรสร 6512419085 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

356 นาย ณัฐวุฒิ สืบศรี 6512419081 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

357 น.ส. สิริกันยา บําเพ็ญ 6512419076 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

358 น.ส. สโรชา ออนละออ 6512419075 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

359 น.ส. วรกมล ทับมวง 6512419071 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

360 น.ส. ณัฐวรรณ มวงตะ 6512419055 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

361 น.ส. ณชวัล โพธิ์แกว 6512419053 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

362 น.ส. ฐิตาพร ทับแสง 6512419052 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

363 นาย พลวัต มิ่งมวล 6512419043 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

364 น.ส. สุจิวรรณ คุมเวช 6512419029 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

365 น.ส. วิราวรรณ สุธงษา 6512419027 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

366 น.ส. วรินดา ดียิ่ง 6512419026 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

367 น.ส. นฤมล หลักเพชร 6512419018 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

368 น.ส. ณัฐพร ฟาคะนอง 6512419015 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1
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369 น.ส. ฐิณาฑรณ มีลาภ 6512419014 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

370 น.ส. ชลธิชา ลาภประทุม 6512419012 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

371 น.ส. ชลธาร ชินสําโรง 6512419011 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

372 น.ส. ชนิกานต ตั้งอารมณมั่น 6512419009 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

373 น.ส. จิราวรรณ พยอม 6512419006 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

374 น.ส. กุลจิรา แรดทอง 6512419004 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

375 น.ส. กนกวรรณ ศิริเพ็ญโสภา 6512419002 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

376 นาย ภวัต พิพิธ 6412419087 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

377 น.ส. สิริกาญจน ไครยะชนธัญ 6412419074 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

378 นาย อมรเทพ ทับเงิน 6412419045 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

379 นาย นฤพน พุมเกตุ 6412419041 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

380 นาย ธนธรณ ชามั่ง 6412419037 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

381 น.ส. สุภัสรินทร ทุนมาก 6412419030 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

382 น.ส. ภาวิณี ตรีอินทร 6412419023 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 2

383 น.ส. เกตนนิภาภรณ จันทรมาลา6312419060 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

384 น.ส. กรองกาญจน คงทิพย 6312419055 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

385 น.ส. แอลรี่ สกิ๊ปเปอร 6312419039 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

386 น.ส. สุภาพร คงเสาร 6312419037 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

387 น.ส. สุพัตรา สุวรรณพันธ 6312419036 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

388 น.ส. พรรณภัทร บุญลือ 6312419023 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 3

389 นาย ศิวกร มิ่งมวล 6212419089 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 4

390 นาย วรินทรลดา มังคะละ 6212419045 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 4

391 น.ส. นภา ประชุม 6212419013 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 4

392 น.ส. นพรัตน สุขเกษม 6212419012 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 4

393 น.ส. พิชญาณี มาจันทร 6112419065 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 5 เรียนเกินหลักสูตร

394 น.ส. พรรณวรี สระพงษา 6512419062 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ 1

395 นาย จักรพัฒน อํ่านอย 6512420055 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

396 น.ส. อรัญญา ปานศรี 6512420051 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

397 น.ส. สุวรา ใจตรง 6512420048 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

398 น.ส. สายรุง เข็มแกว 6512420045 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

399 น.ส. แพรวา จันคง 6512420035 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

400 น.ส. ชัญญานุช จันทราบุตร 6512420015 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

401 น.ส. เกตุศรินทร นวลจันทร 6512420007 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

402 น.ส. เภาวนา มานุวงษ 6412420035 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

403 น.ส. จิราพัชร ทองปอน 6412420009 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

404 นาย ศุภกร รอดเริญ 6312420066 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

405 น.ส. อรัญญา พันมะวงค 6312420054 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
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406 น.ส. เวธิกา วะวิชัย 6312420041 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

407 น.ส. รวิวรรณ เพ่ิมทรัพย 6312420036 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

408 น.ส. ภัคจิรา เมืองแกว 6312420034 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

409 น.ส. ภคพร นงคนิ่ม 6312420032 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

410 น.ส. พัชรินทร ปานเกิด 6312420030 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

411 น.ส. เบญญา ปุมตะมะ 6312420020 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

412 น.ส. นิรมล สุทธิ 6312420019 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

413 น.ส. ณัฐกานต โยธะไชยสาร 6312420012 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

414 น.ส. จุรีรัตน อยูสุข 6312420007 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3

415 นาย พีระพงษ รวบรัด 6212420045 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4

416 น.ส. ฉนัดดา โสแกว 6112419007 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 เรียนเกินหลักสูตร

417 น.ส. ชุติกาญจน แกวสีทอง 6515602005 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

418 น.ส. สุปรียา จันทรคง 6512602101 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

419 น.ส. นรีกานต อยูเย็น 6512602086 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

420 นาย วรพล พงคสิงห 6512602077 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

421 น.ส. สุภารัตน เพ็งบุตร 6512602063 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

422 น.ส. ปรียรัตณ แซสง 6512602051 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

423 น.ส. ณัฐชา หนูหริ่ง 6512602046 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

424 น.ส. ฐิติกานต เจริญชาติ 6512602043 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

425 นาย ชนานันท ทองทา 6512602026 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

426 น.ส. สุจิรานันท นิระพงษ 6512602021 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

427 น.ส. พัชรินทร เปยมี 6512602012 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

428 น.ส. พลอยชมพู กลิ่นสวรรค 6512602011 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

429 น.ส. ฐิติมา ทิมแยม 6512602009 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

430 น.ส. จีรนันท ทองหลอง 6512602006 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

431 น.ส. กุลสินี จันทรหอม 6512602004 วิทยาการจัดการ การจัดการ 1

432 น.ส. ศริญญา วงศรอด 6412602085 วิทยาการจัดการ การจัดการ 2

433 น.ส. ชื่นนภา ทองดอนเกรื่อง 6412602009 วิทยาการจัดการ การจัดการ 2

434 น.ส. เจนจินันท อยูทรัพย 6412602007 วิทยาการจัดการ การจัดการ 2

435 น.ส. กชพร สุขสวัสดิ์ 6412602001 วิทยาการจัดการ การจัดการ 2

436 น.ส. ยุพา ชูแจม 6312602070 วิทยาการจัดการ การจัดการ 3

437 น.ส. ลาวัณย ขุนเทพ 6515603009 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1

438 น.ส. กัลยารัตน อ่ิมขุนทอง 6515603003 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1

439 น.ส. กรธิกา นอยกอ 6515603001 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1

440 น.ส. เสาวลักษณ ออนสะเดา 6512603016 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1

441 น.ส. ศุทธินี สาระพล 6512603014 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1

442 น.ส. บัณฑิตา หมั้นเต็ม 6512603009 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1
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443 น.ส. ณัฐณิชา ปราบศรีภูมิ 6512603005 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 1

444 น.ส. ณัจฉรียา พรรศรี 6412603002 วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 2

445 น.ส. กานตสินี มีแสง 6512626001 วิทยาการจัดการ การจัดการทองเท่ียวระหวางประเทศ1

446 น.ส. ทิพยธัญญา มีไชโย 6515622038 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

447 นาย ยศวรรธน จิตวิถี 6515622033 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

448 นาย นพรัตน ชัญมาตร 6515622028 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

449 นาย ณัฐดนัย คงประดิษฐ 6515622024 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

450 น.ส. ภณัฐฎา หลําริ้ว 6515622012 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

451 น.ส. ธวัลรัตน ปนดี 6515622008 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

452 น.ส. จุฑามาศ แชมชอย 6515622005 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

453 นาย ธราพงษ อินจันทร 6512622053 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

454 น.ส. ธิดาภรณ บุญชวยนางเดียว6512622038 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

455 น.ส. ณัฐนรี ศรีแสง 6512622036 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

456 น.ส. ชนนิกานต สุขสวาง 6512622035 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

457 น.ส. ธันยพร ดาวเรือง 6512622005 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ1

458 น.ส. ชลดา ศรีคง 6412622049 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2

459 นาย ชนาธิป มากจีน 6412622014 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2

460 น.ส. อรปรียา ปลูกงาม 6412622010 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2

461 น.ส. สิริวรรณ เกิดวงศหงส 6412622008 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2

462 นาย ภูวินัย ปุงแกว 6312622040 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ3

463 นาย ธาดา สําราญจิตร 6312622037 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ3

464 นาย ธีรภัทร แกวดวงดี 6312622016 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ3

465 น.ส. ปนฟาไทย ปนปก 6312622003 วิทยาการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ3

466 นาย รัฐพล แสงสิงห 6512606068 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

467 นาย ณัฐภูมิ ขันธิวงศ 6512606063 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

468 น.ส. สุภาพร ทะสรอย 6512606057 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

469 น.ส. สุภาคินี จิรดา จีนสลุต 6512606056 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

470 น.ส. พรนภา สุริยะ 6512606046 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

471 นาย ณรงคศักดิ์ ไชยพันธ 6512606028 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

472 นาย ชนาธิป นันทะเสน 6512606027 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

473 น.ส. สุธาสินี แสงพันธ 6512606017 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

474 น.ส. ชมพูนุช กิจโชครุงเรือง 6512606004 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

475 น.ส. กัญญารัตน ทิมขลิบ 6512606003 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

476 น.ส. กนกลักษณ บรรจง 6512606001 วิทยาการจัดการ การตลาด 1

477 น.ส. สุดารัตน ดวงสุวรรณ 6412606024 วิทยาการจัดการ การตลาด 2

478 น.ส. ศรัณยพร ครามออน 6412606019 วิทยาการจัดการ การตลาด 2

479 น.ส. กันตพิชญ สายทอง 6412606002 วิทยาการจัดการ การตลาด 2
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480 น.ส. กมลชนก เจริญสุข 6412606001 วิทยาการจัดการ การตลาด 2

481 นาย จีรัชญา แตงเนตร 6312606042 วิทยาการจัดการ การตลาด 3

482 น.ส. ศรีอําไพ แจมทุง 6312606038 วิทยาการจัดการ การตลาด 3

483 น.ส. สุรีรัตน เเสงอรุณ 6512429019 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 1

484 น.ส. สุภาวรรณ ศรีกันยา 6512429018 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 1

485 น.ส. จีรนันท ศรสิทธิ์ 6512429005 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 1

486 น.ส. จันทกานต ชวยคดิ 6512429003 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 1

487 น.ส. กัญญารัตน ตระกูลทิพย 6512429002 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 1

488 น.ส. พิชญา ทิพบุญทอง 6312429042 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 3

489 น.ส. อรวรรณ เผือยา 6312429023 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 3

490 น.ส. ศานันทินี ศรีสุเทพ 6312429020 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวเเละบริการ 3

491 น.ส. ปยธิดา เพชรเกิด 6312429039 วิทยาการจัดการ การทองเท่ียวและบริการ 3

492 น.ส. ศศิธร แสนเผา 6515615094 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

493 น.ส. สุนันทา แกวพะเนียง 6515615083 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

494 น.ส. ลลิตา ฉินโน 6515615081 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

495 น.ส. พุทธิตา เรือนศิลา 6515615080 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

496 น.ส. พัชรัตน เมืองหลวง 6515615078 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

497 น.ส. ณัฐจิรา รุจิเรข 6515615068 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

498 น.ส. บรรณสรณ อินเหมือน 6515615043 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

499 น.ส. ธันยพร แกวอ่ํา 6515615042 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

500 น.ส. วรนุช นุมเปรม 6515615017 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

501 นาย สิรภพ พิมพหลอน 6512615041 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

502 นาง สิดาพร แสงโสด 6512615031 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

503 น.ส. ปาลิกา นกพวง 6512615018 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

504 น.ส. ธัญชนก คําศรี 6512615015 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

505 น.ส. กนกกาญจน เขียวโต 6512615001 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

506 น.ส. อภิรัตน ลวนพฤกษ 6512613036 วิทยาการจัดการ การบัญชี 1

507 นาย สุพจน ซื่อแท 6415615112 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

508 นาย วุฒิพงษ พันธแกว 6415615111 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

509 น.ส. จิตติกานต บุญขัน 6415615081 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

510 นาย พรพิพัฒน หลวงแสน 6415615038 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

511 น.ส. อัญชิสา คงเนตร 6415615035 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

512 น.ส. นัฐวรรณ พิษณุนาวิน 6415615020 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

513 น.ส. ชณัฐฎา ผอบงา 6415615006 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

514 น.ส. กมลชนก คลายวิเชียร 6415615003 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

515 น.ส. กนกพร พาเภา 6415615001 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

516 น.ส. อนัญญา บุบผาวรรณา 6412615045 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2
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517 น.ส. ศิริพร ขําอินทร 6412615043 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

518 น.ส. ธิดารัตน แกวสีทอง 6412615032 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

519 น.ส. ลายทอง เนตรแกว 6412615019 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

520 น.ส. ลัดดาวัลย วงวิสาร 6412615018 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

521 น.ส. พัชรนันท พลพักตร 6412615017 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

522 น.ส. นิชดา จาดเปรม 6412615015 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

523 น.ส. นิจชนันท ทองมา 6412615014 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

524 น.ส. ดาราพร พราโมต 6412615010 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

525 น.ส. ณัฐธิดา บัวคง 6412615009 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

526 น.ส. กัญญาพร ทาดวงตา 6412615004 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

527 น.ส. เกษราภรณ ปวงคาํ 6312615007 วิทยาการจัดการ การบัญชี 3

528 น.ส. สุวนันท เกษวิริยะการณ 6212615069 วิทยาการจัดการ การบัญชี 4

529 น.ส. ปาริฉัตร ชูกําลัง 6212615053 วิทยาการจัดการ การบัญชี 4

530 น.ส. ฉวีวรรณ ทิมใหผล 6212615042 วิทยาการจัดการ การบัญชี 4

531 น.ส. กันยารัตน สุขเจริญ 6212615038 วิทยาการจัดการ การบัญชี 4

532 น.ส. กุลสตรี กระหนกงาม 6415615079 วิทยาการจัดการ การบัญชี 2

533 นาย สิทธิวิชญ ทิวารัตนปภณ 6512625044 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 1

534 นาย ฐิติพันธุ พรมแดน 6512625029 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 1

535 น.ส. อารียา สุกใส 6512625022 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 1

536 น.ส. อภิญญา จันทะคุณ 6512625020 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 1

537 น.ส. กัลยา แจงพราย 6512625003 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 1

538 น.ส. พิชามญชุ มาทอง 6412625013 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 2

539 น.ส. พัชรพร แซเฮอ 6412625011 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 2

540 น.ส. บุญญาพร เกษา 6412625008 วิทยาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม 2

541 น.ส. ปริญญาพร หลักทอง 6512625013 วิทยาการจัดการ ธุรกิจหารคาสมัยใหม 1

542 น.ส. ปรียารัตน ศรีดําเดช 6412625010 วิทยาการจัดการ ธุรกิจหารคาสมัยใหม 2

543 น.ส. ธนพร มัณ ยา นนท 6512614069 วิทยาการจัดการ นิเทศ ศาสตร 1

544 น.ส. สุพัตรา เสมนอย 6512614078 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

545 น.ส. ชลธิชา นวนหมวก 6512614067 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

546 นาย พลภัทร ดีพลงาม 6512614061 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

547 นาย ธนรัฐ บอกบุญ 6512614056 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

548 น.ส. ปุณยนุช มั่งแดง 6512614037 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

549 น.ส. กวิตา แวดอเลาะ 6512614034 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

550 นาย พงศกร หวังมี 6512614025 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

551 นาย ธีรภัทร อินผัด 6512614024 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

552 นาย กฤษฎา อินหลอ 6512614017 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

553 น.ส. มาริสา ฤกษจันทร 6512614009 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1



หนา 16
ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะที่ศึกษา สาขาวิชา ป หมายเหตุ

554 น.ส. ณัฐนันท โตมา 6512614005 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

555 น.ส. ขวัญสิริ ตายจันทร 6512614001 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 1

556 น.ส. ชนิตา ธีระชาติดํารง 6412614034 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 2

557 นาย กิตติ แสนบุญเลิง 6412614018 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 2

558 น.ส. บูรณี พลับพิบูลย 6312614043 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 3

559 น.ส. รดามณี เกิดธารา 6212614036 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร 4

560 นาย ณัฐพล เสริมดวงประทีป 6512617012 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1

561 นาย จักรพงศ แกวกราด 6512617010 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1

562 น.ส. อนงคนาค จันทะคุณ 6512617008 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1

563 น.ส. สุกัญญา มัชมลทน 6512207009 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 1

564 น.ส. รัตนภรณ แกวจันดา 6512207008 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 1

565 น.ส. ปณิตา พุมดี 6512207007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 1

566 น.ส. เนตรนภา ลบฟก 6512207006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 1

567 นาย ภัคพล เฝาหนองคู 6412207006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 2

568 นาย กฤษฎา ถุงเงิน 6512207010 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 1

569 นาย ณชพงษ กลิ่นรอด 6512208032 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 1

570 น.ส. ลักขณา บัวเกตุ 6511208025 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 1

571 น.ส. พิมลวรรณ เพชรไทย 6412208052 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 2

572 น.ส. อลิตษา การเกต 6412208037 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 2

573 น.ส. วรรณิดา แซลี 6412208022 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 2

574 น.ส. มาลี วื่อปรัชญากุล 6412208018 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 2

575 น.ส. ธนิตฐา แชมชื่น 6412208009 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 2

576 น.ส. จันนิภา สงศิลาวัต 6412208004 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 2

577 น.ส. สิรีธร เจริญวัฒนมาสกุล 6312308011 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 3

578 นาย ฐิติ ศรีสุข 6312208020 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 3

579 น.ส. ธนัชพร แสนประสิทธิ์ 6312208005 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 3

580 น.ส. สุธินันท บุญเส็ง 6512211015 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี 1

581 น.ส. ศิริพร แกวกาญจนะวงษ 6512211012 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี 1

582 น.ส. วรรณษา บุญพรม 6512211009 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี 1

583 น.ส. มธุรดา อาจฉกรรจ 6512211008 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี 1

584 น.ส. ศิริวรรณ มาโส 6512212014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 1

585 น.ส. รัตนพร สุขเมือง 6512212011 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 1

586 น.ส. พรปวีณ เอ่ียมสอาด 6512212008 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 1

587 น.ส. เนตรนภา จอยมวง 6412212005 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 2

588 นาย ธรรมนูญ จันดี 6512213017 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 1

589 น.ส. สาวิณี แปลกมาก 6512213012 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 1

590 น.ส. พรณาวรรณ บุญติ๊ด 6512213006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 1
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591 น.ส. ชลธิชา ครุฑธิน 6512213003 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 1

592 น.ส. มณีรัตน คําเลิศ 6412213007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 2

593 น.ส. เมทณี มีภิปราย 6312213009 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 3

594 น.ส. ศุลีพร ชมเชย 6312213006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 3

595 น.ส. วันวิสา อวมพรม 6312213004 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา 3

596 นาย ธนวัฒน  จุล บุตร 6512224025 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลย ีสารสนเทศ 1

597 นาย วรพล สารผล 6512224038 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

598 นาย รุงเรือง เขาพระ 6512224036 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

599 นาย ภูวเดช ลอยลอม 6512224035 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

600 นาย นิติภูมิ สมจีน 6512224029 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

601 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญนาค 6512224021 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

602 นาย ณทพัชร โกกิลาวงศ 6512224018 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

603 นาย ชวลิต แสงเขียว 6512224017 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

604 นาย จตุรวิทย สุขนั้นตพงศ 6512224013 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

605 น.ส. สุชานันท บุตรสุม 6512224007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

606 น.ส. สุชัญญา บุตรสุม 6512224006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

607 น.ส. นภัสวรรณ ปนสุข 6512224003 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

608 น.ส. กัญชพร ดอนดีไพร 6512224001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

609 นาย นพดล ปอมแกว 6415224017 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

610 นาย ณัฐพล บุญมี 6412224015 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

611 น.ส. จอมขวัญ บุญธรรม 6512230002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟสิกส 1

612 น.ส. กัญญาภัค พุมอิ่ม 6512230001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟสิกส 1

613 น.ส. กัลยา คําสี 6312264001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ3

614 น.ส. จารุวรรณ พรมรอด 6212264003 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ4

615 น.ส. กนกอร จันทรศรี 6212264001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ4

616 นาย ณัฐพล ศรีวิเศษ 6512231051 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 1

617 นาย จักรภพ พูลประเสริฐ 6512231046 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 1

618 นาย ศุภชัย โตพันธุ 6512231033 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 1

619 นาย ธีระชัย ประมาณ 6512231023 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 1

620 นาย จักรกฤษณ พวงเงนิ 6512231012 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 1

621 นาย คุณานนท จัดการ 6412231034 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 2

622 น.ส. เบญจวรรณ ชวยค้ําชู 6412231031 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 2

623 น.ส. นภัสสร แซเกอ 6412231030 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 2

624 น.ส. วิมลสิริ สนธิโพธิ์ 6412231006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 2

625 น.ส. ธนพร นิราราช 6412231002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 2

626 น.ส. สุชาดา ทับทองดี 6312231006 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 3

627 น.ส. พีวรา ขันธสิกรรม 6312231004 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 3
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628 นาย เพชรายุทธ มิตรชอบ 6212231010 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร 4

629 น.ส. มาริษา นักรบ 6512271024 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา 1

630 น.ส. พิกัญญา แดงดี 6512271016 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา 1

631 น.ส. เภตรา ฤทธิ์เดช 6412271018 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา 2

632 น.ส. ทักษพร ยศสุวรรณ 6312271066 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา 3

633 นาย กฤษฎา คงอ่ิม 6312271016 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา 3

634 น.ส. ปณิดา ใจฉํ่าธน บูรณ 6512254062 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

635 นาย ศุภฤกษ มาเพ็ง 6512254197 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

636 น.ส. อธิติญา อาณาเขต 6512254192 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

637 น.ส. สมฤทัย ครองสิน 6512254187 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

638 น.ส. วณิชยา มายะนันท 6512254180 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

639 น.ส. รุงทิวา นิ่มงามศรี 6512254178 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

640 น.ส. เพ็ญนภา การะเกตุ 6512254173 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

641 นาย อดิศักดิ์ นาคชื่น 6512254160 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

642 นาย จิรประวัติ นันใจ 6512254157 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

643 น.ส. อภิญญา ศรีแจมดี 6512254154 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

644 น.ส. มณีรัตน นัยนิตย 6512254144 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

645 น.ส. ณัฐภัทร พิลึก 6512254132 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

646 น.ส. จินดาวรรณ ทอมลิต 6512254123 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

647 น.ส. จันทรรัตน ดีสม 6512254122 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

648 น.ส. ศุภลักษณ ทิมโต 6512254116 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

649 น.ส. แพรวศิริ คํามี 6512254111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

650 น.ส. พัณณิภา คําลา 6512254107 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

651 น.ส. ณัฏฐากรณ บัวดอก 6512254095 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

652 น.ส. จุฑามณี พวงแกว 6512254088 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

653 น.ส. อธิตยา วงษจักร 6512254075 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

654 น.ส. รัชกานต วรรณบุตร 6512254069 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

655 น.ส. เมตตาวรี ดีพิมาย 6512254068 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

656 น.ส. ธนัญญา รักงาม 6512254058 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

657 น.ส. ณัฐนรี ดิษเจริญ 6512254055 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

658 น.ส. ขวัญจิรา เพียรธัญการ 6512254051 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

659 น.ส. กัญญารัตน บุญมาก 6512254047 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

660 น.ส. กรรณิการ คําอุย 6512254043 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

661 นาย ดุลยวัต เขียวสีทอง 6512254038 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

662 น.ส. สุนิศา ศรีผองใส 6512254034 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

663 น.ส. ธนภรณ เชื้อนาค 6512254019 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

664 น.ส. ชื่นกมล ผลจินดา 6512254015 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1
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665 น.ส. ชนัญชิดา รักษาแกว 6512254014 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

666 น.ส. กมลวรรณ เฟองมะณี 6512254005 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 1

667 นาย ศุภโชค สุดซื่อ 6412254141 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

668 น.ส. สุนิษา กล่ําสามเรือน 6412254101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

669 น.ส. ปาริฉัตร มาอยู 6412254087 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

670 น.ส. กรรณิการ จันทะคุณ 6412254073 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

671 น.ส. อมรรัตน ฟนวิลาศ 6412254068 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

672 น.ส. สุชาดา มากเจียม 6412254065 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

673 น.ส. เวธนี มาสอน 6412254064 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

674 น.ส. พิมลวรรณ ผลบุญเรือง 6412254053 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

675 น.ส. ธันยชนก พิมพา 6412254047 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

676 น.ส. จุฑาทิพย เติบโต 6412254042 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

677 น.ส. จิรัชญา บุปผา 6412254041 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

678 น.ส. กัญญานัฐ ปานมี 6412254038 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

679 น.ส. ศิริรัตน พุกเนียม 6412254027 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

680 น.ส. ปารียา อาวรณ 6412254015 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 2

681 น.ส. จาริมาศ บุญภู 6312242033 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 3

682 น.ส. กนกพร พิรักษา 6312242032 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร 3

683 น.ส. อัมพิกา  ตามูล 6512407018 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนา ชุมชน 1

684 น.ส. เบญจวรรณ บุตรศรี 6512407037 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 1

685 น.ส. นวภรณ ตั้งมั่น 6512407036 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 1

686 น.ส. ธัญวรา รุงเรือง 6512407033 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 1

687 นาย ธนธรณ เพ็งจันทร 6512407023 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 1

688 นาย ธนธรณ เพ็งจันทร 6512407023 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 1

689 น.ส. พัชรา โทสุวรรณ 6412407011 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 2

690 น.ส. พนาวรรณ หย่ําวิลัย 6412407010 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 2

691 น.ส. พรปวีณ หนองคาย 6312407074 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน 3

692 น.ส. วรรณิกา นักรบ 6512412059 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

693 น.ส. ผาณิดา สมใจ 6512412053 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

694 น.ส. อารีรัตน ชวยค้ําชู 6512412033 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

695 น.ส. เสาวภา มโนนัย 6512412030 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

696 น.ส. รมยธีรา มวงมี 6512412021 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

697 น.ส. พรทิพา แซหวา 6512412016 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

698 น.ส. ปรียาภรณ เรืองวิชา 6512412015 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

699 น.ส. ปรารถนา กรุดอินทร 6512412014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 1

700 นาย ภคพล แดงโชติ 6412412107 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2

701 นาย ณภัทร เทียมศรี 6412412103 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2
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702 น.ส. พรรณิภา ฉิมเชิด 6412412091 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2

703 น.ส. โชษิตา หมอทอง 6412412078 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2

704 นาย ณัฐวุฒิ พยาบาล 6412412073 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2

705 น.ส. ศิริวรรณ รอดเครือทอง 6412412068 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2

706 น.ส. ชลกร บุญสอาด 6412412045 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 2

707 น.ส. ปนัดดา มังสา 6312412068 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 3

708 น.ส. ปาริฉัตร เพชรเกิด 6312412006 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 3

709 นาย สัตยาบัน ขํานอย 6212412040 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 4

710 น.ส. สุดารัตน เกตุเปรม 6212412023 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน นิติศาสตร 4

711 น.ส. รสิตา โพธิคามบํารุง 6512432017 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

712 น.ส. ณัฏฐริณีย เห็มโพธิ์ 6512432009 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

713 น.ส. ศิริลักษณ มากทรัพย 6512405084 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

714 น.ส. มณฑาทิพย กระทง 6512405077 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

715 น.ส. วรรณรดา ค้ําจุน 6512405026 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

716 น.ส. ยลดา ถิ่นสถาน 6512404017 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

717 น.ส. วัชรีย คุมเถ่ือน 6412426016 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

718 น.ส. วาสนา โชคชื่น 6412405015 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

719 น.ส. อติกานต ผลสุด 6412404033 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

720 น.ส. ปรารถนา อินทรงาม 6412404021 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

721 น.ส. กัณฐมณ ีสังเกตจิต 6412404003 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

722 นาย ณัฐดนัย ศรีบุญเรือง 6332405014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

723 น.ส. เอมอร เอี่ยมอ่ิม 6312426023 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

724 นาย เจษฎากร ภักดีโต 6312405063 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

725 น.ส. สุดารัตน โพธิ์เจริญ 6312404078 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

726 น.ส. อรัญญา มีศรี 6312404063 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

727 น.ส. อนัญญา ภูวนนท 6312404062 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

728 น.ส. ศุภนิดา สามารถกูล 6312404057 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

729 น.ส. ยุพเรศ แสนโคตร 6312404051 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

730 น.ส. ปรียากร พึ่งจิตร 6312404046 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

731 น.ส. นวพร เพชรพูน 6312404045 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

732 น.ส. เกษราภรณ โฆษิตสุริยะพันธุ6312404040 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

733 น.ส. กฤติยาภรณ โหมดจิ๋ว 6312404039 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

734 น.ส. กมลชนก ปนสกุล 6312404038 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

735 นาย ปาณัท กระจางฉาย 6312404032 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

736 น.ส. พจนา เอ่ียมโฉม 6312404016 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

737 น.ส. ประนอม บุญธรรม 6312404012 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3

738 น.ส. ปรญา ปุยสูงเนิน 6312404010 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 3
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739 น.ส. อาทิตยา สมเพชร 6512432026 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

740 น.ส. พรพิมล ทองนึก 6512432014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

741 น.ส. ณัฐชา แกนจันทร 6512432010 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

742 น.ส. ฑิฆัมพร พรมนาคา 6512432008 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

743 น.ส. ณัฐทิชา จันมีเทศ 6512405062 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

744 นาย สมภาคภูมิ มีศริิ 6512405051 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

745 น.ส. ศิริกันยา เพ็ชรนิล 6512405030 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

746 น.ส. ศิริเพ็ญ แสงบุญ 6512404054 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 1

747 น.ส. กรวีร ศรีมวง 6412405039 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

748 น.ส. ณัฎฐณิชา พรมสอน 6412404087 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

749 น.ส. สุวิสา คงชาฤทธิ์ 6412404032 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

750 น.ส. สุนิศา จิตกลา 6412404031 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

751 น.ส. วิลาวัลย แสวงผล 6412404029 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

752 น.ส. ณัฐนภัส วงษยรา 6412404014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

753 น.ส. ชนิสรา ชางสีทอง 6412404009 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 2

754 น.ส. นัฐภา เนียมคลาย 6212405077 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 4

755 น.ส. หนึ่งฤดี ศรีคาํเดช 6212405024 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 4

756 น.ส. ปยะภรณ เนียมคลาย 6212405014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 4

757 น.ส. ธิติมา กล่ํางิ้ว 6212405008 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 4

758 น.ส. ฐิตาพร ไชยเมืองชื่น 6212404045 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร 4

759 นาย อภิสิทธิ์ สาทิพยจันทร 6512431198 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

760 นาย ปภินวิทย สอนเกตุ 6512431188 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

761 นาย ธวัชชัย ฤทธิ์บุรี 6512431186 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

762 นาย เจษฎากร มีมาก 6512431182 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

763 น.ส. อารยา โคอุดร 6512431180 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

764 น.ส. ศิริลักษณ ศรีสําอางค 6512431174 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

765 นาง นิราพร แกวเขียว 6512431162 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

766 นาย วีรชัย ไตรปฎก 6512431142 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

767 นาย วีรชน มาเเพ 6512431141 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

768 นาย ปพน จันทรนุช 6512431136 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

769 น.ส. ศุภรัตน โกฉิม 6512431125 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

770 น.ส. ศิรประภา จันทรเปลง 6512431124 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

771 น.ส. รัชนีกร จําปา 6512431117 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

772 น.ส. บุษกร โคตรภักดี 6512431106 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

773 นาย ภราดร แสงชมภู 6512431093 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

774 น.ส. วันรัก บุญเหมือน 6512431073 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

775 น.ส. พรพิดา มินทยักษ 6512431070 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1
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776 น.ส. ดวงพร รอดอยู 6512431061 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

777 น.ส. ฐานิดา ชูสุวรรณ 6512431056 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

778 น.ส. วีรดา สมสา 6512431027 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

779 น.ส. พิณพร โพธิเกิด 6512431019 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

780 นาง กฤษณา ทาสีดา 6512431002 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 1

781 น.ส. ธนิตา จันลิ 6412427010 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

782 น.ส. อริสา คําฤาเดช 6412426137 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

783 น.ส. พรพิมล ซอมจันทรา 6412426121 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

784 นาย สรวิชญ ทองอินทร 6412426101 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

785 นาย ภีรดล อุนเรือน 6412426092 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

786 น.ส. อลิตา ปรีวัน 6412426079 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

787 น.ส. ชนกวรรณ หอมนาน 6412426058 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

788 นาย ปณณวิชญ วงคทับทิม 6412426042 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

789 น.ส. สไบนาง บวบมี 6412426019 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

790 น.ส. ศุภาวรรณ แกวประเสริฐ 6412426018 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

791 น.ส. ธิดาพรรณ สงาทรัพย 6412426004 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 2

792 นาย ปณณธร แสงตาล 6312426136 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 3

793 นาย วรรษศพงศ ศรีพงษ 6212427034 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 4

794 น.ส. ปฏิญญา บุญธรรม 6212426014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 4

795 น.ส. ธิดารัตน จั่นเพ็ชร 6012426014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน รัฐศาสตร 6 เรียนเกินหลักสูตร

796 นาย วุฒิชัย ทะบาง 6512428029 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

797 น.ส. อิสยาห ธรรมถุติ 6512428026 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

798 น.ส. ศิริวิมล ศึกษา 6512428023 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

799 น.ส. ศิริลักษณ กองเมือง 6512428022 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

800 น.ส. รักษิณา หอทอง 6512428017 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

801 น.ส. นงนภัส ทองพืช 6512428011 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

802 น.ส. ชลดา ประถมเกตุ 6512428006 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

803 น.ส. จุฑามาศ ทับเทศ 6512428005 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

804 น.ส. กัลยา พุมมาลา 6512428002 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 1

805 นาย ณัฐพล หินออน 6412428019 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 2

806 น.ส. อริสา วจีสุจริต 6312428014 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 3

807 น.ส. พัชรพร ดวงคํา 6312428010 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 3

808 น.ส. เบญจวรรณ คงเขียว 6312428007 สังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน สังคมสงเคราะหศาสตร 3
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