
หนา้ที ่1

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

1 น.ส.ฐิตาพร  แกํนมีชัย 6013112038 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 6 ปกติ

2 น.ส.กัลยกร บัวสิงคํา 6113103002 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

3 น.ส.ธนพร สิงห๑พรหม 6113103007 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

4 น.ส.นันทิชา แจํมเจริญ 6113103010 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

5 น.ส.น้ําทิพย๑ สระทองงาม 6113103011 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

6 น.ส.ปิยะดา ถิ่นพยัก 6113103014 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

7 น.ส.ภัทราภรณ๑ อินหัน 6113103016 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

8 น.ส.ภาณุมาศ หมื่นอภัย 6113103018 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

9 น.ส.รํุงอรุณ เสนานุช 6113103021 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

10 น.ส.ศิริญาภรณ๑ กมลรัตน๑ 6113103024 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

11 น.ส.สาธิดา เอกป๓ตชา 6113103025 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

12 น.ส.สุฑามาศ ศรีทอง 6113103026 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

13 น.ส.สุธิตา เรียนศักด์ิ 6113103027 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

14 น.ส.กัญญารัตน๑ สนธิพงค๑ 6113103031 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

15 น.ส.ชมพูนิกส๑ มํวงวงษ๑ 6113103034 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

16 น.ส.ทัณฑิกา  แนํนหนา 6113103036 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

17 น.ส.ธนาภรณ๑ เป้าพันธ๑ดี 6113103037 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

18 น.ส.ธัญญาเรศ สมศักด์ิ 6113103039 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

19 น.ส.ภาวิดา ทองมูล 6113103046 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

20 น.ส.ภาสินี พิมพู 6113103047 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

21 น.ส.วรยา วงค๑นอก 6113103052 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

22 น.ส.สุชาวดี ชํวยชูเผํา 6113103055 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

23 น.ส.สุพรรษา คําทุม 6113103056 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

24 น.ส.สุพัตรา เมฆสุข 6113103057 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

25 น.ส.สุภาศิริ แสนถา 6113103058 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

26 น.ส.จิราพร ป๓ญโญอ๎าย 6113103062 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

27 น.ส.เจนจิรา ยมจันทร๑ 6113103063 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

28 น.ส.ชณกมล พึง่ศักด์ิ 6113103064 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

29 น.ส.ชวาลินี เครือหงษ๑ 6113103065 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

30 น.ส.ฌลารตี เสียงเย็น 6113103066 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

31 น.ส.ณัชชา เพ็งอ่าํ 6113103067 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ
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32 น.ส.นริศรา เพ็งภักดี 6113103071 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

33 น.ส.ปิยธิดา คํามานิตย๑ 6113103074 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

34 น.ส.ปุณยนุช ยศป๓ญญา 6113103075 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

35 น.ส.มณทิพย๑ ทวีทรัพย๑ 6113103076 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

36 น.ส.มัลลิกา เรืองศรี 6113103077 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

37 น.ส.ศศิกานต๑ ตรีเศียร 6113103080 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

38 น.ส.สิราวรรณ ศรีใส 6113103081 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

39 น.ส.สุกัญญา แก๎วมาก 6113103082 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

40 น.ส.สุดารัตน๑ ปานดํา 6113103084 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

41 น.ส.กนกวรรณ อินทรีทอง 6113106001 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

42 น.ส.ณัฐกานต๑ สมพันธ๑ 6113106004 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

43 น.ส.ณิชาพร พักอยูํ 6113106006 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

44 น.ส.ทิพย๑เกสร ไสยา 6113106007 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

45 น.ส.เพ็ญนภา ค๎ุมสา 6113106010 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

46 น.ส.สิริวิมล ทักท๎วง 6113106016 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

47 น.ส.อมลวรรณ พุมํรส 6113106020 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

48 นายณัฐศาสตร๑ มณีเหล็ก 6113106022 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

49 นายธนภูมิ สิงเหาะ 6113106024 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

50 นายอนันตชัย อํอนด๎วง 6113106029 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

51 นายอมรเทพ นวลงาม 6113106030 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

52 น.ส.ณัฐชาวดี พุมํไม๎ 6113106036 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

53 น.ส.ธัญญารัตน๑ จันทร๑แย๎ม 6113106038 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

54 น.ส.นิราวรรณ ป๓ญญา 6113106040 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

55 น.ส.พัศย๑สุภา ขําแจง 6113106042 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

56 น.ส.สุกัญญา เดชนิ่ม 6113106047 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

57 น.ส.สุพัตรา วันปุย 6113106048 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

58 น.ส.อริสา พุมํพฤกษ๑ 6113106050 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

59 นายเกรียงศักด์ิ เสนา 6113106051 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

60 นายนนธวัช เพชรนํวม 6113106052 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

61 นายประสิทธิ ์ค๎ุมคง 6113106053 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

62 นายพงศ๑ภัค สีลา 6113106054 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ
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63 นายพชร โพธิถ์วิลเกียรต์ิ 6113106055 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

64 นายสุธน แจ๎งจํารัส 6113106059 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

65 น.ส.กนกพร พรมจุ๎ย 6113109001 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

66 น.ส.ป๓ญญพัฒน๑ สิงห๑เรือง 6113109006 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

67 น.ส.สุทธิดา หลําตี 6113109007 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

68 นายจีรวัฒน๑ แสงขันตี 6113109010 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

69 นายณัฐพล จุ๎ยชํานาญ 6113109013 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

70 นายพงศ๑ปณต ดอนชมไพร 6113109018 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

71 นายสิทธิกร ลาดเลา 6113109023 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

72 นายอนาวิล จันทร๑ผํอง 6113109025 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

73 น.ส.ทิพปภา แอํนดอย 6113109029 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

74 น.ส.นิพาพรรณ แก๎วดวงใหญํ 6113109032 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

75 น.ส.สุภาภัค พูนดังหวัง 6113109034 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

76 นายชัยอนันต๑ สาวิกัน 6113109038 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

77 นายธวัชชัย มีศิล 6113109041 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

78 นายนพรัตน๑ แซํล้ิม 6113109042 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

79 นายปฏิภาณ เพ็ญแสง 6113109044 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

80 นายพันธ๑กร แย๎มประดิษฐ๑ 6113109047 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

81 นายศุภกรณ๑ เรืองนุกูล 6113109048 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

82 นายสราวุฒิ สระทองมี 6113109049 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

83 นายสาธิต สมัครสิกิจ 6113109050 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

84 น.ส.จารุวรรณ สุขเรือง 6113111002 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

85 น.ส.ต๎องตา ขําสุวรรณ 6113111003 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

86 น.ส.ทิพย๑ คลํองงาน 6113111004 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

87 น.ส.สรัญญา สอสุดใจ 6113111008 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

88 นายจักรพงษ๑ สระหงษ๑ทอง 6113111010 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

89 นายชุติพนธ๑ คงจันทร๑ 6113111012 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

90 นายทศพล พิมพิทักษ๑ 6113111017 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

91 นายพงศ๑พันธ๑ ต๊ิบลังกา 6113111022 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

92 นายเพทาย พรหมเทพ 6113111023 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

93 นายวีรวัฒน๑ เทศทิม 6113111024 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ
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94 นายสุเมธ เผือกพงษ๑ 6113111027 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

95 นายสุริยะ ครุธทิน 6113111028 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

96 น.ส.เกสรา สมัคราช 6113111030 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

97 น.ส.วนรัตน๑ บุญอํอน 6113111034 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

98 น.ส.สายฝน ติชะพันธุ๑ 6113111035 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

99 น.ส.สุวิดา บุญลืม 6113111036 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

100 นายชาญชัย โขโรจวง 6113111040 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

101 นายชูชาติ แซํยํา 6113111041 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

102 นายณัฐภัทร ขวัญนาค 6113111044 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

103 นายธนาวิลย๑ ป๓กเคทาติ 6113111045 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

104 นายพชร เพชรพงษ๑ 6113111048 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

105 นายรํุงฤทธิ ์ฤทธิสอน 6113111052 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

106 น.ส.กัญญาณี เผือกนอก 6113112001 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

107 น.ส.กัญญารัตน๑ บุญภักดี 6113112002 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

108 น.ส.จิตรกัญญา ขวัญวารี 6113112004 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

109 น.ส.ชํอผกา โคสินธุ๑ 6113112006 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

110 น.ส.ธนพร ปุระสุวรรณ๑ 6113112008 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

111 น.ส.ป๓ทมวรรณ เลิศเสม 6113112012 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

112 น.ส.เพชรวรินทร๑ จีนภักดี 6113112015 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

113 น.ส.มาริสา เวียงสงค๑ 6113112017 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

114 น.ส.รัตนาภรณ๑ สุคงเจริญ 6113112018 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

115 น.ส.วราภรณ๑ ชูเกตุ 6113112019 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

116 นายจตุพงศ๑ เพ็ชรอําไพ 6113112025 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

117 นายจิตะกร ชูแผ๎ว 6113112026 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

118 นายภาคภูมิ ขมหวาน 6113112028 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

119 นายวัชรพงษ๑ โตเหีย้ม 6113112029 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

120 นายศิรสิทธิ ์ชีคงเนียม 6113112030 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

121 น.ส.กมลลักษณ๑ จุ๎ยเรือง 6113112032 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

122 น.ส.กัญญารัตน๑ นวมเมือง 6113112034 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

123 น.ส.จันทิมา วรรณโชค 6113112035 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

124 น.ส.จารุวรรณ การภักดี 6113112036 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ



หนา้ที ่5

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

125 น.ส.ชมพูนุช รักษ๑ธรรม 6113112037 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

126 น.ส.เบญจภรณ๑ บํารุงคีรี 6113112041 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

127 น.ส.พรชิตา ประเสริฐดี 6113112044 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

128 น.ส.พิมพ๑สิริ พุมํเผย 6113112045 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

129 น.ส.พูนทรัพย๑ นาคทองอินทร๑ 6113112047 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

130 น.ส.ศิริรัตน๑ แสงผ้ึง 6113112049 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

131 น.ส.สมณา ยอดญาณะ 6113112050 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

132 น.ส.อินทิรา เกิดอินทร๑ 6113112052 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

133 นายจักรพงษ๑ จิตต๑รําพึง 6113112054 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

134 นายชาญชัย ยะโสธร 6113112055 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

135 น.ส.เกตุแก๎ว กลขุนทศ 6113113004 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

136 น.ส.พัชรา หาญกาย 6113113011 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

137 น.ส.พิมพ๑ใจ สอนป๓ญ 6113113013 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

138 น.ส.รังสิมา เผําเจริญ 6113113016 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

139 น.ส.อาริสา ปาลี 6113113023 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

140 นายจิรภัทร ทองสงํา 6113113024 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

141 นายเฉลิมฉัตร ดาวเรือง 6113113025 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

142 น.ส.งามตา สาดเจริญวัฒนา 6113113034 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

143 น.ส.จุฬารัตน๑ ทับทิมศรี 6113113035 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

144 น.ส.ป๓ทมาพร จันทร๑สุด 6113113040 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

145 น.ส.ผาณิตนิภา ขาวนวล 6113113041 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

146 น.ส.วรัญญา หุมแพง 6113113044 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

147 น.ส.วราภรณ๑ ดํอนดี 6113113045 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

148 น.ส.สตรีรัตน๑ แซํเถา 6113113048 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

149 น.ส.เสาวลักษณ๑ เกษรสกุล 6113113052 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

150 นายธีรภัทร อินจันทร๑ดี 6113113057 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

151 นายระพีพัฒน๑ สุวรรณวงษ๑ 6113113060 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

152 น.ส.กัลย๑กมล อุดทา 6113118002 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

153 น.ส.ขนิษฐา ลพเกิด 6113118003 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

154 น.ส.จีราวรรณ๑ รํุงไทย 6113118006 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

155 น.ส.ชลธิชา ทองเชื้อ 6113118007 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ
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156 น.ส.ชุติกาญจน๑ กลีบบัว 6113118008 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

157 น.ส.ธัญญารัตน๑ สิงขรณ๑ 6113118009 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

158 น.ส.นิศาชล วันทา 6113118010 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

159 น.ส.พรสุดา ป้องเส๎า 6113118013 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

160 น.ส.พัชชินี พันธุ๑วิไล 6113118014 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

161 น.ส.เรณุกา คุณแต๎ม 6113118015 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

162 น.ส.แวํนทิพย๑ ทนงใจ 6113118017 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

163 น.ส.สกุณา เชื้อนุํน 6113118018 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

164 น.ส.สโรชา ป๓ญญานุกุล 6113118019 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

165 น.ส.สโรชินี ป๓ญญานุกุล 6113118020 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

166 น.ส.สุพรรณษา แสงเงิน 6113118021 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

167 น.ส.เสาวลักษณ๑ วงค๑ษา 6113118023 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

168 นายกฤษณพงศ๑ เนียมกล่ัน 6113118024 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

169 นายเฉลิมชัย อุทัยทิน 6113118026 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

170 นายชาญชัย แก๎วต๏ะ 6113118027 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

171 นายอดิศักด์ิ นันทามิ 6113118030 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

172 น.ส.กัลยารัตน๑ ดอนต๎ุมไพร 6113118033 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

173 น.ส.ชลดา อินทร๑แก๎ว 6113118036 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

174 น.ส.ณัฐกานต๑ เกษกรรณ๑ 6113118037 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

175 น.ส.ณัฐธิดา อินทสอน 6113118038 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

176 น.ส.ทิพยรัตน๑ บุญเพชร 6113118039 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

177 น.ส.เมธาพร สิงห๑วี 6113118042 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

178 น.ส.เมสินี คําสอน 6113118043 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

179 น.ส.ศรัญญา สุขใส 6113118044 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

180 น.ส.ศุจีภรณ๑ แก๎วทอง 6113118045 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

181 น.ส.หทัยรัตน๑ ศรีเจริญ 6113118048 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

182 น.ส.อิสริยา ค๎าขาย 6113118051 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

183 น.ส.อุไรพร พรมโคตร๑ 6113118052 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

184 นายนนัทิพัฒน๑ ไกรกิจราษฎร๑ 6113118055 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

185 น.ส.จริญญา คันชั่งทอง 6113120003 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

186 น.ส.จุฑารัตน๑ พรมรักษา 6113120004 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ
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187 น.ส.ณัฎฐ๑วรินทร๑ กลับศรี 6113120007 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

188 น.ส.ธัญญาภรณ๑ อุทธังชายา 6113120010 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

189 น.ส.ป๓ญญาภรณ๑ ร๎อยกรอง 6113120012 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

190 น.ส.สุนารีรัตน๑ แก๎วกิ่ง 6113120019 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

191 น.ส.เสาวลักษณ๑ บัวคํา 6113120021 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

192 น.ส.หนึ่งฤทัย สุวรรณอุดม 6113120022 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

193 น.ส.อารียา คล๎ายพิมพ๑ 6113120023 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

194 นายฉัตรตุรงค๑ ลํองทอง 6113120024 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

195 นายจิรภาส ฟ๓น้ค๎ุม 6113120030 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

196 น.ส.กัญญาณัฐ คํายัง 6113120031 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

197 น.ส.กีรติ พึง่ศักด์ิ 6113120033 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

198 น.ส.ขวัญจิรา ไชยวงศ๑ 6113120034 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

199 น.ส.ศรินรัตน๑ สุวรรณโรจน๑ 6113120040 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

200 น.ส.บัณพร แซํลี 6113120042 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

201 น.ส.พรชิตา แย๎มเหม็น 6113120043 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

202 น.ส.พฤกษา เนื่องชมภู 6113120044 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

203 น.ส.ศุภิสรา โภคะ 6113120048 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

204 น.ส.สุธาวรรณ ขุมทรัพย๑ 6113120049 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

205 นายกรวิชญ๑ ละขะไพ 6113120053 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

206 นายอดิศร แพรเนียม 6113120060 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 5 ปกติ

207 น.ส.คณิศร เพิม่การนา 6212103002 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

208 น.ส.ณัฏฐดา เมืองชาวสวน 6212103004 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

209 น.ส.ประภาดา นาอุดม 6212103008 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

210 น.ส.พรทิภา แดนดํารงสิน 6212103010 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

211 น.ส.พรวิลัย เผือกวงษ๑ 6212103013 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

212 น.ส.พัชรินทร๑ พุมํเชียงลํา 6212103014 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

213 น.ส.แพรวพรรณ พิศเพ็ง 6212103017 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

214 น.ส.มนต๑นภา สระทองน๎อย 6212103019 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

215 น.ส.มุกดาวรรณ แสงทํานั่ง 6212103020 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

216 น.ส.วรนุช คําบุญ 6212103021 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

217 น.ส.วรรณวษา ศรีคําทา 6212103022 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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218 น.ส.วรวรรณ อุดมสุข 6212103023 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

219 น.ส.วรัญญา สุภาษิ 6212103024 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

220 น.ส.วราภรณ๑ หิรัญญิก 6212103025 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

221 น.ส.วิมลสิริ โพธิส์มบัติ 6212103026 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

222 น.ส.ศิวธิดา ขําทอง 6212103029 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

223 น.ส.สุภารัตน๑ แก๎ววัน 6212103030 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

224 น.ส.อรณิช ศรีไพบูลย๑ผล 6212103031 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

225 น.ส.อรณี สีบุ 6212103032 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

226 น.ส.อัญชลี เรือนอินทร๑ 6212103034 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

227 น.ส.อาภาพร แก๎วบุตรสา 6212103035 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

228 น.ส.กรองกมล แพงทอง 6212103036 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

229 น.ส.เกษราภรณ๑ เรืองสุรีย๑ 6212103039 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

230 น.ส.จิตรทิวา พร๎อมเพียง 6212103042 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

231 น.ส.ณัฐภาณี ทวีลาภ 6212103045 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

232 น.ส.ดวงรัตน๑ เขียวลี 6212103046 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

233 น.ส.ธัญญาพร มีตา 6212103047 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

234 น.ส.เนตรอัปสร ฉันทวุฒิ 6212103050 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

235 น.ส.บวรรัตน๑ โพธิศ์รีสวัสด์ิ 6212103051 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

236 น.ส.พรพิมล พฤฒิสาร 6212103056 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

237 น.ส.พัชรินทร๑ บุญแก๎ว 6212103057 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

238 น.ส.เพ็ญนภา ศรีธงไชย 6212103059 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

239 น.ส.ภัทราภรณ๑ บุญนัก 6212103060 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

240 น.ส.ศุภนิดา อํองแดง 6212103063 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

241 น.ส.สิภาภรณ๑ มั่นตํอการ 6212103064 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

242 น.ส.สุชานาฎ สุขศรี 6212103065 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

243 น.ส.อรอุมา มุํงเงิน 6212103069 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

244 น.ส.กนกวรรณ พุทธา 6212105001 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

245 น.ส.จารุวรรณ นาคเนียม 6212105003 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

246 น.ส.ชลดา ศรีไพร 6212105004 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

247 น.ส.ฐิติพร ขําบางโพธิ์ 6212105006 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

248 น.ส.ป๓ณณรัตน๑ โสมาลา 6212105009 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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249 น.ส.พรพิมล จันทร๑สมบัติ 6212105011 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

250 น.ส.เมขลา เย็นขัน 6212105015 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

251 น.ส.วนิดา สุขมาก 6212105017 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

252 น.ส.สุภาวดี มูลคํา 6212105018 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

253 น.ส.กรรณิการ๑ บุญกว๎าง 6212106001 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

254 น.ส.จรินทร๑ทิพย๑ บญุพาลํ้าเลิศ 6212106003 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

255 น.ส.ฐิติพร หามา 6212106009 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

256 น.ส.นฤมล แซํโง๎ว 6212106011 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

257 น.ส.พรตะวัน แก๎วเนตร 6212106014 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

258 น.ส.พัชรพร ชมภูพวง 6212106015 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

259 น.ส.ภัทราพร อินป๓น 6212106016 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

260 น.ส.มานิตา ตาพรม 6212106017 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

261 น.ส.วชิราภรณ๑ อุํนไพร 6212106018 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

262 น.ส.ศุภากร สิงห๑ทอง 6212106019 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

263 น.ส.สาริศา แจํมหะไทย 6212106020 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

264 น.ส.อารียา ธิดา 6212106024 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

265 นายชัยพฤกษ๑ มารศรี 6212106026 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

266 นายบุญชู ไผํเรือง 6212106030 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

267 นายวรวุฒิ พนมศิลป์ 6212106032 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

268 น.ส.จณัสตา จาดมี 6212106039 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

269 น.ส.ชนิดา แดงดี 6212106041 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

270 น.ส.ชุติกาญจน๑ พันธุ๑ศิริ 6212106043 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

271 น.ส.ธัญญลักษณ๑ แกว๎ประเสริฐ 6212106045 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

272 น.ส.ปิยะฉัตร วงษ๑หมี 6212106047 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

273 น.ส.รวิสรา สุขสบาย 6212106049 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

274 น.ส.รุจาภา กันเกตุ 6212106050 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

275 น.ส.สาวิตรี ป๓นติ 6212106053 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

276 น.ส.สุกฤตา ประเทพ 6212106055 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

277 น.ส.สุนิสา แซํว๎าน 6212106056 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

278 น.ส.สุภาพร สาวสวรรค๑ 6212106058 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

279 น.ส.สุรีรัตน๑ ทศพร 6212106059 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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280 นายจิรายุส แย๎มริด 6212106060 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

281 นายธวัชชัย มั่นอ๎น 6212106062 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

282 นายนพดล ฤทธิดี์แก๎ว 6212106063 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

283 นายบดินทร๑ธร จันทร๑ตรา 6212106064 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

284 นายอภินันท๑ ทรายฮวด 6212106068 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

285 นายอัคเดช กระจํางเปลํง 6212106069 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

286 น.ส.จิราวรรณ พูลสวัสด์ิ 6212109004 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

287 น.ส.น้ําทิพย๑ คงทน 6212109006 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

288 น.ส.เบญจรัตน๑ กลมกลึง 6212109008 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

289 น.ส.วรินธรณ๑ พรมภักดี 6212109009 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

290 น.ส.อารีรัตน๑ กองทอง 6212109011 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

291 นายกฤษฎา ศรสุรินทร๑ 6212109014 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

292 นายเจนณรงค๑ ไผํงาม 6212109017 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

293 นายเทพพิทักษ๑ ปานสกุล 6212109020 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

294 นายนันทพงศ๑ ป๓นอํวม 6212109021 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

295 นายบุรินทร๑ สุขสวัสด์ิ 6212109022 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

296 นายภาณุเดช ละโส 6212109025 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

297 น.ส.อารียา แซํลี 6212109034 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

298 นายวิโรจน๑ แซํหลอ 6212109035 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

299 น.ส.วิชญา เรืองรัตน๑ 6212111008 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

300 นายกฤตภาส เพชรทอง 6212111011 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

301 นายคณิน แกํนสา 6212111013 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

302 นายชยุต แก๎วกัลยา 6212111018 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

303 นายธนัช ลิดสิน 6212111023 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

304 นายธนายุ สีมํวง 6212111024 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

305 นายเมฆนิ เกตุชาวนา 6212111029 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

306 นายสุริยะกานต๑ สร๎อยระย๎า 6212111033 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

307 น.ส.นลินนิภา พุมํพวง 6212111039 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

308 น.ส.วรินพร ระโส 6212111044 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

309 นายธนัญชัย อินขาว 6212111050 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

310 นายธีรภัทร วาดวงษ๑ 6212111052 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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311 นายนัฐพล บุญลอย 6212111054 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

312 นายภูริวัฒน๑ ธงชัย 6212111059 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

313 นายวิโรจน๑ แสนยศ 6212111061 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

314 นายอนุวัฒน๑ สีมุเทศ 6212111068 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

315 นายเอกพงษ๑ บุญลอย 6212111069 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

316 น.ส.กนิตฐา ขําชัยภูมิ 6212112001 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

317 น.ส.กรรณิกา พวงจันทร๑ 6212112003 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

318 น.ส.กันญารัตน๑ คงคา 6212112005 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

319 น.ส.เกวลิน เหมือนแก๎ว 6212112006 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

320 น.ส.ขวัญฤทัย โพธิท์อง 6212112007 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

321 น.ส.คมรวี กองศรี 6212112008 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

322 น.ส.ธัญวรัตม๑ แป้นสวน 6212112010 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

323 น.ส.นงนภัส ปิน่แก๎ว 6212112012 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

324 น.ส.นารีรัตน๑ ทิน๎อย 6212112015 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

325 น.ส.ประภาสิริ อยูํคํา 6212112016 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

326 น.ส.ปรัชญาพร นราสี 6212112017 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

327 น.ส.ปรียาภรณ๑ ค๎ุมสุข 6212112018 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

328 น.ส.พาณิภัค จันทะคุณ 6212112020 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

329 น.ส.ภรภัทร ภมรสุวรรณ 6212112021 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

330 น.ส.วิรัตน๑ตะวัน รอดทอง 6212112026 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

331 น.ส.อภิชญา จันทร๑เจาะ 6212112027 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

332 น.ส.อัญชนา พึง่เรือง 6212112029 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

333 นายธีรพัฒน๑ เลิศลักษมี 6212112031 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

334 นายธีรวัฒน๑ ดอกแก๎ว 6212112032 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

335 น.ส.เกษฎาภรณ๑ คุยสูงเนิน 6212112040 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

336 น.ส.จารวี เทียนป้อม 6212112041 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

337 น.ส.จินดารัตน๑ ยอดแสง 6212112042 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

338 น.ส.ชวิศา เขียวหอม 6212112044 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

339 น.ส.ณัฎฐิดา มั่นเอี่ยม 6212112047 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

340 น.ส.ตะวัน เวชประสิทธิ์ 6212112049 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

341 น.ส.ธนภรณ๑ ศรีคําพา 6212112051 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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342 น.ส.ธิติมา พรมโสภา 6212112056 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

343 น.ส.บุญญารัตน๑ หีบแก๎ว 6212112057 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

344 น.ส.ปาริสา ค๎อมทอง 6212112058 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

345 น.ส.ศิริพร พันเพา 6212112059 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

346 น.ส.ศิริลักษณ๑ กันทุ 6212112060 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

347 น.ส.สุจิตรา ปานาพุต 6212112062 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

348 น.ส.อัจฉราภรณ๑ ธนูศร 6212112064 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

349 น.ส.อัญชลี สวนมณี 6212112065 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

350 น.ส.อิสริยา พุมํไพจิตร 6212112066 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

351 นายพิพัฒน๑ ชมสา 6212112069 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

352 นายพีรวิชณ๑ กองไตร 6212112070 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

353 น.ส.ยีสมานี สุหลง 6212112072 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

354 น.ส.กาญจนา สาดอ่าํ 6212113003 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

355 น.ส.กุลณัฐ เอี่ยมภูํ 6212113005 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

356 น.ส.จานุกัน ฤทธิก์ระจาย 6212113006 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

357 น.ส.ชญานิศ ปงลังกา 6212113008 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

358 น.ส.ธัฏฐา กาเล่ียน 6212113012 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

359 น.ส.พรมรินทร๑ จุ๎ยเรือง 6212113016 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

360 น.ส.วรรทณา ต้ังใจ 6212113019 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

361 น.ส.วิไลวรรณ ผ๎ูผํอง 6212113021 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

362 น.ส.หัทยา ทองประเสริฐ 6212113028 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

363 นายณัฐวุฒิ ลีรมย๑ 6212113029 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

364 นายเทพกร บุตรพา 6212113030 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

365 นายธีระศักด์ิ จันภิรมย๑ 6212113031 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

366 นายอัครวัฒน๑ ประทุมทอง 6212113033 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

367 นายอินทนนท๑ มาดบังอํอน 6212113034 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

368 น.ส.จันทร๑ประภา ฟ๓กนาค 6212113038 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

369 น.ส.จิดาภา เป๊ะอยูํ 6212113039 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

370 น.ส.ณัฐชา จันทรวงค๑ 6212113040 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

371 น.ส.นารีรัตน๑ มหาลิ 6212113044 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

372 น.ส.รํุงทิพย๑ สํงแจ๎ง 6212113050 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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373 น.ส.สมิตานัน ชาญณรงค๑ 6212113056 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

374 น.ส.สุดารัตน๑ ไฝจันทึก 6212113057 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

375 น.ส.อรนุช แก๎วกุมุทวงศ๑ 6212113060 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

376 นายชัยรัตน๑ ราชพันธ๑ 6212113064 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

377 นายธีรพล สุขจิตร 6212113066 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

378 นายภากร เพ็งพี 6212113068 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

379 น.ส.กนกอร เรือนคํา 6212118001 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

380 น.ส.เขมจิรา ศรีฟอง 6212118004 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

381 น.ส.ณัชณิชา ฉ่ําเพียร 6212118006 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

382 น.ส.ปลายฝ๓น สากุล 6212118011 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

383 น.ส.ปิยนันท๑ จีนยี่ 6212118012 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

384 น.ส.พรพิมล ปวนแก๎ว 6212118013 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

385 น.ส.พัชรี โพพินิจ 6212118014 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

386 น.ส.มณฑาทิพย๑ เทียมเนียม 6212118016 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

387 น.ส.รัตติกาล กระทู๎ 6212118018 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

388 น.ส.รัตน๑ติยาภรณ๑ พุมํเพ็ง 6212118019 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

389 น.ส.วิภาวดี เพียพิมเพิม่ 6212118021 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

390 น.ส.วิภาวรรณ จันทะลี 6212118022 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

391 น.ส.ศรัณย๑พร กําทอง 6212118023 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

392 น.ส.ศุพิสรา สอนศรี 6212118025 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

393 น.ส.สุพิชฌาย๑ จันทร๑พุฒ 6212118026 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

394 นายธนวินท๑ หมอนชูเกตุ 6212118031 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

395 นายพัทสน พักพันธ๑ 6212118034 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

396 น.ส.กัลยากร จันทบาล 6212118036 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

397 น.ส.จีรนันท๑ สีแดง 6212118039 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

398 น.ส.ธนพร บุญยอย 6212118040 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

399 น.ส.นันธิษา สาขํา 6212118043 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

400 น.ส.นิรันตี กองพิมพ๑ 6212118044 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

401 น.ส.นิรันรัตน๑ ศรีจันทร๑ 6212118045 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

402 น.ส.เบญจวรรณ เอมอารมณ๑ 6212118047 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

403 น.ส.ปทุมพร อินทอง 6212118048 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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404 น.ส.ปริยฉัตร เกตุขาว 6212118049 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

405 น.ส.พัชริดา เทพขันธ๑ 6212118050 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

406 น.ส.ภัทรวดี ศรีแผ๎ว 6212118051 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

407 น.ส.วรรณนุสา หมวกอินทร๑ 6212118053 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

408 น.ส.ศศิธร วงค๑พระจันทร๑ 6212118055 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

409 น.ส.ศิริลักษณ๑ สุขรวย 6212118057 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

410 น.ส.สุทธิดา สุทธิดี 6212118058 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

411 น.ส.อภิญญา พาจิตร 6212118061 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

412 น.ส.อมรรัตน๑ จันทร๑พิทักษ๑ 6212118062 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

413 นายปรวรรตน๑ จันทร๑โท 6212118065 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

414 นายศักรินทร๑ พรหมตา 6212118068 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

415 น.ส.กัลญารัตน๑ สมณี 6212120002 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

416 น.ส.กานต๑ธิดา คําต๎ุย 6212120003 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

417 น.ส.ธีรดา ยอดสุวรรณ๑ 6212120009 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

418 น.ส.นัทฐิณี เขียวสีห๑ 6212120010 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

419 น.ส.พรรณวษา พรมสอน 6212120012 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

420 น.ส.พิมทอง อาจปา 6212120013 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

421 น.ส.พิมพ๑ธิพร มูลผล 6212120014 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

422 น.ส.ยุวนันท๑ อาจปาน 6212120015 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

423 น.ส.วิภาดา สุขมาก 6212120017 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

424 น.ส.สาวิณีย๑ จานตาดี 6212120018 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

425 น.ส.สุดารัตน๑ โลํสุวรรณ 6212120019 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

426 น.ส.อมรรัตน๑ เขียวน้ําชุม 6212120023 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

427 นายธนกฤต สุวรรณลาภา 6212120029 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

428 นายนัฐพล บัวหอม 6212120031 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

429 นายสาธิต จันทร๑อยูํสุข 6212120034 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

430 น.ส.กัญญารัตน๑ รักก๎อน 6212120036 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

431 น.ส.กัญญารัตน๑ อินยะบุตร 6212120037 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

432 น.ส.กัลยรัตน๑ ศรีสวรรค๑ 6212120038 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

433 น.ส.คุณิตา บุญไมย๑ 6212120039 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

434 น.ส.ชลาลัย เปรมทุงํ 6212120041 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ
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435 น.ส.ณัฐมล คงหนองลาน 6212120043 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

436 น.ส.ธณยธร ฉายศรี 6212120044 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

437 น.ส.นันทวดี เมืองสาคร 6212120046 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

438 น.ส.น้ําเพชร จันทร๑สุริยะ 6212120047 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

439 น.ส.ประภาศิริ วงศ๑ประทุม 6212120049 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

440 น.ส.พิสชา บัวทับ 6212120051 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

441 น.ส.วิชุตา กองบุญมา 6212120053 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

442 น.ส.ศศิตานนท๑ วงษ๑สุธรรม 6212120054 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

443 น.ส.สายไหม กัณทะสา 6212120056 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

444 น.ส.สุภานันท๑ ต๊ิบปะระ 6212120057 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

445 นายจิรพัส คําทอง 6212120060 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

446 นายชัยชาญ เชื้อเถาว๑ 6212120061 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

447 นายณรงค๑กร ทะสวัสด์ิ 6212120063 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

448 นายนนทพัทธ๑ โสดามรรค 6212120065 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

449 นายพงศกร เลิศศิริ 6212120067 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

450 นายสวิตต๑ ภูคาจารย๑ 6212120070 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 4 ปกติ

451 น.ส.กฤติยา ตรีเศียร 6312103032 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

452 น.ส.กุลภรณ๑ สุวิเชียร 6312103033 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

453 น.ส.ฐิติญา แก๎ววิชิต 6312103036 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

454 น.ส.ณัฐชยา คล๎ายพุมํ 6312103037 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

455 น.ส.ณัฐธิดา คํามิ่ง 6312103038 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

456 น.ส.ณัฐพร แก๎วเฟือ่ง 6312103039 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

457 น.ส.ณิชากร เสรศาสตร๑ 6312103040 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

458 น.ส.เนตรนภา ทาใส 6312103041 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

459 น.ส.ประภาสิริ เมฆวัน 6312103043 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

460 น.ส.ปิยฉัตร สีสกล 6312103045 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

461 น.ส.พิมพ๑พิศา มั่นฤทธิ์ 6312103048 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

462 น.ส.พิริยา เมืองแพน 6312103049 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

463 น.ส.ภัทรวดี ทองปิน่ 6312103050 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

464 น.ส.รํุงทิพย๑ จิ๋วพุมํ 6312103051 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

465 น.ส.ศรัญญา บุญมา 6312103056 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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466 น.ส.ศิริญญา อยูํสินไชย 6312103058 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

467 น.ส.ศิริประภา มีสอน 6312103059 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

468 น.ส.ศุภาพิชญ๑ ศรีเรือง 6312103060 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

469 น.ส.อรุณกมล อุํนใจ 6312103064 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

470 น.ส.ไอรดา ตันตุลา 6312103066 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

471 น.ส.พรรณิภา เมืองมล 6312105002 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

472 น.ส.ยลรดา เอี่ยมรัศมี 6312105004 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

473 น.ส.ศิริพร ครีมทอง 6312105006 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

474 น.ส.สิรินาถ นูมะหันต๑ 6312105007 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

475 น.ส.สุกัญญา ใจจันทร๑ 6312105008 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

476 น.ส.สุธีรา ปุม่เพชร 6312105009 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

477 น.ส.กษมา จันทะคุณ 6312106003 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

478 น.ส.ชนิสรา เอี่ยมสําอางค๑ 6312106006 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

479 น.ส.พรรณพษา สงสัย 6312106011 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

480 น.ส.สุนิสา กองตัน 6312106015 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

481 น.ส.สุพรรษา ชํานาญ 6312106016 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

482 น.ส.อุไรวรรณ นํวมเจริญ 6312106020 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

483 น.ส.เอวิกา กาบคํา 6312106021 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

484 นายกฤษฏาวุฒิ มํวงทิม 6312106022 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

485 นายพงศ๑ประเสริฐ สิทธิวงศ๑ 6312106026 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

486 นายพัฒนพงศ๑ ทาทองสี 6312106027 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

487 นายไรวินทร๑ จ๎อยสุดใจ 6312106029 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

488 นายศักรินทร๑ อํองเกษม 6312106032 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

489 นายสิรภพ มั่นชาวนา 6312106033 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

490 น.ส.เกศริน บุญรอด 6312106035 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

491 น.ส.ชนาพร พรธาดาวิทย๑ 6312106036 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

492 น.ส.ชลธิชา ดวงตะขบ 6312106037 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

493 น.ส.โชติกา ชวดีโชติหิรัญ 6312106038 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

494 น.ส.ธมลวรรณ นนท๑ศรีเหวํา 6312106041 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

495 น.ส.ประภาพร ษรจันทร๑ 6312106042 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

496 น.ส.พรนภา บุญจันทร๑ 6312106044 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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497 น.ส.มยุรินทร๑ โถงโฉม 6312106046 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

498 น.ส.เรณุกา เพชรพงศ๑ 6312106048 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

499 น.ส.วันเพ็ญ ต๎ุยเขียว 6312106050 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

500 น.ส.วิสุตา เอมจิ๋ว 6312106051 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

501 น.ส.สุกัญญา แสงสุข 6312106052 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

502 น.ส.สุนันธา หมูปิน 6312106053 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

503 น.ส.สุพัตรา สุขสวัสด์ิ 6312106054 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

504 น.ส.อรอนงค๑ พรมสงค๑ 6312106055 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

505 น.ส.อโรชา กําทอง 6312106056 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

506 นายทีปกร โพธิพ์า 6312106061 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

507 นายธนากร เทแก๎ว 6312106062 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

508 นายพานุกร สมผา 6312106063 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

509 นายวงศธร อยูํนคร 6312106065 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

510 นายอภินันท๑ เนียมหอม 6312106067 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

511 น.ส.กชกร แก๎วเขียว 6312108001 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

512 น.ส.ณัฐสุดา เอียดเสถียร 6312108006 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

513 น.ส.ธิดารัตน๑ ศิริพรม 6312108010 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

514 น.ส.นภัสรัญชน๑ สงเจริญทรัพย๑ 6312108011 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

515 น.ส.ประภัสสร สืบเผํา 6312108014 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

516 น.ส.พัชรา คีรีปิติ 6312108015 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

517 น.ส.ภิญาภรณ๑ เพ็งภักดี 6312108016 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

518 น.ส.ราตรี ทรัพย๑เมฆ 6312108017 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

519 น.ส.สุชัญญา จันทะโพธิ์ 6312108021 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

520 น.ส.สุทธิดา เล่ียมประเสริฐ 6312108022 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

521 น.ส.สุมิตา ชื่นบางบ๎า 6312108025 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

522 น.ส.อริศรา คงฤทธิ์ 6312108027 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

523 นายจตุพล เจนจบ 6312108028 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

524 นายจิรายุ มุสิกา 6312108030 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

525 นายเจษฎากร ขําใจ 6312108031 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

526 น.ส.ถิรดา มีแสงแก๎ว 6312109002 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

527 น.ส.อัจฉรา แก๎วตา 6312109006 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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528 นายชินวัตร ยวงบุญตา 6312109010 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

529 นายณัฐนันท๑ ตุมตอง 6312109011 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

530 นายทักษิณ อินพรม 6312109013 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

531 นายบุญมี นันโท 6312109017 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

532 นายปฎิภาน สุวรรณ๑ 6312109019 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

533 นายพรเทพ รักษาสัตย๑ 6312109023 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

534 นายพีระภัทร ทองแดง 6312109025 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

535 นายวุฒิชัย ยังวิลัย 6312109028 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

536 นายศุภกิจ จันทร๑ดี 6312109029 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

537 นายอภิสิทธิ ์เขียวขํา 6312109032 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

538 น.ส.จิราภรณ๑ พรมศิริ 6312109033 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

539 น.ส.เบญญาภา คําสีแดง 6312109035 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

540 น.ส.เมลดา รัตนวิภากุล 6312109038 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

541 นายชนิตพล กั่นเพ็ง 6312109045 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

542 นายชัยวัฒน๑ มํวงศิลา 6312109047 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

543 นายณัฐพล โตพงษ๑ 6312109049 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

544 นายพงศ๑ประสิทธิ ์สิทธิวงศ๑ 6312109053 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

545 นายภัคธนะกร ยศเจริญ 6312109056 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

546 นายภาณุพงศ๑ คําพิกุล 6312109057 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

547 นายภาณุวัฒน๑ ทองยํน 6312109058 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

548 นายรัฐจักร อินทะจันทร๑ 6312109060 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

549 นายศุภิชัย บุญเพิม่ 6312109062 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

550 นายอรรถชัย ปรีเอี่ยม 6312109064 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

551 น.ส.จิรภิญญา เขียนโพธิ์ 6312111002 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

552 น.ส.จิรัชญา เส็งเต้ียม 6312111003 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

553 น.ส.ชวิศา เขียวดี 6312111004 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

554 น.ส.ชุติมา เหม็นแดง 6312111005 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

555 น.ส.รัตนาภรณ๑ เฟือ่งปรางค๑ 6312111008 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

556 น.ส.วรรณา ขวดเขียว 6312111010 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

557 น.ส.วรรณิดา อ๎นนาค 6312111011 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

558 น.ส.วรานุช อุํนคํา 6312111012 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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559 น.ส.สุพรรณิการ๑ มีรอด 6312111014 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

560 นายณัฐวุฒิ สําเรียง 6312111022 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

561 นายธนากร พิมเสน 6312111023 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

562 นายเมธังกูล เตโชฬาร 6312111030 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

563 นายสุริยธนาวงศ๑ ไชโย 6312111035 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

564 นายสุริยา จิตรเจริญ 6312111036 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

565 น.ส.จิราภรณ๑ หอมประเสริฐ 6312111038 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

566 น.ส.ชิดชนก จันทะคุณ 6312111039 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

567 น.ส.บุปผมาส วระบุตร 6312111041 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

568 น.ส.ปนัดดา ชํวงโสด 6312111042 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

569 น.ส.ป๓ณณธร ไพรสน 6312111044 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

570 น.ส.ภาวิณี โพธิแ์ก๎ว 6312111046 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

571 น.ส.รมย๑นลิน ครุธน๎อย 6312111048 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

572 น.ส.รํุงระวี กางกั้น 6312111049 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

573 นายกวินภพ กระสัง 6312111052 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

574 นายปนบพร สีสองเมือง 6312111061 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

575 นายรชต คูตระกูล 6312111064 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

576 นายวรภัทร สุขมํวง 6312111065 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

577 นายวายุเทพ โคจรานนท๑ 6312111066 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

578 นายอิสยาห๑ วันศรี 6312111070 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

579 น.ส.กิ่งกาญจน๑ วัดแย๎ม 6312112001 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

580 น.ส.จิรัชยา สุมาลี 6312112003 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

581 น.ส.จิราภา ต้ังใจ 6312112004 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

582 น.ส.ณัฐพร บุญพลอย 6312112005 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

583 น.ส.ณัฐพร พึง่เพิง้ 6312112006 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

584 น.ส.ทัชธิชา จําปา 6312112008 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

585 น.ส.ธนพร นาคคํา 6312112009 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

586 น.ส.นภาลัย เพ็ชรไทย 6312112012 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

587 น.ส.พรปวีณ๑ พุมํพยุง 6312112013 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

588 น.ส.ภัทรสุดา ปรางวิเศษ 6312112016 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

589 น.ส.ลักษิกา กระตํายทอง 6312112017 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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590 น.ส.วัลญา บัวเกิด 6312112019 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

591 น.ส.ศิริวิมล ทองโอย 6312112021 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

592 น.ส.สาวิตรี สุขสวัสด์ิ 6312112022 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

593 น.ส.สุชานันท๑ ผุดผํองพรรณ 6312112024 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

594 น.ส.สุภาภรณ๑ กงอุํนใจ 6312112025 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

595 น.ส.อาภรณ๑ แกํนโงน 6312112027 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

596 น.ส.ไอริณ ไม๎กรําง 6312112028 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

597 น.ส.จินตนา ลักษณะจินดา 6312112036 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

598 น.ส.จีระประภา ทองเผือก 6312112038 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

599 น.ส.ชนิภา สังข๑ทอง 6312112039 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

600 น.ส.ณัฏณิชา ประดิษฐ๑ 6312112041 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

601 น.ส.ณัฐณิชา ก๎อนพรม 6312112042 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

602 น.ส.ณัฐณิชา เจนจบ 6312112043 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

603 น.ส.ณิชกานต๑ รักษา 6312112044 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

604 น.ส.ทัศนีย๑ ยิ้มแสง 6312112045 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

605 น.ส.นงลักษณ๑ สัสดี 6312112047 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

606 น.ส.บุษรา ดํอนเจ๏ก 6312112049 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

607 น.ส.เมธาวี สีละ 6312112052 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

608 น.ส.รัชนก โรจนวานิช 6312112053 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

609 น.ส.วรัชยา รอดเครือวัลย๑ 6312112055 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

610 น.ส.วรินทร๑พร รํวมรักษ๑ 6312112056 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

611 น.ส.เสาวลักษณ๑ รัศมี 6312112058 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

612 น.ส.อาริสา น้ํานวล 6312112060 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

613 นายกิตตินันท๑ อ่าํเทศ 6312112062 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

614 นายจักรกฤษ ถึงจันทร๑ 6312112064 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

615 นายปฏิภาณ ดวงอุปะ 6312112065 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

616 น.ส.กรพินธุ๑ โลํห๑พิพัฒน๑พงศ๑ 6312113001 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

617 น.ส.จิราภรณ๑ สอยเหลือง 6312113005 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

618 น.ส.ชนาภา ลํุมภัก 6312113007 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

619 น.ส.ชนิตา ค๎ุมญาติ 6312113008 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

620 น.ส.ธัญจิรา เนตรแสงสี 6312113013 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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621 น.ส.ธันยพร ยิ้มดี 6312113014 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

622 น.ส.วริษา นรากรณ๑ 6312113017 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

623 น.ส.ศิริลักษณ๑ จันทร๑ผํอง 6312113019 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

624 น.ส.สิริวิมล บุญสุข 6312113021 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

625 นายจิระวัฒน๑ โพธิรัง 6312113023 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

626 นายดลวัชร ใจนันตา 6312113025 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

627 นายวัชรินทร๑ ขําช๎าง 6312113028 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

628 นายสุธาดา กุลมนต๑ 6312113030 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

629 นายอุทัยภัทร เทียนขํา 6312113032 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

630 น.ส.ธมลวรรณ บุญวัฒน๑ 6312113038 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

631 น.ส.นราภรณ๑ ใจวงแวํน 6312113040 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

632 น.ส.นัฐพร พลอาษา 6312113042 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

633 น.ส.รตี สุขมูล 6312113047 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

634 น.ส.สุนิษา สารีพรม 6312113052 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

635 น.ส.สุภาพร เนียมสํุม 6312113053 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

636 น.ส.เหมวรรณ ผดุงโกเม็ด 6312113054 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

637 นายบูรพา ช๎างบาง 6312113059 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

638 นายปริภันฑ๑ ปานนิ่ม 6312113060 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

639 นายวราห๑พล ณ ลําพูน 6312113062 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

640 นายวินัย อุดมสุข 6312113063 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

641 น.ส.ณัชชา ทองชันลุก 6312118004 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

642 น.ส.ธัญชนก พร๎อมสุข 6312118008 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

643 น.ส.นันธิตา ป๓นนา 6312118009 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

644 น.ส.ปาริชาติ แป้นน๎อย 6312118011 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

645 น.ส.มนัญชญา มะลิพรม 6312118013 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

646 น.ส.ลักษมีกานต๑ ศุภรัตนภรณ๑ 6312118014 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

647 น.ส.สุพรรษา บํารุงอินทร๑ 6312118018 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

648 น.ส.อัญชลี ศรีเจริญ 6312118021 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

649 นายกิตติพงษ๑ ทองนาบัว 6312118022 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

650 นายเกียรติชัย อยูํรักษา 6312118023 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

651 นายธีรภัทร๑ อยูํสวัสด์ิ 6312118024 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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652 น.ส.กัลย๑สุดา สีวงษา 6312118025 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

653 น.ส.เจนจิรา จันทโรทัย 6312118028 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

654 น.ส.ทิพย๑สุดา เงาะสงคราม 6312118029 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

655 น.ส.ธิญารัตน๑ รัศมีพันธ๑ 6312118030 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

656 น.ส.ธิดารัตน๑ โตโคกสูง 6312118031 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

657 น.ส.ธิติมา ขวัญเงิน 6312118032 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

658 น.ส.ธิติยา พรมทอง 6312118033 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

659 น.ส.นภัสกาญจน๑ พรมนิล 6312118034 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

660 น.ส.พัณณ๑ชิตา กะโห๎ 6312118037 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

661 น.ส.ภัทราพร กันปาน 6312118038 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

662 น.ส.รํุงฤดี พึง่พัก 6312118040 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

663 น.ส.ศรินทิพย๑ ศรีอํอน 6312118041 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

664 น.ส.เสาวลักษณ๑ พรหมเมธ 6312118043 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

665 น.ส.อรณิช สุทธิ 6312118044 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

666 นายนเรศ มํวงน๎อยเจริญ 6312118046 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

667 นายภาสกร ศรีผํอง 6312118047 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

668 น.ส.กนกพร จําปาทอง 6312120001 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

669 น.ส.กัณฐิกา เอมอยูํ 6312120002 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

670 น.ส.จิรัชญา กลัดบุบผา 6312120003 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

671 น.ส.ณภัชญา แสงเมือง 6312120006 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

672 น.ส.ณัฐชา โพธิ 6312120007 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

673 น.ส.ธมลวรรณ หาพา 6312120010 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

674 น.ส.ธีราพร ภักดีสาร 6312120011 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

675 น.ส.นัชกมล ใจกล๎า 6312120012 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

676 น.ส.ปาริดา คมอาวุธ 6312120014 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

677 น.ส.พรสุพพัต จันทร๑เชย 6312120015 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

678 น.ส.วิสสุตา อุป๓ชฌาย๑ 6312120019 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

679 น.ส.สโรชา เลือดทหาร 6312120020 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

680 น.ส.สิราพร อินรอด 6312120021 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

681 น.ส.อรวี อารยะศิลปธร 6312120024 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

682 นายไกรวุฒิ แสงป๓ญญา 6312120025 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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683 นายธนากร แสงศรีจันทร๑ 6312120028 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

684 นายวัชรินทร๑ ผิวอํอน 6312120031 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

685 นายวันชนะ อํอนน๎อม 6312120032 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

686 น.ส.ฐิติมา อุบลอํอน 6312120037 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

687 น.ส.ณัฐธกร พรหมบุญ 6312120038 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

688 น.ส.นริสรา อรัญมิ่ง 6312120040 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

689 น.ส.นลนีย๑ โมอํอน 6312120041 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

690 น.ส.นันทิยา พรมวงษ๑ 6312120042 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

691 น.ส.ป๓นนที ศรีทะจันทร๑ 6312120045 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

692 น.ส.พัสตราภรณ๑ อุบลอํอน 6312120046 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

693 น.ส.พิชชาภรณ๑ เรืองศรี 6312120047 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

694 น.ส.มณีรัตน๑ พันไผํ 6312120048 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

695 น.ส.ศุภานัน ทองแจ๎ง 6312120050 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

696 น.ส.สุธิกานต๑ เพชรอํอน 6312120052 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

697 น.ส.สุนิศา ป๓ตตาแวว 6312120053 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

698 น.ส.อัญชลี พรมสิงห๑ 6312120054 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

699 น.ส.อาริสา อุดพ๎วย 6312120056 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

700 น.ส.อุษา ล๎วนดี 6312120057 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

701 นายเกรียงศักด์ิ ฤกษ๑อุดม 6312120058 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

702 นายจิรายุส จันทร๑ศรี 6312120060 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

703 นายธีรภัทร๑ ทองหลํอ 6312120063 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

704 นายวรพงศ๑ แสงทํานั่ง 6312120065 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

705 นายวรพล ดําเนินจิตร 6312120066 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

706 นายวัลลภ สิงห๑ภา 6312120067 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

707 น.ส.กุลจิราณัฏฐ๑ สิงห๑สี 6312125003 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

708 น.ส.เขมวันต๑ นิลทอง 6312125004 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

709 น.ส.ชยิสรา ดวงจันทร๑ 6312125005 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

710 น.ส.ชุติมณฑน๑ ธาราพงษ๑ 6312125006 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

711 น.ส.ณัฐกานต๑ คําสวัสด์ิ 6312125007 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

712 น.ส.ณัฐพร ทองสวําง 6312125008 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

713 น.ส.ณีรนุช เนตรชาวนา 6312125009 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ
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714 น.ส.นราทิพย๑ ธัญญะอุดม 6312125012 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

715 น.ส.ปิยธิดา เบ็ญจมาศ 6312125016 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

716 น.ส.พัชราภรณ๑ อินเล้ียง 6312125018 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

717 น.ส.พิชชาพร มีลาบ 6312125019 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

718 น.ส.เพ็ญนภา ปิน่สุข 6312125020 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

719 น.ส.ลลิตา แพงทอง 6312125023 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

720 น.ส.วลีพร ขุนทํานาย 6312125025 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

721 น.ส.สิวารักษ๑ เดชเมือง 6312125026 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

722 น.ส.สุรัตนา เดชพละ 6312125027 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

723 น.ส.อัญชลี สืบสําราญ 6312125029 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

724 น.ส.อัญธิชา จันมโนวงษ๑ 6312125030 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

725 น.ส.อัณธริกา กรรณภักตร๑ 6312125031 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

726 นายพัชรพงษ๑ อํอนจิตร 6312125032 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

727 น.ส.กุหลาบ ฤทธิชัย 6312125039 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

728 น.ส.ทิพย๑สุดา อํอนป๓สสา 6312125044 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

729 น.ส.เบญจรัตน๑ ร๎อยพวง 6312125048 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

730 น.ส.ผกามาศ โสประดิษฐ๑ 6312125049 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

731 น.ส.พฤกษา หิมโสภา 6312125050 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

732 น.ส.ภัทรธิดา มณฑาทอง 6312125052 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

733 น.ส.วรรณภา หิรัญรัตน๑ 6312125055 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

734 น.ส.สุทธาพร ปานศรี 6312125059 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

735 น.ส.สุภัทรา สิงห๑กรณ๑ 6312125061 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

736 น.ส.อรรถรส แพงแก๎ว 6312125063 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

737 น.ส.อัจฉรา วิลาสไผํเงิน 6312125065 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

738 นายอภินัทธ๑ แม๎นชล 6312125067 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 3 ปกติ

739 น.ส.กิตติยา ทองนาค 6412103001 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

740 น.ส.จิราภา บารมี 6412103002 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

741 น.ส.ชญาดา สิงห๑สม 6412103004 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

742 น.ส.ณัชชา ทับยา 6412103007 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

743 น.ส.ธัญญลักษณ๑ สุขวัฒน๑ 6412103009 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

744 น.ส.ปนัดดา ยอดวิจารณ๑ 6412103013 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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745 น.ส.พรชิตา เมฆบังวัน 6412103015 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

746 น.ส.ภัทรนันท๑ ทองวัน 6412103017 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

747 น.ส.มณฑิตา บวบมี 6412103018 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

748 น.ส.รัตนาภรณ๑ สายทอง 6412103020 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

749 น.ส.วิภาวี มันพร๎าว 6412103021 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

750 น.ส.วิมลรัตน๑ อุ๏ดจิ๋ว 6412103022 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

751 น.ส.วิลาสินี ซอมขุนทด 6412103023 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

752 น.ส.ศรีสุดา สามงามไกร 6412103024 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

753 น.ส.ศศินิภา กมลรัตน๑ 6412103025 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

754 น.ส.สุพัตรา อํอนกํามา 6412103028 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

755 น.ส.สุรารักษ๑ พุทธศร 6412103029 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

756 น.ส.กัลยารัตน๑ พรมรักษา 6412103035 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

757 น.ส.จุฑามาศ มํวงแนม 6412103038 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

758 น.ส.ชนจันทร๑ แก๎วคํ้า 6412103039 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

759 น.ส.ณัฐธิดา กุลวงษ๑ 6412103041 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

760 น.ส.ทิพย๑วิมล สีตอง 6412103042 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

761 น.ส.นภัสวรรณ อภัยศรี 6412103045 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

762 น.ส.นันทชา สิงห๑คํา 6412103046 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

763 น.ส.น้ําทพิย๑ แซํซ๎องจติคุณธรรม 6412103047 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

764 น.ส.ประภัสสร ราชขวัญ 6412103048 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

765 น.ส.ปรีญาณี มีสีเมือง 6412103049 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

766 น.ส.ป๓ญจพร เชื้อบุญมี 6412103050 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

767 น.ส.พรชิตา ป๓กษา 6412103051 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

768 น.ส.รวินท๑นิภา แสงอินทร๑ 6412103053 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

769 น.ส.รินรดา ใหมํสูงเนิน 6412103054 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

770 น.ส.สุวนันต๑ ปานยิ้ม 6412103058 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

771 น.ส.อภิชญา สนธิเณร 6412103059 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

772 น.ส.กมลชนก แก๎วกลํ่า 6412103061 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

773 น.ส.ชลิตา กิติยานุภาพ 6412103066 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

774 น.ส.น้ําทิพย๑ เพ็ชรจินดา 6412103070 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

775 น.ส.บุญนพิน แซํท๎าว 6412103072 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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776 น.ส.พิณฐรัตน๑ ใจโพธิ์ 6412103077 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

777 น.ส.วรัญญา ตุงคะศิริ 6412103082 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

778 น.ส.ศุภนิดา สินเส็ง 6412103084 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

779 น.ส.สุวรรณรัตน๑ แสงสุวรรณ๑ 6412103087 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

780 น.ส.ทิพย๑วรา พะวารัมย๑ 6412105005 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

781 น.ส.เนวิกา บุตรสีทา 6412105006 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

782 น.ส.พรทิพย๑ สร๎อยมี 6412105009 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

783 น.ส.วิรดา เงินอินต๏ะ 6412105012 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

784 น.ส.กัลยรัตน๑ คงรอด 6412106002 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

785 น.ส.กานดา นิวรณ๑ 6412106003 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

786 น.ส.กานต๑พิชชา แสงแก๎ว 6412106004 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

787 น.ส.จันทร๑จิรา หิวคง 6412106005 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

788 น.ส.ชามาวีร๑ สุขจิตร 6412106006 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

789 น.ส.ณิชารีย๑ จันทะคูณ 6412106009 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

790 น.ส.ธิดารัตน๑ พลบุญ 6412106011 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

791 น.ส.ปรียานุช สุขดี 6412106013 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

792 น.ส.ลออง สุนทรชัย 6412106015 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

793 น.ส.วรรณนิษา ป๓ญญาประสิทธิ์ 6412106016 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

794 น.ส.สงกรานต๑ อํองเกษม 6412106018 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

795 น.ส.อรนุช ฟองจางวาง 6412106019 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

796 น.ส.อัจฉรา มูลสุข 6412106020 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

797 น.ส.อัศนี แซํลี 6412106021 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

798 น.ส.อําพิกา บุดดา 6412106022 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

799 นายณรงค๑ฤทธิ ์ใจทน 6412106025 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

800 นายณัฐนนท๑ ทองประพันธุ๑ 6412106026 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

801 นายธนโชติ สีแนม 6412106028 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

802 น.ส.จันทร๑ฉาย บุญยืน 6412106031 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

803 น.ส.จิรภัทร ไฮงาม 6412106032 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

804 น.ส.ณัฏฐณิชา กังวาล 6412106034 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

805 น.ส.ณิชมน พวงกล่ิน 6412106035 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

806 น.ส.นรินทร อ๎นสอน 6412106036 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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807 น.ส.นิตยา ขําวงศ๑ 6412106037 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

808 น.ส.นิลนภา อุํนจันทร๑ 6412106038 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

809 น.ส.บุณยาพร คล๎ายแสง 6412106039 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

810 น.ส.ปวันรัตน๑ ทัศนวิลาศ 6412106041 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

811 น.ส.พรพิมล ค๎ุมดี 6412106042 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

812 น.ส.เพ็ญนภา เข็มครุธ 6412106043 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

813 น.ส.มนธิดา อยูํมา 6412106045 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

814 น.ส.รัตนาภรณ๑ ชั่งคง 6412106046 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

815 น.ส.วิภาวี ธิดา 6412106047 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

816 น.ส.สุธินี เขียวสีห๑ 6412106050 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

817 นายพิสิษฐ๑ ศิริวัฒนกุลรติ 6412106055 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

818 นายศักดิธัช เพ็ญสิน 6412106058 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

819 นายศุภวิชญ๑ เถื่อนแท๎ 6412106060 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

820 น.ส.กวินธิดา โพธิเ์ต้ีย 6412108001 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

821 น.ส.ณิชนันท๑ รุนกระโทก 6412108006 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

822 น.ส.ทิวาพร คําผอง 6412108007 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

823 น.ส.ธิดาภรณ๑ ใจจิตร 6412108009 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

824 น.ส.นัชชา พรมนัน 6412108010 จติวิทยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

825 น.ส.ปนัดดา ชาญเขตการ 6412108011 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

826 น.ส.ปองมาดา จ๎ายเกิด 6412108013 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

827 น.ส.พิชญาภัค อยูํมา 6412108015 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

828 น.ส.พิยดา ศรีนาเมือง 6412108016 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

829 น.ส.ภัทรวิมล โสนะชัย 6412108017 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

830 น.ส.วชิราภรณ๑ ทัพวัฒนะ 6412108019 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

831 น.ส.สิรามล วงษ๑สวัสด์ิ 6412108020 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

832 น.ส.สุกฤตา ยุทธยง 6412108021 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

833 น.ส.สุภัทรา ฐานสีมี 6412108022 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

834 นายปิยะ จันทร๑แจ๎ง 6412108026 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

835 น.ส.ณิชนันท๑ อินทร๑ประเสริฐ 6412109001 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

836 น.ส.วรรณนิภา ภูมิโคกรักษ๑ 6412109004 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

837 น.ส.หัทญา สุดแท๎ 6412109007 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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838 นายชลนที ใจเพชรเจริญ 6412109010 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

839 นายณัฐวุติ จันทขาว 6412109013 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

840 นายเดชาธร เพ็ชร๑พลอย 6412109014 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

841 นายทวีโชค อินทพงษ๑ 6412109015 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

842 นายธนพล ศรีสุข 6412109016 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

843 นายภูวารินทร๑ มาอาจ 6412109022 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

844 นายศุภกร ฝ่ายสีลา 6412109025 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

845 น.ส.เพิม่ทรัพย๑ แก๎วกสิกรรม 6412109028 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

846 น.ส.วรัญญา โสภณภมูิป๓ญญา 6412109031 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

847 น.ส.สุชาดา สนทิม 6412109033 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

848 นายจิรพัฒน๑ แวงวรรณ 6412109034 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

849 นายณัฐวุฒิ เกษเพชร 6412109038 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

850 นายธันวา แจ๎งจํารัส 6412109040 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

851 นายพรหมนิมิตร มีจันทร๑ 6412109046 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

852 นายรณชัช สุขประเสริฐ 6412109047 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

853 นายรเมศวร๑ สนโต 6412109048 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

854 น.ส.แพรพลอย เย็นเยือก 6412111001 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

855 น.ส.ชลธิชา ด๎วงหนองบัว 6412111007 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

856 น.ส.ณัฐฤชา ทวีสัตย๑ 6412111009 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

857 น.ส.ศิริกาญดา รักขันทอง 6412111012 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

858 น.ส.สุกัลยา ค๎ุยง้ิม 6412111013 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

859 นายชนาธิป เกตุย๎อย 6412111016 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

860 นายธนาดล อินพัน 6412111020 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

861 นายป๓ณณวัฒน๑ มีวิริยกุล 6412111025 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

862 นายรชานนท๑ จุ๎ยเอี่ยม 6412111028 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

863 น.ส.ปิยพร วังคีรี 6412111035 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

864 นายฉันท๑ทัต เพ็งที 6412111040 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

865 นายบัณฑิต ชูจันทร๑ 6412111046 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

866 นายภานุวัฒน๑ โนรา 6412111049 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

867 นายภุชงค๑ ศรีสวัสด์ิ 6412111051 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

868 นายวิทวัส วงษ๑ศิลา 6412111053 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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869 นายโสฬส อรทัด 6412111058 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

870 นายอดิสรณ๑ วรรณสาร 6412111059 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

871 น.ส.กัญญาณัฐ คํานิล 6412112002 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

872 น.ส.กัญญาณัฐ ผุยเพชรพุย๎ 6412112003 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

873 น.ส.จรรยาพร ศรีประกอบ 6412112004 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

874 น.ส.จรรยารัตน๑ จันทร๑พันธ๑ 6412112005 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

875 น.ส.ทิพานัน เกตุจุ๎ย 6412112007 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

876 น.ส.ธิมาพร กันนา 6412112008 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

877 น.ส.นฤมล สุริยศ 6412112009 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

878 น.ส.นิภาวรรณ คีรีแก๎ว 6412112010 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

879 น.ส.นิลาวัลย๑ รํุงเรือง 6412112011 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

880 น.ส.ปาริตา ดอกกุหลาบ 6412112012 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

881 น.ส.พัชราภรณ๑ วิบูลย๑กุล 6412112014 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

882 น.ส.พิชยา อํองแดง 6412112015 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

883 น.ส.แพรพลอย สิทธิราช 6412112016 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

884 น.ส.ภัครมัย แก๎วเมืองกลาง 6412112017 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

885 น.ส.รัตติกาล พุมํไม๎ 6412112019 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

886 น.ส.รํุงนภา บัวทอง 6412112020 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

887 น.ส.เรณุมาศ พรมสี 6412112021 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

888 น.ส.ศิรินันท๑ สิงห๑ฆอ๎ง 6412112023 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

889 น.ส.สุจินดา แสนแทน 6412112025 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

890 น.ส.อรพินท๑ จุลบุตร 6412112027 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

891 นายพีรวัฒน๑ จันทร๑ชื่น 6412112029 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

892 นายศุภวัฑฒ๑ ใจเอื้อ 6412112030 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

893 น.ส.จันทนา อาจสมจิตร 6412112032 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

894 น.ส.จิรนันท๑ จางวางคง 6412112033 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

895 น.ส.ชลธิชา สัตย๑ธรรม 6412112034 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

896 น.ส.ธิรดา เฟยคํา 6412112037 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

897 น.ส.นนทยา นรดี 6412112038 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

898 น.ส.นภัสสรณ๑ ตันเฮง 6412112039 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

899 น.ส.นริศรา แก๎วป้องปก 6412112040 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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900 น.ส.นิภาพร ชื่นบางบ๎า 6412112041 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

901 น.ส.ภรณ๑ลดา กลํอมแก๎วเจริญ 6412112044 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

902 น.ส.ภัสสร แก๎วเสถียร 6412112045 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

903 น.ส.สุภาวดี มักน๎อย 6412112051 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

904 น.ส.อรัญตา พินทอง 6412112052 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

905 น.ส.อริยา หมอกใหมํ 6412112053 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

906 น.ส.อสมาภรณ๑ แก๎วทุงํ 6412112054 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

907 นายเจษฎาภรณ๑ ศรีสม 6412112056 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

908 นายนัธทวัฒน๑ พุมํสุวรรณ๑ 6412112058 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

909 น.ส.กษิรา จับฟ๓น่ 6412113002 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

910 น.ส.จันทนา ซํงสกุลชัย 6412113004 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

911 น.ส.จิณณพัต ซาห๑เนอร๑ 6412113005 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

912 น.ส.จิดาภา สระทองดี 6412113006 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

913 น.ส.ชนัญญา เป้รอด 6412113007 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

914 น.ส.ชมพูนุช ศรีสุธรรม 6412113008 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

915 น.ส.ดนิตา พัทนีสุภนิช 6412113009 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

916 น.ส.นลินนิภา วงศ๑อามาตย๑ 6412113010 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

917 น.ส.ปิยะธิดา คําเคร่ือง 6412113012 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

918 น.ส.พชัราภรณ๑ เกียรติภมูิโสภณ 6412113013 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

919 น.ส.รัติยากร คําปอม 6412113015 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

920 น.ส.ศศิพิมพ๑ ชื่นโพธิใ์ช๎ 6412113017 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

921 น.ส.อรษา แสนสุข 6412113021 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

922 นายคเชนท๑ มีดา 6412113023 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

923 นายณัฐวุฒิ เพ็งสืบ 6412113024 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

924 นายเมธิน ขุนทอง 6412113025 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

925 นายรัฐศาสตร๑ เหมืองแดง 6412113026 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

926 นายศุภชัย เหล็กสิงห๑ 6412113027 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

927 นายอดิศักด์ิ พํวงพร๎อม 6412113028 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

928 นายอภิชาติ พันโสดา 6412113029 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

929 น.ส.กนิษฐา คณทา 6412113030 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

930 น.ส.จิราพัชร สอนเพ็ชร 6412113032 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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931 น.ส.จุลนัฐ พุกําพันธ๑ 6412113033 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

932 น.ส.ชลธร พุมํจันทร๑ 6412113035 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

933 น.ส.ณิชกานต๑ อํอนศรี 6412113036 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

934 น.ส.ธัญชนก สุดโสภาคีรี 6412113038 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

935 น.ส.วรรณวลี จันทร๑วงศ๑ 6412113044 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

936 น.ส.วรรณวิสา เกิดทอง 6412113045 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

937 น.ส.วราลักษณ๑ จันทะวงษ๑ 6412113046 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

938 น.ส.ศรัญญา ศรีแสน 6412113048 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

939 น.ส.ศศิลักษณ๑ พุมํศรี 6412113049 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

940 นายสมยศ พุฒลบ 6412113058 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

941 น.ส.ฐิติมา สิงห๑กวาง 6412118003 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

942 น.ส.ณิชกานต๑ แสนคํา 6412118004 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

943 น.ส.ธนาทิพย๑ เดชประพฤติ 6412118005 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

944 น.ส.พัชรพร โสประดิษฐ๑ 6412118010 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

945 น.ส.เพชรเกษร ศรีสุนทร 6412118011 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

946 น.ส.ภัทรภร หิมพานต๑ 6412118013 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

947 น.ส.วิจิตรา ป๓กษี 6412118016 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

948 น.ส.ศิริพร ศิริพฤกษ๑ 6412118017 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

949 น.ส.สาธิตา เย็นขัน 6412118018 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

950 น.ส.สายฝน พึง่เพีย้ 6412118019 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

951 น.ส.สุทัตตา น๎อยเกิด 6412118022 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

952 น.ส.สุพรรษา ป๓ญจวรรณ๑ 6412118023 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

953 น.ส.สุภาพร โสประดิษฐ๑ 6412118024 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

954 นายณัฐวุฒิ อํอนบุญ 6412118026 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

955 น.ส.กัญญารัตน๑ เหมลา 6412118032 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

956 น.ส.ชลิตา ขุนทรง 6412118037 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

957 น.ส.ชีวาพร พวงทอง 6412118038 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

958 น.ส.ณัฐพร จันทอง 6412118040 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

959 น.ส.ธิดารัตน๑ สุพรมอินทร๑ 6412118041 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

960 น.ส.บงกช พงษ๑ภูษา 6412118042 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

961 น.ส.ภัทรดา สอนเวช 6412118044 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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962 น.ส.มนีรัตน๑ ลีคํา 6412118045 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

963 น.ส.เรือนแก๎ว ภูขํํา 6412118046 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

964 น.ส.วรัญญา แก๎วมิตร 6412118047 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

965 น.ส.วริสรา ด๎วงเฟือ่ง 6412118048 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

966 น.ส.วิภาพร อ๎นวิมล 6412118049 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

967 น.ส.วิภาวี เภาบัว 6412118050 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

968 น.ส.สุนิสา ด๎วงตา 6412118051 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

969 น.ส.อภิษฐา โตมี 6412118053 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

970 น.ส.กฤติยากรณ๑ สารมะโน 6412120001 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

971 น.ส.จุฑาพัชร ฐานโพธิ์ 6412120002 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

972 น.ส.เจนลิตา ปานคง 6412120003 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

973 น.ส.ณัฐวดี อุดมเกตุ 6412120004 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

974 น.ส.ธัญลักษณ๑ ทองศรีจันทร๑ 6412120005 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

975 น.ส.น้ําทิพย๑ คําเขียว 6412120006 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

976 น.ส.ประภัสรา กาหล 6412120008 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

977 น.ส.รํุงนภาภรณ๑ ปิน่ดี 6412120013 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

978 น.ส.สุภัสสรา สิงห๑วี 6412120016 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

979 น.ส.อัจฉรา บุญสอง 6412120018 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

980 น.ส.อารียา นาเชียงทอง 6412120019 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

981 นายกิตติพศ สอนเมํน 6412120020 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

982 นายคณิศร บุญโส 6412120021 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

983 นายธนวัฒน๑ ชํวยบุญ 6412120024 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

984 นายนวพล รอดภัย 6412120025 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

985 นายปฏิพัทธ๑ พิมพา 6412120026 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

986 นายปรัชญาทวี สีชมภู 6412120027 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

987 นายอมรเทพ กางพรม 6412120028 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

988 น.ส.กันตินันท๑ เชาวลิต 6412120030 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

989 น.ส.กาญจนา เทษาวงค๑ 6412120031 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

990 น.ส.ธนพร ทิพย๑มาลา 6412120034 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

991 น.ส.ปภาวรินทร๑ โตํนวุธ 6412120036 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

992 น.ส.วริษา ชูชาวนา 6412120038 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ
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993 น.ส.ศิริประภา มาวัน 6412120039 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

994 น.ส.สิรภัทร แสนมา 6412120041 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

995 น.ส.สิริยากร ชูเพชร 6412120042 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

996 น.ส.สิริวิภา อ่าํปล่ัง 6412120043 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

997 น.ส.อังคณา รักการ 6412120047 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

998 นายจิรัฐธภาค มณีธรรม 6412120048 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

999 นายปฏิภาณ รัตนศรีรังกูล 6412120050 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1000 นายวรายุ โลหะเวช 6412120053 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1001 นายศิริโชค สิงหา 6412120054 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1002 น.ส.จิราภา จีนรัตน๑ 6412125034 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1003 น.ส.โชติกา คําใบ 6412125035 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1004 น.ส.ฐานิดา พันอะ 6412125036 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1005 น.ส.ฐิติยา ยงจอหอ 6412125037 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1006 น.ส.นริศรา ดวงอุประ 6412125041 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1007 น.ส.นันทิตา กระตํายจันทร๑ 6412125042 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1008 น.ส.นิดา ตาปิว๋เครือ 6412125043 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1009 น.ส.บุณยาพร นาแซง 6412125044 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1010 น.ส.ปริยาภัทร แก๎วเข๎ม 6412125045 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1011 น.ส.พรศิลา ทองทา 6412125047 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1012 น.ส.พัชราพร เถื่อนเทียม 6412125048 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1013 น.ส.พัชรินทร๑ เพ็ชรรัตน๑ 6412125049 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1014 น.ส.พุทธรักษา สอนตัน 6412125050 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1015 น.ส.ศศิประภา มีศิลป์ 6412125052 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1016 น.ส.ศิริประภา ราชาเดช 6412125053 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1017 น.ส.ศุภาพิชญ๑ อุประปุย้ 6412125054 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1018 น.ส.สิรามล เงินทอง 6412125055 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1019 น.ส.อมรรัตน๑ ชัยโยธา 6412125056 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1020 น.ส.อารียา ใสกระจําง 6412125057 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1021 นายธนพล อิ่มอรชร 6412125059 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1022 น.ส.เสาวลักษณ๑ รํุงสัมฤทธิ์ 6412125060 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 2 ปกติ

1023 น.ส.กรรณิกา กันงา 6512103002 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1024 น.ส.จันทร๑จ๎าว สิงห๑สาย 6512103003 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1025 น.ส.ญานิกา ยุทธยงค๑ 6512103007 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1026 น.ส.ณัจฉรียา พรมแต๎ม 6512103008 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1027 น.ส.ทิพวัลย๑ บุญทิพย๑ 6512103011 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1028 น.ส.ธัญชนก สันป่าแก๎ว 6512103013 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1029 น.ส.ปรียานุช แซํหยาง 6512103017 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1030 น.ส.พรทิพย๑ กุศลอนุรักษ๑กุล 6512103018 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1031 น.ส.ภัทรมน พุธฉิม 6512103019 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1032 น.ส.ภัทรวดี มํวงเอี่ยม 6512103020 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1033 น.ส.มณีรัตน๑ เทศแท๎ 6512103022 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1034 น.ส.ยลดา บางเล่ียม 6512103023 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1035 น.ส.ยุวนันท๑ ดินแดนวนา 6512103024 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1036 น.ส.วรรณิภา กรมเวช 6512103026 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1037 นายอํานาจ นาคเกษม 6512103030 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1038 น.ส.กฤติมา สุขเพ็ญ 6512103031 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1039 น.ส.จณิณพตั วนาเฉลิมศาสตร๑ 6512103032 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1040 น.ส.จุไรรัตน๑ บุญเทียน 6512103033 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1041 น.ส.นีรชา จันทร๑บัว 6512103036 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1042 น.ส.พาขวัญ เพ็งแจ๎ง 6512103039 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1043 น.ส.ภาวิรัตน๑ แสงประสิทธิ์ 6512103043 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1044 น.ส.รมิตา คันธะโรรส 6512103044 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1045 น.ส.ลัดดาพร หอมสุวรรณ 6512103046 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1046 น.ส.วิภาวดี พิชัยความดี 6512103047 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1047 น.ส.วิภาวรรณ กันอินต๏ะ 6512103048 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1048 น.ส.ศรีไพร แจ๎งบัว 6512103049 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1049 น.ส.สิริรัตน๑ ดาวลาย 6512103051 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1050 น.ส.สุทธินันท๑ สิงห๑แก๎ว 6512103052 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1051 น.ส.อรพรรณ ชะยันโต 6512103056 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1052 น.ส.อรุณี วันแตํง 6512103057 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1053 น.ส.กรรณิการ๑ อินทร๑รอด 6512105002 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1054 น.ส.ชมพูนุช กิจชัยมงคล 6512105007 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1055 น.ส.นันทวัน มาคํา 6512105013 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1056 น.ส.มุทิตา แสงอยูํ 6512105021 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1057 น.ส.ยุพา ศรีวิลัย 6512105022 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1058 น.ส.ศุราศรี โพธิม์ี 6512105024 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1059 น.ส.สุพิชญา จันทร๑สิงห๑ 6512105026 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1060 น.ส.อวิกา พูลนุช 6512105027 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1061 นายนพพร หงษ๑ลอ 6512105029 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1062 น.ส.กรรณิการ๑ สิงห๑ลอ 6512106002 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1063 น.ส.กาญจนา ระถาพล 6512106003 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1064 น.ส.จุฑามาศ จันทร๑เรือง 6512106006 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1065 น.ส.ชลลดา แสงพันธุ๑ 6512106009 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1066 น.ส.น้ําฝน พงษ๑เส็ง 6512106014 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1067 น.ส.นุชนารถ แม๎นภูํ 6512106015 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1068 น.ส.บุญศิริ อํอนเนียม 6512106016 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1069 น.ส.เบญญาภา นิ่มกัน 6512106017 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1070 น.ส.ป๓ทมา นุํมเนตร 6512106019 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1071 น.ส.รัตติกาล มหากุศล 6512106020 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1072 น.ส.สิริลักษณ๑ เกตุแก๎ว 6512106021 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1073 นายเกียรติกําพล งามสม 6512106022 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1074 นายชาณัจธนาพล ป๓น้ชู 6512106023 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1075 นายณรงค๑ฤทธิ ์เพชรภูํ 6512106024 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1076 น.ส.ปานไพลิน มํวงคํา 6512106033 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1077 น.ส.ปิยะพร อุประวรรณา 6512106034 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1078 น.ส.ปิยะภรณ๑ นาคราช 6512106035 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1079 น.ส.พฤษภา คงแพ 6512106036 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1080 น.ส.ภัทรพร น้ําใส 6512106038 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1081 น.ส.ภัทรวดี คนขยัน 6512106039 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1082 น.ส.ภูริษา พัดเถื่อน 6512106040 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1083 น.ส.ลลิตา พิมพา 6512106043 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1084 น.ส.สุชาดา ภูดัํด 6512106045 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1085 น.ส.สุพิชญา คําบัวโคตร 6512106046 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1086 น.ส.สุภาพิชญ๑ แสงทอง 6512106047 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1087 น.ส.หนึ่งฤทัย บัวไพริน 6512106048 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1088 น.ส.อริสรา เผือกสีสุข 6512106049 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1089 น.ส.อัญชลี ไวการไถ 6512106050 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1090 นายอภินันท๑ ยิ้มช๎าง 6512106056 คณิตศาสตร๑ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1091 น.ส.กัญญารัตน๑ แย๎มเขนง 6512108001 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1092 น.ส.จันทร๑จิราภรณ๑ ใจใส 6512108003 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1093 น.ส.จุไรรัตน๑ ทองอนันต๑ 6512108004 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1094 น.ส.เจนจิรา นรมานิตย๑ 6512108005 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1095 น.ส.ชนิสรา เป้รอด 6512108006 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1096 น.ส.ทิพวรรณ คําแอด 6512108009 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1097 น.ส.ทิพวรรณ ทองสุข 6512108010 จติวิทยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1098 น.ส.เบญจวรรณ ฤทธิดี์ 6512108011 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1099 น.ส.ประภัสสร คํอยชัยภูมิ 6512108012 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1100 น.ส.ปวรรัตน๑ ก๎อนมั่นคง 6512108013 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1101 น.ส.ปิยภัส บุตรจันทร๑ 6512108015 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1102 น.ส.พิไลวรรณ จูนชัย 6512108018 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1103 น.ส.เพชรลดา มํวงสิมมา 6512108019 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1104 น.ส.ภัทรศยา ป๓ญญาทา 6512108021 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1105 น.ส.รุจิเรศ บุตรใหญํ 6512108024 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1106 น.ส.ศิริขวัญ พูดดี 6512108029 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1107 น.ส.อริสรา ทิมแห๎ว 6512108031 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1108 น.ส.อารีรัตน๑ เรืองวิริยะนันท๑ 6512108033 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1109 นายธนภัทร อินทนู 6512108036 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1110 นายสุรชาติ มิ่งขวัญ 6512108039 จิตวทิยาและการแนะแนว ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1111 น.ส.ธนัชพร น๎อยสุวรรณ 6512109002 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1112 น.ส.ธนัญญา นิลคง 6512109003 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1113 น.ส.เนตรวิภา ทับสกุล 6512109004 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1114 นายชินกร คงเกตุ 6512109010 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1115 นายณัฐนันท๑ อ่าํดัด 6512109011 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1116 นายไตรภพ จินะปิน 6512109013 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1117 นายนฤนาท พัฒนกลม 6512109014 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1118 นายสุมิตร สุดทับ 6512109018 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1119 นายอภิเชษฐ๑ ชีรอด 6512109019 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1120 น.ส.เขมฤทัย นํวมไกรนอก 6512109021 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1121 น.ส.เบญจพร สังข๑ทอง 6512109023 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1122 น.ส.ปณิศญา มะปรางค๑ 6512109024 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1123 น.ส.สุรีรัตน๑ ริด 6512109025 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1124 นายจักริน ดอยแก๎วขาว 6512109028 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1125 นายณรงกรณ๑ สุรภี 6512109030 ดนตรีศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1126 น.ส.จันทราทิพย๑ ใจบุญ 6512111001 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1127 น.ส.นิสา เฉลิม 6512111003 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1128 น.ส.ภัทรานิษฐ๑ มณีโชติเธียรกลุ 6512111005 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1129 นายกฤษกร แจํมจันทร๑ 6512111007 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1130 นายกฤษฎา แจํมจันทร๑ 6512111008 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1131 นายกิตติชัย มีเฒํา 6512111010 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1132 นายคมสัน เส็งเด้ียม 6512111011 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1133 นายณัฐวุฒิ เปียบุญ 6512111014 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1134 นายธันวา ไฝ่ทอง 6512111015 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1135 นายพุฒิพงษ๑ ผิวเพชร 6512111021 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1136 นายอชรายุ ขํามี 6512111028 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1137 น.ส.ชนนิกานต๑ นูเนตร 6512111031 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1138 น.ส.ญาสิตา นิ่มนุช 6512111032 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1139 น.ส.ธวัลรัตน๑ คําดี 6512111033 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1140 น.ส.ธัญวรรณ อินสิทธิ์ 6512111034 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1141 น.ส.วรรณณิษา จันทร๑คนึง 6512111035 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1142 น.ส.สุจรรย๑จิรา ไวยโรจน๑ 6512111036 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1143 นายเกียรติศักด์ิ ทองคํา 6512111038 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1144 นายณัฐวัฒน๑ ปิน่ทอง 6512111043 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1145 นายธนวัฒน๑ อิ่มเอิบ 6512111045 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1146 นายปฏิพัทธ๑ ทองหอม 6512111048 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1147 นายพลวรินทร๑ รักขนาม 6512111050 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1148 นายภานุพงษ๑ ฉายเพชร 6512111053 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1149 นายราเชนทร๑ ภูพันนา 6512111054 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1150 นายวีรพล ป๓ทมเกตุ 6512111055 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1151 นายศุทธวีร๑ กองร๎อย 6512111056 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1152 นายสุทธิภัทร ศรีรัตน๑ 6512111058 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1153 นายอดิศร ชูประสิทธิ์ 6512111059 พลศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1154 น.ส.กัลยารัตน๑ หอมเจริญ 6512112002 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1155 น.ส.จารุวรรณ ฤทธิศั์กด์ิ 6512112004 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1156 น.ส.ชลธิชา นาพา 6512112007 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1157 น.ส.นวรัตน๑ น๎อยอิน 6512112009 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1158 น.ส.นันทิยา ผลจรัส 6512112010 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1159 น.ส.ปภัสรา อายุยืน 6512112012 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1160 น.ส.ปริยพัช เทพบุญ 6512112013 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1161 น.ส.ปยิณัฐ ประสาทเขตรการ 6512112014 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1162 น.ส.เมธาวี ผลประเสริฐ 6512112015 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1163 น.ส.วิภาษณีย๑ แพรชํวง 6512112018 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1164 น.ส.สิริญญาภรณ๑ ลีสี 6512112020 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1165 น.ส.หนึ่งฤทัย ภูผิํว 6512112021 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1166 น.ส.อภิชญา พาลี 6512112022 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1167 น.ส.อรพิณ จันทะคุณ 6512112023 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1168 นายฐานันดร ศรีนาราง 6512112026 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1169 น.ส.จิดาภา ชูจิตร 6512112032 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1170 น.ส.จุฑารัตน๑ วงษ๑ป๓ญญา 6512112033 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1171 น.ส.ณัฐนารี ขันติมิตร 6512112034 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1172 น.ส.ณิชากร จะจง 6512112035 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1173 น.ส.ธนภรณ๑ ขันศรี 6512112038 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1174 น.ส.นราวัลย๑ จันทร๑พิทักษ๑ 6512112039 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1175 น.ส.นันท๑นภัส ขันทะวัตร๑ 6512112040 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1176 น.ส.ปุณิกา ภูสะเทียน 6512112041 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1177 น.ส.ภัทรานิษฐ๑ ทับทิม 6512112044 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1178 น.ส.ภัทราภรณ๑ เกิดบึงพร๎าว 6512112045 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1179 น.ส.ยุพารัตน๑ สวัสด์ิเอื้อ 6512112047 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1180 น.ส.วณิดา แดงทุงํ 6512112049 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1181 น.ส.สุภาพร จิตธรรม 6512112051 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1182 น.ส.เสาวลักษณ๑ จันทร๑นิฤทัย 6512112052 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1183 น.ส.อวัสดา อาจหาญ 6512112053 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1184 นายณัฐภัทร นวกุล 6512112055 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1185 นายปิยะณัฐ สิงหา 6512112058 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1186 นายวิทวัส โป่งเครือ 6512112059 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1187 นายอภิสิทธิ ์หลวงนุช 6512112060 ภาษาไทย ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1188 น.ส.กัญญาพัชร จงกลาง 6512113002 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1189 น.ส.จิระนันท๑ จันทวงษ๑ 6512113003 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1190 น.ส.จีรญา ลีมี 6512113004 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1191 น.ส.ญาณิศา ใจแก๎ว 6512113005 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1192 น.ส.ณัฐพร พันธุปี 6512113009 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1193 น.ส.ณัฐสิรี กันค๎ุม 6512113011 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1194 น.ส.พรศิริ แก๎วปาน 6512113016 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1195 น.ส.รติรัตน๑ คีรีวรรณ๑ 6512113020 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1196 น.ส.สุทัตตา ด๎วงหม๎อ 6512113022 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1197 นายภูริ ฉันทอภิชัย 6512113026 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1198 นายวชิรวิชญ๑ ฉิมมากรม 6512113027 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1199 นายอรรถชาติ จันทร๑ประเสริฐ 6512113030 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1200 น.ส.กุสาวดี คุณขอนยาง 6512113032 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1201 น.ส.ธนธพร คล๎ายจินดา 6512113036 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1202 น.ส.ธนัชชา คงกระจาย 6512113038 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1203 น.ส.เบญญทิพย๑ สุวรรณวงค๑ 6512113040 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1204 น.ส.ปภาดา แตงดี 6512113041 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1205 น.ส.พรชนก เพ็ชรัตน๑ 6512113043 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1206 น.ส.อัญญารัตน๑ กรวยทอง 6512113050 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1207 นายนิธิโชติ โมกออนซอน 6512113055 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1208 นายมงคล พัดศรี 6512113058 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1209 นายรณชัย ศรีษะเกตุ 6512113059 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1210 น.ส.จตุพร ราชเพียแก๎ว 6512118001 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1211 น.ส.จันทัปปภา จงอยูํเย็น 6512118002 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1212 น.ส.เจนจิรา จีนหนอก 6512118003 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1213 น.ส.ชลธิชา จันทร๑หลํม 6512118005 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1214 น.ส.ฐิดาพร วงษ๑แก๎ว 6512118006 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1215 น.ส.ณัฐนันท๑ แทํงทอง 6512118007 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1216 น.ส.นภสร ศรีวิชัย 6512118009 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1217 น.ส.ปรียดา พวงทอง 6512118011 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1218 น.ส.ปวีณา สะทองอยูํ 6512118012 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1219 น.ส.ปะริตา มีบุญ 6512118013 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1220 น.ส.พรรณพัดษา สระแก๎ว 6512118014 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1221 น.ส.เพ็ญนภา โสภิณ 6512118017 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1222 น.ส.ภัชรินทร๑ นุํมมีชัย 6512118018 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1223 น.ส.ภัทรวดี คําสมัย 6512118019 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1224 น.ส.วิชุดา วงษ๑ทน 6512118021 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1225 น.ส.ศศิธร ล๎อมแพน 6512118022 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1226 น.ส.ศิริพักตร๑ ชํางคิด 6512118024 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1227 น.ส.ศุภมาศ บุญกล๎า 6512118025 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1228 น.ส.สิริกร พึง่ตน 6512118026 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1229 น.ส.สิริยากร เมฆโต 6512118027 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1230 น.ส.อนงค๑นาถ อินขลิบ 6512118028 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1231 น.ส.อารีรัตน๑ เป้ทุงํ 6512118030 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1232 นายณัฐวุฒิ จันแดง 6512118031 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1233 นายอนุพงศ๑ โพธิท์ัย 6512118034 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1234 นายอุดมศักด์ิ จันทะมา. 6512118036 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1235 น.ส.จีรนันท๑ สุวรรณโณ 6512118037 วิทยาศาสตร๑ทัว่ไป ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1236 น.ส.กนกพร จันทร๑แจ๎ง 6512120001 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1237 น.ส.กัญญารัตน๑ สุภากุล 6512120002 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1238 น.ส.เกวริน แทํงทอง 6512120004 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1239 น.ส.ธีรดา รุนกระโทก 6512120008 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1240 น.ส.ประทานพร ป๓น้ช๎าง 6512120010 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1241 น.ส.ปราณี รักษางาม 6512120011 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1242 น.ส.ป๓ญฐิญา คงเมือง 6512120012 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1243 น.ส.วันทนา พรมรักษา 6512120016 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1244 น.ส.หทัยรัตน๑ ทิมอํอง 6512120019 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1245 น.ส.อรไพลิน พุทธสงค๑ 6512120021 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1246 นายณัฐพงศ๑ เหล็กทัง่ 6512120024 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1247 นายนพดล เบ็งทอง 6512120026 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1248 นายพีระพัฒน๑ รอดเส็ง 6512120027 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1249 นายสุทธิชาติ กลนาวา 6512120030 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1250 นายสุรนันท๑ อํวมเชย 6512120031 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1251 น.ส.กนกพร ประทุมเทศ 6512120032 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1252 น.ส.กรรทิมา เขียวนุช 6512120033 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1253 น.ส.ฉัตรดาว หงษ๑สา 6512120035 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1254 น.ส.ชยิสรา โพธิศ์รี 6512120036 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1255 น.ส.นฤมล คําแสง 6512120039 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1256 น.ส.นิราวัลย๑ ศรีสวัสด์ิ 6512120040 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1257 น.ส.ปฏิพัทธ๑ สีหะวงษ๑ 6512120041 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1258 น.ส.ปรารถนา เรืองขํา 6512120043 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1259 น.ส.พรประภา ธรรมดา 6512120045 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1260 น.ส.พิจิตรา ผังมาลี 6512120047 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1261 น.ส.ภัทรนันท๑ กิ่งคํา 6512120048 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1262 น.ส.ภาวณา สมมะณะ 6512120049 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1263 น.ส.ศศิกานต๑ ประสิทธิ์สุวรรณ 6512120050 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1264 น.ส.ศีวาพร ทาสีดา 6512120051 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1265 น.ส.อนาวินทร๑ นารี 6512120052 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1266 นายจิรวัฒน๑ สมัครการ 6512120053 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1267 นายณัฐดนัย อินรัญ 6512120055 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1268 นายนัทวัฒน๑ ผัดสม 6512120058 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1269 นายภูริพัศ กุซัว 6512120060 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1270 นายมนตรี ถาวันนา 6512120062 สังคมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1271 น.ส.กชพร แสงป๓ญญา 6512125001 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ
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1272 น.ส.กรรนิกา คนไว 6512125004 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1273 น.ส.กัลยวรรธน๑ อินทร๑ปล๎อง 6512125006 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1274 น.ส.เกศวรินทร๑ โอภาศะนนัท๑ 6512125007 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1275 น.ส.นวธิดา เย็นใจ 6512125013 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1276 น.ส.ฟ้าใส เหลําเสรีภาพ 6512125015 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1277 น.ส.ภัทราวดี ธูปหอม 6512125016 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1278 น.ส.วรรณรัตน๑ ศรีน๎อย 6512125019 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1279 น.ส.ศศิวีรนุช ทองสัมฤทธิ์ 6512125020 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1280 น.ส.ศิวพร สืบสาย 6512125021 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1281 น.ส.สิราวรรณ นิ่มนวล 6512125023 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1282 น.ส.สิริยากร เจริญศรี 6512125024 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1283 น.ส.สุธาสินี ดําดี 6512125025 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1284 น.ส.เสาวลักษณ๑ หนูปลอด 6512125026 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1285 น.ส.อรอนงค๑ จันทร๑พินิจ 6512125028 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1286 นายมานพ อมตะภิรมย๑ 6512125030 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1287 น.ส.จุฑามาศ ขาวทรงธรรม 6512125031 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1288 น.ส.จุฑามาศ คําฟู 6512125032 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1289 น.ส.ชนิตา คําภาพันธ๑ 6512125033 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1290 น.ส.ชนิภา มะคะวิน 6512125034 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1291 น.ส.ชลธิชา สุรินดา 6512125036 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1292 น.ส.ฐานิตา สุขพันธ๑ 6512125039 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1293 น.ส.ณิชาภัทร บุญชํวยสุข 6512125041 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1294 น.ส.ดวงกมล ใต๎พรม 6512125042 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1295 น.ส.ธมลวรรณ บุญหวําน 6512125043 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1296 น.ส.นภัสสร ผ้ึงอุํน 6512125044 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1297 น.ส.ปาริชาติ สิงห๑ทอง 6512125047 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1298 น.ส.มาติกา นันตา 6512125048 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1299 น.ส.สิริกาญจน๑ ดีกํอผล 6512125052 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1300 นายวิริญภัทร จันทร๑ชม 6512125057 การประถมศึกษา ครุศาสตร๑ 1 ปกติ

1301 น.ส.อมรรัตน๑ ขอนทอง 6212201003 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1302 นายวิศิษฏ๑สิริ เล่ียมวัฒนสุธา 6212201012 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ



หนา้ที ่43

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

1303 น.ส.กุลดา แก๎วกล๎า 6212229001 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1304 น.ส.พัทธวรรณ คําชมภู 6212229002 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1305 นายธีรพงษ๑ พิมเสน 6212229005 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1306 น.ส.ณัฏธิดา ฟุง้ถือทรัพย๑ 6212234002 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1307 น.ส.ณัฐนรี ศรีพงษ๑ 6212234003 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1308 น.ส.นิยดา ท๎าวสูงเนิน 6212234008 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1309 น.ส.เปรมฤทัย เหลํารอด 6212234010 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1310 น.ส.ลลิตา สุติวงค๑ 6212234013 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1311 นายสิทธิพล ลีโคกกลาง 6212234015 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1312 น.ส.วรินทร ยศป๓ญญา 6212238003 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1313 น.ส.พิชชาอร กุลวงษ๑ 6212260004 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1314 น.ส.อารตี สายอุํนใจ 6212260009 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1315 น.ส.สุวนันท๑ จันตานวล 6212261007 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1316 น.ส.นัฐชา ปราณีตพลกรัง 6212262001 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1317 น.ส.จันทรา เจริญศิลป์ 6212265002 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1318 นายณัฐพงศ๑ จันทร๑ตรี 6212265004 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1319 นายดนุชา คํานัน 6212265005 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1320 นายทิวเทวนิทร๑ บุราณราษฎร 6212265006 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1321 นายปฏิภาณ มีแสงสิน 6212265009 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1322 น.ส.จิตุพร เกตุสิงห๑สร๎อย 6212265012 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1323 นายวีระพงษ๑ นาครักสุด 6212266004 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 ปกติ

1324 น.ส.จุฑารัตน๑ พวงจันทร๑ 6312201002 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1325 น.ส.สกาวเดือน อุํนใจ 6312201009 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1326 นายพงษ๑วริษฐ๑ แกํนเมือง 6312201011 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1327 นายพร๎อมพงศ๑ ดารดาษ 6312201012 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1328 นายภานุวัฒน๑ บังกระโทก 6312201013 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1329 นายศิลา สํุมแสง 6312201014 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1330 น.ส.มนฑ๑กรภัค ศรีโสภา 6312201015 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1331 น.ส.วิไลลักษณ๑ สระทองลี 6312201016 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1332 น.ส.สุป๓ญญา ทองย๎อยยอด 6312229001 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1333 นายนราธิป ยืนยาว 6312229003 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ
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1334 น.ส.ฉัตรชนก วัณโณ 6312234001 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1335 น.ส.วรานุช จีนเพชร 6312234004 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1336 น.ส.วิลาวัณย๑ ค๎ุมแสง 6312234005 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1337 น.ส.สุวนันท๑ นันธิวัน 6312234006 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1338 นายสิทธิพร พูนหมี 6312234007 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1339 น.ส.บัวแก๎ว เดิดขุนทด 6312238002 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1340 น.ส.พัชรีภรณ๑ เมืองศักดา 6312238003 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1341 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ ์แสงอํอน 6312238004 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1342 นายธนากร เทียมจันทร๑ 6312238007 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1343 นายปริญญา มาภัย 6312238009 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1344 น.ส.ทักษิณี เตทุงํ 6312260003 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1345 น.ส.นลิาวรรณ บญุทะป๓ญญา 6312260006 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1346 น.ส.ลดามณี เพชรป้อ 6312260007 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1347 น.ส.หยกณิกา ทองดี 6312260008 พฒันาผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1348 น.ส.กาญจนา ศึกษา 6312265001 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1349 น.ส.นาตาชา โยธี 6312265002 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1350 น.ส.พันธิตรา วินัยพานิช 6312265003 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1351 น.ส.วิไลลักษณ๑ เงําทุมํ 6312265004 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1352 น.ส.อาทิตยา อรํามศรี 6312265006 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1353 นายธิติพัทธ๑ สุขพรรณ๑ 6312266001 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3 ปกติ

1354 น.ส.ฉันท๑สินี คันทะชุมภู 6412201003 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1355 น.ส.วรัญญา พุมํเกตุ 6412201005 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1356 น.ส.ศศิกานต๑ เทีย่งทัน 6412201007 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1357 น.ส.สุนิตรา สายบุญชู 6412201008 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1358 นายกฤตยชญ๑ หลํมระฤกษ๑ 6412201010 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1359 น.ส.นพรัตน๑ แจํมทุงํ 6412229002 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1360 น.ส.นริศรา กันตง 6412229003 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1361 น.ส.วรรณัฐ สุทธิ 6412229004 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1362 น.ส.ศรยา สิงห๑รอ 6412229007 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1363 น.ส.สุพรรษา จันทร๑เดช 6412229008 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1364 นายธีรศักด์ิ ชูชิต 6412229015 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ
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1365 นายภูวดล ยํอมแอํน 6412229017 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1366 น.ส.กมลชนก หลําพร้ิง 6412234001 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1367 น.ส.จันทรา แก๎วทุงํ 6412234003 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1368 น.ส.ปทิตตา แสนน๎อย 6412234010 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1369 นายรวิพล แก๎วมงคล 6412234020 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1370 น.ส.นภัสกร นํวมด๎วง 6412238002 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1371 น.ส.น้ําพลอย ยศสมบัติ 6412238005 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1372 น.ส.อาริสา สุวรรณสิทธิ์ 6412238009 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1373 น.ส.วรรณิษา เอี่ยมศรี 6412238010 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1374 นายศศิลป์ คําปลิว 6412238011 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1375 นายธนากร เยขจร 6412238017 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1376 นายสหรัฐ เร่ียมเจริญ 6412238019 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1377 น.ส.กนกวรรณ ฟูเตป 6412273001 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1378 น.ส.กันยา แชํมช๎อย 6412273004 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1379 น.ส.จันจิรา อินทร๑แตง 6412273005 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1380 น.ส.จิตตา บางยิ้ม 6412273006 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1381 น.ส.ฐิติพร เลาวกุล 6412273007 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1382 น.ส.ณัฐธิดา สอสุดใจ 6412273009 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1383 น.ส.ณัฐพร กุลสอนนาน 6412273010 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1384 น.ส.ปิยวรรณ ปิน่อินทร๑ 6412273014 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1385 น.ส.ผริตา บุญตาม 6412273016 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1386 น.ส.พีรยา ยมจินดา 6412273017 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1387 น.ส.ภาสินี ชานุวัตร 6412273019 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1388 น.ส.ณัฏฐ๑นราพัทธ๑ อุํนจิตร 6412273020 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1389 น.ส.วันวิสา คําพาอินทร๑ 6412273022 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1390 น.ส.สุพรรณณี ประสิทธิกร 6412273026 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1391 น.ส.อรนุช ใจกรุณา 6412273029 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1392 น.ส.กัญญารัตน๑ ละหานนอก 6412274001 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1393 น.ส.จิราภา ใจตรงดี 6412274004 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1394 น.ส.ปรีณาพรรณ หวาดตาลเต้ีย 6412274005 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1395 น.ส.ปองปรีดา ชัยวงค๑ 6412274007 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ
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1396 น.ส.ปุณยาพร ฉิมวรรณ 6412274008 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1397 น.ส.เปีย่มสุข คําดี 6412274009 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1398 น.ส.ศิริรัตน๑ มีสงํา 6412274013 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1399 น.ส.สุกัญญา วิชนี 6412274014 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1400 น.ส.อัญชลีพร โมกขํา 6412274015 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1401 นายณัฐวุฒิ อินสอน 6412274016 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1402 นายธนายุทธ พุทธนาค 6412274017 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1403 นายนิพนธ๑ จูเปีย 6412274018 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1404 นายเมธาสิทธิ ์โพธิเ์ทพ 6412274019 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1405 นายวชิรานนท๑ โนนทิง 6412274020 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1406 นายสิทธิพล พุมํเมือง 6412274021 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 2 ปกติ

1407 น.ส.บัณฑิตา บุญลือ 6512201003 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1408 น.ส.พิมพร วงศาสนธิ์ 6512201005 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1409 น.ส.ภิญญดา เกียรติบูชา 6512201007 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1410 น.ส.ศิรภัสสร เมฆโต 6512201008 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1411 น.ส.ศิริณัชชา ต้ือยา 6512201009 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1412 น.ส.สโรชา เขียวใจงาม 6512201010 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1413 น.ส.ภัทราภรณ๑ แย๎มเขน็ง 6512229003 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1414 น.ส.วัชราภรณ๑ บัวชุม 6512229004 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1415 น.ส.ศิรินภา ใจสุข 6512229005 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1416 นายกฤษฎา การะเกตุ 6512229008 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1417 นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรโต 6512229009 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1418 นายบุญฤทธิ ์เดชแฟง 6512229015 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1419 นายปกรณ๑ชัย หมวกสังข๑ 6512229016 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1420 นายวันชนะ ทับทิมทอง 6512229021 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1421 นายศิวกร พลาบุญ 6512229022 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1422 นายหรัณย๑ สาหรําย 6512229024 เกษตรศาสตร๑ เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1423 น.ส.ชญาฎา เขียวสี 6512234003 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1424 น.ส.ณิชยา เชยแก๎ว 6512234006 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1425 น.ส.นภัสสร มุํงพูนกลาง 6512234008 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1426 น.ส.บุญยานุช จันภูทัด 6512234010 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ
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1427 น.ส.พิมพ๑มาดา อุบล 6512234014 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1428 น.ส.วิภาดา เถื่อนโต 6512234016 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1429 น.ส.สุพรรณี มณีศรีวงศ๑กูล 6512234018 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1430 น.ส.อภิสรา เวลาสิงห๑ 6512234021 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1431 นายจิรายุทธ น๎อยมงคล 6512234024 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1432 นายธีรวัฒน๑ บัวบาน 6512234027 วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1433 น.ส.กชกร ท๎าวสูงเนิน 6512273001 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1434 น.ส.จันทร๑พิมพ๑ คลํองแคลํว 6512273004 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1435 น.ส.จารุวรรณ จันทร๑หลํม 6512273005 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1436 น.ส.ชุติมา ศาลางาม 6512273007 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1437 น.ส.ธนัญญา ชื่นบางบ๎า 6512273008 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1438 น.ส.นริศรา พัดแสง 6512273012 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1439 น.ส.พรธิชา ไวเกิด 6512273015 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1440 น.ส.วารีย๑ อยํางละมัย 6512273021 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1441 น.ส.ษมารัตน๑ ลักษณะวิเชียร 6512273023 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1442 นายพรชนะ มาพลาย 6512273025 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1443 น.ส.กานต๑ธีรา พุทธรักษ๑ 6512273029 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1444 น.ส.จุฑามาศ อินต๏ะวงศ๑ 6512273030 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1445 น.ส.ชลธิชา จันทรา 6512273031 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1446 น.ส.ญาดา แสนป๓ญญา 6512273032 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1447 น.ส.ณัฐนิชา สีหาอวน 6512273033 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1448 น.ส.ธมนวรรณ ศรีบุญ 6512273034 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1449 น.ส.ปุณยาพร เขียวเขิน 6512273040 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1450 น.ส.มณีร๎ุง รอดพันดุง 6512273043 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1451 น.ส.สุธิดา สารโคตร 6512273049 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1452 น.ส.อัจฉราพร กันนา 6512273051 พฒันาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1453 น.ส.ทัตพร งามตรง 6512274005 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1454 น.ส.ธัญญารัตน๑ พิศอํอน 6512274007 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1455 น.ส.นุชจรี เย็นใจ 6512274008 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1456 น.ส.พรญาณี ปานเกิด 6512274011 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1457 น.ส.พัชราภา ใจพิมพ๑ 6512274012 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ
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1458 น.ส.เพ็ญนภา เสาเสนา 6512274014 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1459 น.ส.รัตนาภรณ๑ เชิดกล่ิน 6512274016 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1460 น.ส.ศรัญยา สุดงาม 6512274018 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1461 น.ส.ศศิกานต๑ สูตรอุดม 6512274019 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1462 น.ส.อรนภา เกตุศรี 6512274022 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1463 นายกฤษฎา เกิดชําง 6512274023 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1464 นายทนงศักด์ิ แก๎วเสน 6512274026 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1465 นายธเนศ ตํางจรูญ 6512274029 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1466 นายธันยธรณ๑ จีแจํม 6512274030 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1467 นายธีรศักด์ิ บุญมี 6512274032 สัตวศาสตร๑และการเพาะเล้ียงสัตว๑น้ํา เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1468 น.ส.เมทินี ทองนาค 6512275003 เทคโนโลยีระบบเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1469 นายณัชพล อ๏อดพันธ๑ 6512275008 เทคโนโลยีระบบเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1470 นายทองพิทักษ๑ อุตมะพงศ๑ 6512275009 เทคโนโลยีระบบเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1471 น.ส.ศิริมาศ ต้ือยา 6512276004 วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1472 น.ส.ศิริรัตน๑ แซํยํา 6512276005 วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1473 นายเศรษฐพงศ๑ แสนพันธ๑ 6512276008 วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 1 ปกติ

1474 น.ส.กรรณิการ๑ เขียวทอง 6212239002 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1475 น.ส.ฑิตยา มิ้มกระโทก 6212239006 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1476 น.ส.มณีศร ภูมิดี 6212239011 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1477 น.ส.รดา คงมี 6212239012 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1478 น.ส.วันนิสา สังข๑อยูํ 6212239013 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1479 น.ส.ศิริลักษณ๑ ประสงค๑การ 6212239015 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1480 น.ส.สิตา หลํอหล๎า 6212239016 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1481 น.ส.สุภัสสร สอนสามพวง 6212239017 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1482 น.ส.อนุสรา เอี่ยมยอด 6212239018 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1483 นายก๎องเกียรติ ชมภูนุช 6212239019 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1484 นายจารุวัฒน๑ สีเสือ 6212239020 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1485 นายชัยวัฒน๑ ออมสิน 6212239023 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1486 นายทิฆมัพร สังข๑ทอง 6212239024 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1487 นายพีระพงษ๑ ศรีลาวงค๑ 6212239026 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1488 น.ส.ขวัญชนก ใจเทีย่งธรรม 6212239029 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ



หนา้ที ่49

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

1489 น.ส.พัชราพิชญ๑ สระดินดํา 6212239035 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1490 น.ส.วิราวรรณ อยูํศิลป์ชัย 6212239039 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1491 น.ส.ศศิธร ควรหาญ 6212239040 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1492 น.ส.สุกานดา อินเล้ียง 6212239041 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1493 น.ส.สุรัมภา กันแย๎ม 6212239042 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1494 น.ส.อณัติยา รินแก๎ว 6212239044 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1495 นายทรงเดช ติดไชย 6212239047 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1496 นายธนภัทร แสงกูล 6212239048 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1497 นายธีรภัทร๑ ราชกิจ 6212239049 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1498 นายพิพัฒน๑พงศ๑ วงศ๑เงิน 6212239050 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1499 นายสงกรานต๑ จ๎อยสุดใจ 6212239053 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1500 น.ส.ณัฐิยา เรือนสอน 6212239054 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1501 น.ส.จันทนา ชาติบุตร 6212244005 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1502 น.ส.ทรรศนีย๑ ใจรักษ๑ 6212244009 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1503 น.ส.เบญญาดา พุทธแผ๎ว 6212244011 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1504 น.ส.สมวรรณ เข็มทอง 6212244015 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1505 น.ส.อฐิติยา ทองคํามูล 6212244016 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1506 น.ส.อมรรัตน๑ อุบลบาน 6212244017 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1507 นายนเรศ เพชรคง 6212244019 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1508 นายภาคภูมิ คําดง 6212244021 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1509 น.ส.ธณัชา นิติรัตน๑ 6212247001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1510 น.ส.รัตนวลี ไพรประเสริฐ 6212247003 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1511 นายธณพัตร๑ ทองพรม 6212247007 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1512 น.ส.ถนอมจิตร หนํอแก๎ว 6212263001 เทคโนโลยีและนวตักรรมเซรามิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1513 น.ส.ศิริญญา ป๓ญญาครอง 6212263003 เทคโนโลยีและนวตักรรมเซรามิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปกติ

1514 น.ส.กชพรรณ ทิมขาว 6312239001 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1515 น.ส.จุฬารัตน๑ ทะกา 6312239002 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1516 น.ส.ณัฐวดี แตงอํอน 6312239003 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1517 น.ส.ธิดารัตน๑ บุญลอย 6312239004 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1518 น.ส.ปนัดดา ซาเสน 6312239005 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1519 น.ส.ภัณฑิรา อ่าํทรัพย๑ 6312239008 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ
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1520 น.ส.มยุรี เกิดจอน 6312239009 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1521 น.ส.รสนันท๑ แซํเฮอร๑ 6312239011 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1522 น.ส.วชิรญาณ๑ ภูปํระเสริฐ 6312239012 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1523 น.ส.วธิดา แก๎วทองแท๎ 6312239013 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1524 น.ส.วรรณิสา ประสงค๑ผล 6312239014 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1525 น.ส.ศศิธร ทองเนื้ออํอน 6312239015 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1526 น.ส.สมิตานัน น๎อยผล 6312239016 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1527 น.ส.สุกัญญา มักน๎อย 6312239017 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1528 นายกษาปณ๑ ขัดนาค 6312239018 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1529 นายมินธาดา โคตรวิชัย 6312239022 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1530 นายวันนะ จูแจ๎ 6312239023 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1531 นายอภิรักษ๑ ลาศา 6312239026 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1532 น.ส.จิรชยา ภักดี 6312239030 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1533 น.ส.ณัฏฐวรรณ ทัพบุญ 6312239031 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1534 น.ส.ณิชกานต๑ เตจ๏ะ 6312239032 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1535 น.ส.ธฤดี ด๎วงพรม 6312239033 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1536 น.ส.ธิดารัตน๑ เหมมะสุทธิ 6312239034 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1537 น.ส.นุชนารถ จันแก๎ว 6312239035 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1538 น.ส.พรรณวิษา กาสี 6312239036 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1539 น.ส.ภัทรวดี จันทะคุณ 6312239039 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1540 น.ส.รัตนากร พึง่เรือง 6312239040 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1541 น.ส.สุภัทรา แหวนทองคํา 6312239043 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1542 นายกิตติกวิน อินตา 6312239045 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1543 นายณัฐวุฒิ เพียรเสมอ 6312239047 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1544 นายศรัญ๒ู บุญหลง 6312239053 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1545 น.ส.ศศิกานต๑ อุตระ 6312239055 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1546 น.ส.ขวัญชนก โกศล 6312244003 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1547 น.ส.นงนภัส โชติชํวง 6312244006 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1548 น.ส.นวพร ถิ่นฐาน 6312244008 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1549 น.ส.ปิยฉัตร สุรเดช 6312244010 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1550 น.ส.พรปวีณ๑ สุภิสิงห๑ 6312244011 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ
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1551 น.ส.พรรณพร ตรงดี 6312244012 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1552 น.ส.พมิลพรรณ อนิทร๑ประถม 6312244013 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1553 น.ส.สาวิตรี แซํอุ๎ย 6312244016 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1554 นายกมลภัตร อุทธา 6312244018 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1555 นายธีรพล หมื่นชนะสงคราม 6312244027 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1556 นายอริสรา สุดสาคร 6312244036 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1557 น.ส.จันทกานต๑ จรรยหาญ 6312247001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1558 น.ส.ณัชภัค สุขหมอน 6312247002 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1559 น.ส.ธีราพร พูนประสาท 6312247004 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1560 น.ส.สุปรียา ขําเงิน 6312247006 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1561 นายฉัตรมงคล อุตบัววงศ๑ 6312247009 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1562 นายณัฏฐชัย อัจฉริยากุล 6312247010 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1563 นายทิวัตถ๑ กองธิราช 6312247011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1564 นายปฐวี รํุงสนธยานนท๑ 6312247014 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1565 นายมงคล อินทร๑ชัย 6312247016 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1566 นายรัฐศาสตร๑ ฝ๓กบัว 6312247018 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1567 นายวุฒิชัย ยอกร 6312247020 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1568 นายศิริชัย น๎อยลา 6312247021 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1569 นายปภังกร ปรากฏวงศ๑ 6312268003 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1570 นายกรกต พุมํพวง 6312272003 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1571 นายกฤษดา ปละสอน 6312272004 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1572 นายสมศักด์ิ วงษ๑สังข๑ 6312272010 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1573 น.ส.ศิริวรรณ เหล็กสุวรรณ๑ 6315239004 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ เรียนเกินหลักสูตร

1574 น.ส.ฐิติยาพร บุญเขื่อง 6315247001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1575 น.ส.วิลัยวรรณ อินทับ 6315247005 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1576 นายวรภพ แก๎วบัว 6315247019 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1577 นายพิพัฒน๑ ฉิมใจ 6315272016 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1578 นายโรจน๑ศักด์ิ จวบสุข 6315272019 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1579 นายสิทธิโชค พึง่ดี 6315272027 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1580 นายอนุพงษ๑ นันตะวงษ๑ 6315272028 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ

1581 นายอาชวิน พรมภาพ 6315272029 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปกติ
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1582 น.ส.จิตรกัญญา สุดจํารอง 6412239001 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1583 น.ส.ธิติยา กัลยาประสิทธิ์ 6412239002 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1584 น.ส.นพรัตน๑ รอดคง 6412239003 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1585 น.ส.นฤนาด แสงเพ็ง 6412239004 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1586 น.ส.ปราถนา แสงอรุณ 6412239005 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1587 น.ส.ปวริศา เค๎ามูล 6412239006 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1588 น.ส.พรนภา ทะประสิทธิจ์ิตต๑ 6412239009 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1589 น.ส.พรพิมล พรหมมินทร๑ 6412239010 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1590 น.ส.พรรณภัทร โตกําแพง 6412239012 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1591 น.ส.พิมพกานต๑ อุํนเรือน 6412239013 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1592 น.ส.ภัทรพร สิมมา 6412239014 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1593 น.ส.รสริน อยูํพํวง 6412239015 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1594 น.ส.รสสุคนธ๑ บดีรัฐ 6412239016 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1595 น.ส.วนิษา นิลวาศ 6412239018 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1596 น.ส.ศศิวรรณ ศรีเขื่อนแก๎ว 6412239019 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1597 น.ส.ศิลามณี สุขสม 6412239020 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1598 น.ส.สกุลกาญจน๑ โพธิดี์ 6412239021 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1599 น.ส.สิริยากร กลัดคํ้า 6412239023 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1600 น.ส.สิริรัตน๑ รอดหุนํ 6412239024 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1601 น.ส.สุธาสินี กิเกียน 6412239026 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1602 น.ส.อริสรา ประสิทธิชัย 6412239028 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1603 นายอภิสิทธิ ์ใบทับทิม 6412239034 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1604 น.ส.กชกร นันทสาร 6412239037 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1605 น.ส.กนกรดา ตํายไทย 6412239038 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1606 น.ส.ณริน สีนิน 6412239040 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1607 น.ส.ณัฐชยา คลังระหัด 6412239041 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1608 น.ส.ทิพวรรณ เขียวสอาด 6412239042 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1609 น.ส.ทิวาวรรณ เพชรทอง 6412239043 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1610 น.ส.นัฐธิดา ชมภูํ 6412239044 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1611 น.ส.พันธิสา ผํองแผ๎ว 6412239047 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1612 น.ส.เพ็ญพิชชา นนสาลี 6412239048 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ
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1613 น.ส.ภัทราภรณ๑ จันทร๑อุต 6412239049 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1614 น.ส.เรืองลาวัลย๑ สินธุชัย 6412239050 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1615 น.ส.วรกานต๑ หาชัย 6412239051 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1616 น.ส.วริศรา ปิน่ทอง 6412239052 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1617 น.ส.ศิริประภา สุริยะ 6412239054 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1618 น.ส.สโรชา สุขสงค๑ 6412239058 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1619 น.ส.สุภัสสร เจริญวิบูลย๑พันธ๑ 6412239059 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1620 น.ส.สุภาภรณ๑ จันทร๑พันธ๑ 6412239060 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1621 น.ส.อนุรัตน๑ สงค๑ประเสริฐ 6412239061 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1622 น.ส.อรวรา คูโบต๎า 6412239062 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1623 น.ส.อลิสา ทองหล้ิม 6412239063 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1624 น.ส.อัฉรา นาสี 6412239064 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1625 นายโกศัลษ๑ ตุลัยยานนท๑ 6412239065 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1626 นายณัฐภาส ชํางคํา 6412239066 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1627 นายธนพล กลางจันทรา 6412239067 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1628 นายสิทธิชัย พุมํรักซ๎อน 6412239069 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1629 นายอรรถพล ด๎วงทัง่ 6412239070 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1630 นายอาทิตย๑ อิ่มจิน 6412239071 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1631 นายพรรษกร ขวัญกลาง 6412239073 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1632 น.ส.จณิสตา แทํนทอง 6412244003 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1633 น.ส.จิราพัชร กิจพิชัย 6412244004 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1634 น.ส.ชาลินี พยัคฆ๑ 6412244005 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1635 น.ส.ธนพร ทองคํา 6412244008 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1636 น.ส.ธัญญลักษณ๑ ไกรเมฆ 6412244009 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1637 น.ส.วิมลมณี บัวโต 6412244012 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1638 นายนิกูล ทับกลิบ 6412244018 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1639 นายวุฒิชัย ทองเดช 6412244022 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1640 น.ส.พนิดา สมานมิตร 6412244025 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1641 น.ส.ฐิติญาพัฒน๑ กันหนองขาม 6412247001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1642 น.ส.นันทิพร ฟองสังข๑ 6412247002 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1643 น.ส.ศิรภัสสร วงษ๑ใหญํ 6412247003 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ
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1644 น.ส.สุปรียา อินทร๑โอภาศ 6412247004 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1645 น.ส.อรกัญญา เพียขันที 6412247005 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1646 นายณัฐวุฒิ สุยะใจ 6412247010 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1647 นายพัชรพงศ๑ โคตรสวรรค๑ 6412247019 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1648 นายวิบูลย๑ ทรงสวัสด์ิวงศ๑ 6412247022 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1649 นายสิทธิพร บุญเฟือ่ง 6412247024 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1650 นายอนุชิต กล่ินชื่น 6412247027 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1651 น.ส.ณัฐพร สังข๑ศรี 6412268001 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1652 นายธารณรัฐ ยิ้มมา 6412268004 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1653 น.ส.ชาลิสา ค๎ุมสา 6412272001 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1654 นายธนากร ฟูต๎ุย 6412272011 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1655 นายนพเกล๎า มากดําน 6412272012 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1656 นายสุทธิพจน๑ ดํอนแผ๎ว 6412272019 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1657 นายอวิรุทธ๑ สิงห๑กล่ิน 6412272021 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1658 น.ส.ลฎาภา สรรคพงษ๑ 6415239001 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1659 น.ส.มลวิภา เกิดสําราญ 6415247005 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1660 น.ส.สิรามล คํารังษี 6415247006 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1661 น.ส.สิริธิดา ทาทิพย๑ 6415247007 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1662 นายชยธร กอกเผือก 6415247010 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1663 นายชัยวัฒน๑ มีการ 6415247011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1664 นายนรบดี บางศรี 6415247019 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1665 น.ส.ยุวนันท๑ พลอยไป 6415248003 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1666 นายจักรกฤษณ๑ ยานาบัว 6415248005 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1667 นายเฉลิมศักด์ิ ประกอบบุญ 6415248007 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1668 นายทรงวุฒิ เชื้อบุญมี 6415248009 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1669 นายธนายุต แจํมทุงํ 6415248011 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1670 นายศิรวุฒิ สินคง 6415248019 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1671 นายสิทธิพน คงมี 6415248021 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1672 นายอภิชัย มาพันนะ 6415248022 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1673 นายอาทิตย๑ บุญสอน 6415248023 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1674 นายภาติยะ อยูํหลัง 6415248040 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ
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1675 นายกมล ตันภูคํา 6415250003 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1676 นายเกียรติศักด์ิ มากอยูํ 6415250005 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1677 นายณัชพล ศรีคง 6415250011 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1678 นายไรวินท๑ นวลหลง 6415250018 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1679 นายประภัสศักด์ิ ยอดบัว 6415250022 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1680 นายสุริยา เบ็งยา 6415250038 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1681 น.ส.เนาวรัตน๑ ซ๎ายแพร 6415252004 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1682 น.ส.เบญจมาศ มาลิวงค๑ 6415252005 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1683 นายณัฐพงษ๑ คงพันธ๑ 6415252014 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1684 นายวีรภัทร มํวงเกํา 6415252022 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1685 นายศุภกร วิละปิง 6415252024 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1686 นายสิทธิกร ปาอัตติปา 6415252025 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1687 น.ส.กาญหทัย บุญมา 6415252029 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1688 น.ส.จิตติมากร ชนะสงคราม 6415252031 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1689 น.ส.ชุลีกร พานะที 6415252032 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1690 น.ส.ณัฐนันท๑ เทศบ๎านเกาะ 6415252033 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1691 น.ส.เต็มศิริ มะลิทอง 6415252034 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1692 น.ส.ทิพย๑สุดา หล๎าต๊ิบ 6415252035 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1693 น.ส.มาลัย ตันทอง 6415252036 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1694 นายทศวรรธ จันทร๑ดํา 6415252041 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1695 น.ส.ชญานิน จีนใจตรง 6415253001 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1696 น.ส.บุณยาพร เล๎าเจริญพนา 6415253003 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1697 น.ส.อัมพร อนุยูร 6415253008 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1698 นายชาคริต ฤทธิเ์ทพ 6415253010 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1699 นายรัฐภูมิ หาแก๎ว 6415253022 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1700 นายวงศธร คนหลัก 6415253023 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1701 นายวุฒิชัย การะภักดี 6415253025 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1702 น.ส.มยุริญ ทิมเครือจีน 6415268003 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1703 นายพงศธร ยะหัวฝาย 6415268014 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1704 นายศรันย๑ ศรีราชเลา 6415268018 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1705 นายขจิตร ไชยมงคล 6415272004 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ
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1706 นายชาญวิทย๑ ตาคม 6415272006 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1707 นายณัฐพล ธานี 6415272010 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1708 นายนครินทร๑ สารมาตย๑ 6415272018 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1709 นายปฏิวัติ สิงห๑สถิตย๑ 6415272020 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1710 นายประพันธ๑ แก๎วเสนา 6415272021 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1711 นายปิยะพงษ๑ อินตา 6415272022 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1712 นายพนธกร กงเจียม 6415272024 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1713 นายวรายุทธ เอี่ยมบาง 6415272033 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1714 นายสิทธิโชค โสประดิษฐ๑ 6415272040 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1715 นายปริญญา ตันหยงทอง 6415272047 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปกติ

1716 น.ส.กัญญารัตน๑ คําปาละ 6512239002 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1717 น.ส.จิราพัชร ภักดี 6512239007 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1718 น.ส.ณัฐณิชา ไทธะนุ 6512239011 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1719 น.ส.ณัฐณิชา สุวรรณโณ 6512239012 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1720 น.ส.ณัฐภัทร เฉยกุล 6512239013 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1721 น.ส.ณัฐริกา เพชรลอม 6512239014 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1722 น.ส.ธนัชพร จันทร๑แก๎ว 6512239016 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1723 น.ส.ธนาภา จุ๎ยโต 6512239017 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1724 น.ส.ป๓ทมพร สุทธิสิริป๓ญญา 6512239019 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1725 น.ส.รวิวรรณ เกิดนิ่ม 6512239022 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1726 น.ส.รํุงทิวา โทจําปา 6512239024 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1727 น.ส.รํุงนภา สุขเกษม 6512239025 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1728 น.ส.วัชราภรณ๑ ทัดชั่ง 6512239028 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1729 น.ส.วิภาพร พิภพวงศ๑วุฒิ 6512239030 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1730 น.ส.ศิรประภา ผังดี 6512239031 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1731 น.ส.ศุภัทษร จีนหลี 6512239032 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1732 น.ส.ศุภิสรา บางยิ้ม 6512239033 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1733 น.ส.สุชาวดี ดวงเทพจันทร๑ 6512239034 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1734 นายพีรณัฐ ศาลา 6512239043 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1735 น.ส.ญาดา เณรเมือง 6512239047 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1736 น.ส.ทัศนา สมบัตร 6512239049 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ
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1737 น.ส.ธัญญวรินทร๑ จันทะคุณ 6512239050 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1738 น.ส.น้ําริน สูนขุนทด 6512239052 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1739 น.ส.นิรามัย โทจําปา 6512239053 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1740 น.ส.นิลรดา คงถาวร 6512239054 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1741 น.ส.เนตรนภา ผิวหลง 6512239055 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1742 น.ส.บุษยา จันญา 6512239057 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1743 น.ส.ประวีณา รักษาภักดี 6512239058 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1744 น.ส.ปริยานุช พรมภาพ 6512239059 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1745 น.ส.ปรียาภรณ๑ ปีแหลํ 6512239060 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1746 น.ส.เมธาวี ดีหา 6512239064 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1747 น.ส.วทิตา ระโส 6512239067 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1748 น.ส.ศลิษา มักไคร๎ 6512239068 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1749 น.ส.ศศินา แสงวะนาค 6512239069 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1750 น.ส.สคิริรักษ๑ ใจกล๎า 6512239070 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1751 น.ส.สิริยากร ระดาสาร 6512239071 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1752 น.ส.อริสา ทิมทอง 6512239078 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1753 น.ส.อัญชิตา เสาวณีย๑ 6512239080 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1754 น.ส.อุไรพร พลยุทธิ์ 6512239081 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1755 นายธวัชชัย พุกเกล้ียง 6512239083 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1756 นายปฐวีกานต๑ มุขแก๎ว 6512239084 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1757 นายระพีพงษ๑ พรหมสิทธิ์ 6512239085 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1758 นายวนากรณ๑ เผําสวัสด์ิ 6512239086 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1759 นายสรวิศ สารมะโน 6512239088 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1760 นายอลงกช โตกําแพง 6512239089 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1761 น.ส.กัญญาณัฐ แกํนเมือง 6512244002 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1762 น.ส.พลอยไพริน กรณ๑สิงห๑ 6512244013 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1763 น.ส.เพชรน้ําบุษ ไม๎อุ๎ม 6512244014 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1764 น.ส.โสรญา สาดชัยภูมิ 6512244017 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1765 นายชนะชัย ชาลี 6512244019 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1766 นายพชรพล ทองมีศรีสุข 6512244023 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1767 นายภัทรชัยยา ภูริพัฒนา 6512244025 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ
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1768 นายรัฐนนท๑ อินนาค 6512244026 ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1769 น.ส.ญาภาณ๑ โลทะลาด 6512247003 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1770 น.ส.ธนัญญา กัลยาประสิทธิ์ 6512247004 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1771 น.ส.ธัญภัทร มีภาพ 6512247005 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1772 น.ส.ปิยะฉัตร รัตนวงษ๑ 6512247006 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1773 น.ส.สุภาพร บัวสําลี 6512247009 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1774 น.ส.อภิชญา สุนทรประเสริฐ 6512247010 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1775 นายกรทักษ๑ คงป๓นนา 6512247011 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1776 นายฐาปกรณ๑ ชมภูมิ 6512247014 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1777 นายณัฐวุฒิ บัวแก๎ว 6512247017 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1778 นายเดชาวัต ไพรวรรณ๑ 6512247018 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1779 นายธีรนัย วรรณชาติ 6512247019 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1780 นายนนทกร รณที 6512247021 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1781 นายป๓ณณวิชญ๑ ทรัพย๑เกิด 6512247023 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1782 นายพงศธร เสือคล๎าย 6512247024 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1783 นายเพิม่ทรัพย๑ ติมอนรัมย๑ 6512247029 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1784 นายศิริพจน๑ พิลึกเรืองเดช 6512247033 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1785 นายสหรัฐ มาสะอาด 6512247036 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1786 น.ส.ปิยธิดา บุญเพชร 6512263002 เทคโนโลยีและนวตักรรมเซรามิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1787 นายรังสิวุฒิ อํอนดี 6512263004 เทคโนโลยีและนวตักรรมเซรามิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1788 นายศุภวิชญ๑ บัวทอง 6512263006 เทคโนโลยีและนวตักรรมเซรามิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1789 น.ส.ณัฐริกา ทาสีดา 6512268002 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1790 นายธนกร คงรอด 6512268006 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1791 นายอณุวัฒน๑ เมํนเกิด 6512268009 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1792 น.ส.วิภา รํุงเรือง 6512272002 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1793 นายกฤตภาส วีระธนานันท๑ 6512272004 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1794 นายกันทรากร อยูํทิม 6512272005 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1795 นายเจนณรงค๑ นวลอยูํ 6512272008 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1796 นายฐานันดร มาบ๎าน 6512272010 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1797 นายธนพนธ๑ แก๎วกํอง 6512272012 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1798 นายพลวัตร คาบคํา 6512272018 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ
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1799 นายสุริยะ กองแสน 6512272026 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1800 น.ส.โสมศิริ บุญมี 6515239001 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1801 นายณัฐวัฒน๑ สวนเอก 6515239004 วิศวกรรมโลจิสติกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1802 น.ส.เจนจิรา แย๎มสี 6515247001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1803 น.ส.ปาลิตา มากะนัตย๑ 6515247002 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1804 นายฐิติสาร แกํนจันทร๑ 6515247006 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1805 นายณัฐพงศ๑ เรือนเอี่ยม 6515247007 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1806 นายดนุพล นาคพรม 6515247009 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1807 นายปริญญา มามี 6515247012 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1808 นายปริญญา ศรีพรม 6515247013 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1809 นายรชต แคทอง 6515247016 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1810 น.ส.สุธามาศ ผิวงาม 6515248001 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1811 นายณัฐวัตร สิงห๑ทองคํา 6515248003 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1812 นายธนเทพ บุญเจริญ 6515248006 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1813 นายธนพล คงวัง 6515248007 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1814 นายนวพล สุขใส 6515248009 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1815 นายนําโชค พูลรักษ๑ 6515248011 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1816 นายบุญญฤทธิ ์เปรมพัน 6515248012 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1817 นายพีระพงษ๑ เกตุเนียม 6515248014 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1818 นายอรรถพร กิติอาษา 6515248023 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1819 นายจาฏุพัธน๑ เผําผาง 6515250006 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1820 นายณัฐพงศ๑ แป้นจาก 6515250010 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1821 นายทวียศ สุขเกษม 6515250015 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1822 นายธนันชัย เสริมใหมํ 6515250018 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1823 นายวณัฐพงศ๑ เกษแก๎ว 6515250030 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1824 นายวทัญ๒ู คงประดิษฐ 6515250031 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1825 นายวีรภัทร ปานแก๎ว 6515250034 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1826 นายสมประสงค๑ ศรีเสมอ 6515250037 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1827 นายสหฤทธิ ์สุขเกษม 6515250039 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1828 นายสุริยา ปาคํา 6515250042 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1829 น.ส.ปุณณดา ถุงเวียง 6515253008 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ
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1830 น.ส.สุดารัตน๑ เกตุเมฆ 6515253016 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1831 นายถิรวัฒน๑ มากแกํน 6515253021 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1832 นายภัชนะโยธิน อ๎นชาวนา 6515253025 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1833 นายภูริพันธ๑ กรฤทธิว์รพัฒน๑ 6515253026 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1834 นายรัชพล สวัสดี 6515253027 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1835 นายราเชนทร๑ ทองกรณ๑ 6515253028 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1836 นายสหรัฐ ทองใบ 6515253029 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1837 นายสุริยา คําดี 6515253030 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1838 น.ส.ทิพยาภรณ๑ คงปาน 6515268001 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1839 นายวีระชาติ ศรีรารัมย๑ 6515268020 วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1840 น.ส.สุภาวดี เพ็งคํุย 6515272001 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1841 นายคําประกาศิต สุขขิม 6515272005 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1842 นายชนะภัย ชัยสุนทร 6515272010 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1843 นายชลสิทธิ ์สุบงกฎ 6515272013 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1844 นายทีปกรณ๑ วันหา 6515272016 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1845 นายปฏิภาณ ลําโนรี 6515272020 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1846 นายสหรัฐ ราชอํอง 6515272029 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1847 นายอาณาจักร จูด๎วง 6515272032 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1848 นายจิรพัฒน๑ สุขะตา 6515272033 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1849 นายจิรันธนิน กองอ๎น 6515272034 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1850 นายณัฐวุฒิ สีสัน 6515272037 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1851 นายพงศกร รํุงนิมิตร 6515272046 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1852 นายภีรพัฒน๑ เขียวเมือง 6515272047 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1853 นายราเชนทร๑ บุญเครือพวง 6515272051 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1854 นายวรากร เมืองต๎ุม 6515272054 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1855 นายอดิศร ราชา 6515272061 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1856 นายกิตติศักด์ิ ทองป๓ญญา 6515272064 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ปกติ

1857 น.ส.วิสารักษ๑ วงศ๑ประดิษฐ๑ 6435250002 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 พิเศษ

1858 นายภานุเดช แก๎วทา 6435250021 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 พิเศษ

1859 นายฉัตรชัย ครุธหนู 6435252007 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 พิเศษ

1860 นายณัฐพนธ๑ พินิตตานนท๑ 6435252010 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 พิเศษ
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1861 นายอนุพงศ๑ กุด่ัน 6435272014 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 พิเศษ

1862 นายอัมรินทร๑ ดีสม 6435272015 วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 พิเศษ

1863 นายชยุตพงศ๑ คงสุวรรณ 6532247003 วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พิเศษ

1864 นายปิยทัศน๑ กล่ินหอม 6535250012 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พิเศษ

1865 นายพิพัฒน๑ พะชะนะ 6535250014 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พิเศษ

1866 นายศุภกิตต๑ แก๎วบางทราย 6535250020 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พิเศษ

1867 นายสิทธิกร แก๎วสระแสน 6535250021 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ตํอเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 พิเศษ

1868 น.ส.กรชนก นาคะสิทธิ์ 6212801001 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1869 น.ส.กัณฐิกา แซํท๎าว 6212801002 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1870 น.ส.กุหลาบไพร ปาวะพรม 6212801003 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1871 น.ส.ขวัญฤทัย ขวัญหอม 6212801004 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1872 น.ส.จุฑามาศ เกษรนวลสกุล 6212801005 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1873 น.ส.ณัชนิกา เจ็งเจริญ 6212801007 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1874 น.ส.ณัฐชา รามศิริ 6212801008 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1875 น.ส.ณัฐิดา ยี่สํุนแป้น 6212801009 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1876 น.ส.ณิชานันท๑ หมื่นคน 6212801010 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1877 น.ส.ธนพร สุพัฒน๑ 6212801012 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1878 น.ส.นพนันท๑ อํอนจิตร 6212801014 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1879 น.ส.นิภา คําภา 6212801015 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1880 น.ส.บุณยวีย๑ พุมํอ่าํ 6212801016 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1881 น.ส.ปนัชดา แดงน๎อย 6212801017 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1882 น.ส.ปิยนุช เจนจิตรธรรม 6212801018 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1883 น.ส.พัชรา อินตา 6212801021 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1884 น.ส.พัทธมน วิใจลอม 6212801022 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1885 น.ส.พิมพา น๎อยเนาว๑ 6212801024 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1886 น.ส.ภัคจิรา อุํนมี 6212801027 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1887 น.ส.มุทิตา เทพทอง 6212801028 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1888 น.ส.ยลดา มีรอด 6212801029 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1889 น.ส.รังษิมา ทองวัน 6212801030 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1890 น.ส.รํุงทิวา จุํนคง 6212801031 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1891 น.ส.ลัดดาวรรณ ชื่นแจ๎ง 6212801032 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ
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1892 น.ส.วีรยา โสนชัย 6212801034 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1893 น.ส.ศิรินทร๑ทร ไชยศรี 6212801035 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1894 น.ส.สมธิดา โพธิตา 6212801036 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1895 น.ส.สิริกร จําปาทอง 6212801039 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1896 น.ส.สิรินทรา พินิจ 6212801040 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1897 น.ส.สุธิสา สงวนศักด์ิ 6212801042 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1898 น.ส.สุพัตรา ศิริโสม 6212801044 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1899 น.ส.ปาริชาติ แมลงภูํ 6212801049 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1900 น.ส.สุพัฒตรา โนนสวําง 6212801050 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 4 ปกติ

1901 น.ส.จิตตรา เปร่ืองวิชา 6312801001 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1902 น.ส.ชนกนันท๑ สมลักษณ๑ 6312801002 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1903 น.ส.ชุติมา โคสาสุ 6312801003 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1904 น.ส.ฐาปนี จันทร๑สีมาวรรณ 6312801004 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1905 น.ส.ณัฐรัตน๑ บรรเทพ 6312801005 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1906 น.ส.ทิพาวรรณ บุญเจริญ 6312801007 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1907 น.ส.ธรรสิกา ต๎อยทอง 6312801008 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1908 น.ส.ธัญญาศิริ พรมนัน 6312801010 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1909 น.ส.ธัญพร สีคํา 6312801011 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1910 น.ส.ธัญพิชชา กุลคง 6312801012 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1911 น.ส.นรินทร โคตรมี 6312801015 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1912 น.ส.นรีกานต๑ นันทะญาติ 6312801016 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1913 น.ส.นันทิกานต๑ มาเทศ 6312801017 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1914 น.ส.นิยะดา เสนาวงษ๑ 6312801018 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1915 น.ส.นุศรา สายพันธุ๑ 6312801019 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1916 น.ส.บวรรัตน๑ ขวัญหอม 6312801020 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1917 น.ส.เบญจวรรณ จันเพ็ง 6312801021 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1918 น.ส.ปรายฟ้า ศรีสม 6312801022 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1919 น.ส.ปรียานุช ลีกระจําง 6312801023 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1920 น.ส.พิมพ๑ชนก ป๓ญญามณี 6312801024 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1921 น.ส.พิมพ๑นิภา พนมไพร 6312801025 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1922 น.ส.ภัทรภรณ๑ แก๎วโสม 6312801026 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ
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1923 น.ส.เยาวพา ชาแก๎ว 6312801027 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1924 น.ส.ลลิตา ปิตาคุณ 6312801029 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1925 น.ส.วารินี ทองแถว 6312801031 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1926 น.ส.วิชชุดา เหลาแก๎ว 6312801032 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1927 น.ส.ศศิกรานต๑ ปาดี 6312801033 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1928 น.ส.ศศิธร เขียวสี 6312801034 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1929 น.ส.ศศิธร เทนสุนา 6312801035 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1930 น.ส.สกุลณา สกุลวงศ๑ 6312801036 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1931 น.ส.สนธิญา ไทยทวี 6312801037 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1932 น.ส.สุทธิดา วงษ๑สีชา 6312801038 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1933 น.ส.สุธิมา บัวมี 6312801039 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1934 น.ส.สุนัฐฌา ศรีรักษา 6312801040 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1935 น.ส.สุนันทา ใจกล๎า 6312801041 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1936 น.ส.สุรธิตา มหาอุป 6312801044 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1937 น.ส.สุริสา สมแสน 6312801045 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1938 น.ส.อธิชา กันหมุด 6312801048 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1939 น.ส.อนันตญา อัปมระกา 6312801049 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1940 น.ส.อรัญญา มีลาภพูนผล 6312801050 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1941 น.ส.อัญชลี ดอกไม๎ 6312801052 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1942 น.ส.อุไรวรรณ แสนอุบล 6312801053 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1943 นายดรัณภพ สร๎อยนอ 6312801054 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1944 นายภูมิพัฒน๑ ชัยราช 6312801057 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1945 นายศิริพงศ๑ อ๎นน๎อย 6312801059 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1946 นายเอกราช ขัตติ 6312801060 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 3 ปกติ

1947 น.ส.เกศสิรินทร๑ เหลําผง 6412801002 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1948 น.ส.จุฬาลักษณ๑ สิงห๑ลอ 6412801004 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1949 น.ส.ชญาดา จันทร๑ดํา 6412801005 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1950 น.ส.ชลธิชา บุญชื่น 6412801007 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1951 น.ส.ชวัลนุช ต๎ุมสุข 6412801008 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1952 น.ส.ฐานิตา นนทะโคตร 6412801009 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1953 น.ส.ฐิติรัตน๑ เริงเกษตรวิทย๑ 6412801010 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ



หนา้ที ่64

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

1954 น.ส.ณณัฐชา ชูดี 6412801011 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1955 น.ส.ณัฎฐณิชา ประสมทรัพย๑ 6412801012 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1956 น.ส.ณัฐฐาภรณ๑ อยูํคร 6412801014 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1957 น.ส.ณัฐณิชา พงศ๑ภัคดี 6412801015 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1958 น.ส.ณัฐริกา ผงผาย 6412801016 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1959 น.ส.ดาราวรรณ ยอดสุวรรณ 6412801017 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1960 น.ส.ทัศนีย๑ ต่ันดี 6412801018 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1961 น.ส.เทพธิดา บัวละคร 6412801019 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1962 น.ส.ธันยพร ป้องไฝ 6412801020 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1963 น.ส.เบญจพร แดงคํา 6412801021 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1964 น.ส.ปณิสตา ปารี 6412801022 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1965 น.ส.ปภาดา ขํามั่น 6412801024 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1966 น.ส.ปลิตา วันมา 6412801026 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1967 น.ส.พรไพลิน คาเอ๎ย 6412801027 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1968 น.ส.พัชรินทร๑ แสงโสด 6412801028 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1969 น.ส.พัชรีภรณ๑ พิลึก 6412801029 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1970 น.ส.พิมลรัตน๑ พรหมาวัน 6412801030 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1971 น.ส.มัสยา นามบุญลา 6412801032 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1972 น.ส.รักษิตา นามวงษ๑ 6412801033 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1973 น.ส.รัตนากร อํอนวัน 6412801035 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1974 น.ส.รินรดา เทพรัง 6412801036 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1975 น.ส.ลดาวัลย๑ ศรีโรจน๑ 6412801037 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1976 น.ส.วงศ๑เดือน แพงสุทโท 6412801038 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1977 น.ส.วทันยา ตระบุตร 6412801039 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1978 น.ส.วารุณี ศิริปกะ 6412801040 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1979 น.ส.วาสนา ศรีเมือง 6412801041 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1980 น.ส.วิไลพร กล่ินโกสุม 6412801042 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1981 น.ส.ศศิภา แสงกระจําง 6412801044 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1982 น.ส.ศิริพร พรมไทย 6412801045 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1983 น.ส.สรณ๑สิริ จํายมิ 6412801047 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1984 น.ส.สลิลทิพย๑ ปานตะละสี 6412801048 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ
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1985 น.ส.ณิชาพร มากรม 6412801049 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1986 น.ส.สุจิวรรณ แสงกล๎า 6412801050 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1987 น.ส.สุพัตรา ผํานวงษ๑ 6412801052 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1988 น.ส.สุรีย๑พร นนท๑ประเสริฐ 6412801054 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1989 น.ส.โสริญา บัวใหญํ 6412801055 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1990 น.ส.อมรรัตน๑ เขียวสีทอง 6412801056 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1991 น.ส.อริสา สมณะ 6412801057 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1992 นายบุญฤทธิ ์เชิดบุญเรือง 6412801058 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1993 นายพงษ๑ศกร ผิวจันทร๑ 6412801059 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1994 นายอธิวัฒน๑ ศรีดาวงษ๑ 6412801060 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1995 น.ส.แสง ตาอิน 6412801061 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 2 ปกติ

1996 น.ส.กฐิน จอมคําสิงห๑ 6512801001 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

1997 น.ส.กวินนา กันยาประสิทธิ์ 6512801002 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

1998 น.ส.กัลยรัตน๑ แสงขัน 6512801003 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

1999 น.ส.กุณฑิกา คลังตํวน 6512801004 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2000 น.ส.เกวลีน โกเมฆ 6512801005 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2001 น.ส.จินดามัย โลหะกิจ 6512801006 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2002 น.ส.จิรัชชญา หลวงใจ 6512801007 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2003 น.ส.จุฑาทิพย๑ วิลาสุวรรณ 6512801008 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2004 น.ส.ชนนิกานต๑ หนูเวียง 6512801009 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2005 น.ส.ณัฐวดี วันนา 6512801012 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2006 น.ส.เดือนเพ็ญ จันทร๑ดี 6512801014 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2007 น.ส.ทักษิณา สุริยะคําวงค๑ 6512801015 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2008 น.ส.ทิพยรัตน๑ หมอยา 6512801016 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2009 น.ส.ธัญชนก พลโพธิ์ 6512801017 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2010 น.ส.นลินนิภา เพ็ชรนิล 6512801019 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2011 น.ส.นันทชพร เสริฐสงัด 6512801020 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2012 น.ส.เบญจพร จําปานิล 6512801023 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2013 น.ส.พัชรพร วิรัตน๑ประเสริฐ 6512801025 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2014 น.ส.พิมพ๑ฐิดา บุตรแก๎ว 6512801028 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2015 น.ส.ภัทราภรณ๑ เขื่อนคํา 6512801029 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ
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2016 น.ส.มนฤดี ตรีหยัน 6512801031 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2017 น.ส.มัญชุนันท๑ ยางสี 6512801032 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2018 น.ส.รวงข๎าว จันทะศรี 6512801033 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2019 น.ส.รัตนวลี สร๎อยสังวาลย๑ 6512801034 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2020 น.ส.ลักษิกา ยาใจ 6512801035 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2021 น.ส.ลัลน๑ลลิต ฝอยทอง 6512801036 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2022 น.ส.วัชรี บุญยืน 6512801037 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2023 น.ส.วาสนา ไตยนํา 6512801038 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2024 น.ส.วิลาวัลย๑ กวีสานต๑ 6512801039 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2025 น.ส.ศริพร ยศงาม 6512801040 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2026 น.ส.ศศิกานต๑ ชุํมอินทร๑ 6512801041 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2027 น.ส.ศศิธร ศรีรักษ๑ 6512801043 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2028 น.ส.ศิริลักษณ๑ แสนคํา 6512801044 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2029 น.ส.ศุภารัตน๑ จันทะวงษ๑ 6512801046 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2030 น.ส.สิรินภา แตํงต้ัง 6512801047 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2031 น.ส.สุกัญญา ยอดคํา 6512801048 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2032 น.ส.อธิชา ลาคํา 6512801049 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2033 น.ส.อริสรา พรหมรัด 6512801050 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2034 น.ส.อุมาพร ปิน่มณี 6512801053 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2035 นายธนากร ศรีษะโคตร 6512801056 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2036 นายวลัยพรรณ วิชาชัย 6512801057 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2037 นายพัทธพล นรสิงห๑ 6512801058 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2038 นายวิธวินท๑ หลํอหลอม 6512801060 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2039 นายวุฒิชัย มิลินทากาศ 6512801062 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2040 นายสิทธิพร พลเสน 6512801063 พยาบาลศาสตร๑ พยาบาลศาสตร๑ 1 ปกติ

2041 นายชยรพ แก๎วสระแสน 6112417017 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 5 ปกติ

2042 น.ส.ชนนิกานต๑ เกตุสกุลณี 6212411001 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2043 น.ส.นิธิกานต๑ เชฐสิงห๑ 6212411002 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2044 นายกนต๑ธร พุทษา 6212411003 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2045 นายกฤตเมธ ทะนันชัย 6212411004 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2046 นายฐานันดร โสคําภา 6212411006 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ
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2047 นายธีรภัทร๑ ดีจริง 6212411010 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2048 นายนิธิกร ทรงอยูํ 6212411013 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2049 นายรัฐพงศ๑ จั่นรัตน๑ 6212411014 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2050 น.ส.ญาณินธ๑ เพ็งปรางค๑ 6212416008 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2051 น.ส.ณัชยา ทศคําไสย๑ 6212416009 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2052 น.ส.ณัฐนิชา ศรีคําทา 6212416010 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2053 น.ส.ธนพร เล็กยิ้ม 6212416011 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2054 น.ส.นงนาฏ สุทธิวุฒิ 6212416012 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2055 น.ส.นริศรา มีจันทร๑ 6212416014 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2056 น.ส.นุชนาฎ แจํมกระจําง 6212416015 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2057 น.ส.พัฒน๑นรี ชลการ 6212416017 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2058 น.ส.มัสยา แสนทม 6212416020 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2059 น.ส.ศศิกานต๑ อรสิน 6212416024 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2060 น.ส.สุพัตรา ทองจิตร 6212416027 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2061 น.ส.อธิชา นาคทอง 6212416028 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2062 น.ส.กัญสุชญา ทัศนา 6212416036 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2063 น.ส.จิดาภา แกํนสาร 6212416040 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2064 น.ส.จิราภรณ๑ ทองอําไพ 6212416041 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2065 น.ส.จีรนันท๑ พรมมี 6212416042 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2066 น.ส.ชนิกานต๑ สุขประเสริฐ 6212416043 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2067 น.ส.ณิชาพัชร๑ อํามาต 6212416047 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2068 น.ส.พิมลมาศ มาทา 6212416052 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2069 น.ส.ภัณฑิรา ตามใจเพียร 6212416053 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2070 น.ส.ศสิมา หวานสนิท 6212416058 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2071 น.ส.อัญศิณี เอี่ยมสะอาด 6212416061 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2072 น.ส.กมลวรรณ ญาณป๓ญญา 6212417002 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2073 น.ส.นฤภร ก่าํเดช 6212417005 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2074 น.ส.เบญจมาส จันทร๑ทอง 6212417006 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2075 นายปฏิภาณ นุชโพธิ์ 6212417022 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2076 นายวิศวะ พ๎นภัย 6212417028 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2077 น.ส.กาญจนา คงอินทร๑ 6212418002 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ
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2078 น.ส.ขจีพรรณ ศรีฟอง 6212418003 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2079 น.ส.ฉันทสุพิชญา ชื่นใจชนม๑ 6212418004 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2080 น.ส.ณัฐกานต๑ นาคพรม 6212418005 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2081 น.ส.ณัฐนิชา คําลาเล้ียง 6212418006 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2082 น.ส.ธนภัค ถิ่นซ่ือตรง 6212418010 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2083 น.ส.ปานิสา เจริญสุข 6212418016 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2084 น.ส.ปาลิตา ทองเพล 6212418017 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2085 น.ส.พัชราภรณ๑ ทวีรัตน๑ 6212418020 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2086 น.ส.พัชราวดี คงสน 6212418021 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2087 น.ส.ศิริรัตน๑ ปรุงศักด์ิ 6212418025 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2088 น.ส.สมประสงค๑ ป๓ญญาคํา 6212418026 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2089 น.ส.สุกัญญา พาชื่นใจ 6212418028 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2090 น.ส.สุมลทรา พ๎นเวร 6212418029 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2091 น.ส.สุรีรัตน๑ จงสวัสด์ิ 6212418030 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2092 น.ส.อวัสดา คําสอน 6212418031 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2093 น.ส.ออมสิน เกษร 6212418032 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2094 น.ส.กานต๑พิชชา แขํงขัน 6212418042 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2095 น.ส.กุลณัฐ หมวกสังข๑ 6212418043 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2096 น.ส.จารุณี กล่ินนาค 6212418046 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2097 น.ส.ชนาธิป มาน๎อย 6212418047 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2098 น.ส.ณัฏฐวันฑ๑ พิมพ๑แกํน 6212418049 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2099 น.ส.ณัฐยาภรณ๑ คล๎ายขํา 6212418050 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2100 น.ส.นิตยา วงศ๑รักษ๑ 6212418052 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2101 น.ส.พนัดฎา เบ็ญพาด 6212418053 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2102 น.ส.พนิดา ป๓ญญาแสง 6212418054 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2103 น.ส.พิมพ๑นิภา ต้ังไพบูลย๑ 6212418058 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2104 น.ส.มนัญชยา เพิม่พรม 6212418059 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2105 น.ส.รํุงทิวา โท๎แก๎ว 6212418062 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2106 น.ส.สุรารัตน๑ มาสุด 6212418065 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2107 น.ส.โสภารัตน๑ ทองสวําง 6212418066 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2108 น.ส.อัญชลีพร เพ็ชรน๎อย 6212418067 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ
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2109 นายณัฐดนัย สาโท 6212418070 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2110 นายภูมินทร๑ ภูกํัน 6212418071 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2111 นายอภิสิทธิ ์สุขชัยสงค๑ 6212418073 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2112 น.ส.กรัณฑา คําแจง 6212419001 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2113 น.ส.กัญญารัตน๑ พันทัพ 6212419002 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2114 น.ส.จรรยพัชร ประวิตรกุล 6212419005 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2115 น.ส.ชุติมา บุตรดี 6212419008 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2116 น.ส.ณัฐณิชา นนท๑ประสาท 6212419009 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2117 น.ส.นพรัตน๑ สุขเกษม 6212419012 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2118 น.ส.นภา ประชุม 6212419013 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2119 น.ส.ปิยากร ทํอศิริโภควัฒน๑ 6212419015 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2120 น.ส.พนิดา แก๎วคํา 6212419016 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2121 น.ส.พิชญา อินทรีย๑ 6212419017 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2122 น.ส.พิมพ๑ลภัส เสือโต 6212419019 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2123 น.ส.พิยดา นรมานิตย๑ 6212419020 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2124 น.ส.วิรัณชนา โสประดิษฐ๑ 6212419026 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2125 น.ส.สุนิสา ทะนอมรัมย๑ 6212419028 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2126 น.ส.สุวรรณา เยี่ยมสมุทร 6212419030 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2127 น.ส.เสาวลักษณ๑ อินทุรัตน๑ 6212419031 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2128 น.ส.อนุธิดา เรียนพร๎อม 6212419032 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2129 น.ส.อรพิน วงศ๑จันทร๑ 6212419033 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2130 นายเขมชาติ มากดี 6212419036 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2131 นายชาญธนพัฒน๑ เกตุแก๎ว 6212419037 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2132 นายพงศธร อุปรีพร๎อม 6212419042 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2133 นายวรพล โพธิท์อง 6212419044 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2134 นายวรินทร๑ลดา มังคะละ 6212419045 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2135 นายอานนท๑ คําสามัคคี 6212419047 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2136 น.ส.กนกพร โมรา 6212419048 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2137 น.ส.จันทรวิมล ดีเลิศ 6212419049 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2138 น.ส.ตีรดา มิ่งขวัญ 6212419054 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2139 น.ส.ปนิฐา ทองใส 6212419062 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ
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2140 น.ส.ป๓ญญาพร มีกิจ 6212419063 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2141 น.ส.พินทุมดี นามกันยา 6212419067 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2142 น.ส.พุธิตา อํอนนา 6212419068 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2143 น.ส.มิยาวดี ไชยวงค๑สาย 6212419070 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2144 น.ส.มิยาวตรี ไชยวงค๑สาย 6212419071 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2145 น.ส.วงศ๑ลดา ชมภูนาวัฒน๑ 6212419072 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2146 น.ส.สลิลทิพย๑ ประดิษฐทอง 6212419075 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2147 น.ส.สิริกร สารสูตร 6212419076 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2148 นายกิตติศักด์ิ สุดทํานอง 6212419081 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2149 นายวีระชัย เพชรทูล 6212419088 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2150 นายสุมิตรชัย คล๎ายวิเชียร 6212419090 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2151 นายอภิวัฒน๑ เด่ือคํา 6212419091 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2152 นายอัครพงศ๑ จอนพรม 6212419092 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2153 น.ส.อนันตญา นันตา 6212419095 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2154 น.ส.กรรลดา ป๓ตถา 6212420001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2155 น.ส.กัลยาณี ภูมํูล 6212420002 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2156 น.ส.ชนนิกานต๑ ทิมสันเทียะ 6212420005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2157 น.ส.ณัฐมน จันทร๑สันต๑ 6212420008 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2158 น.ส.นฤมล อิ่มรอด 6212420013 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2159 น.ส.พรนภา สีบุญ 6212420014 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2160 น.ส.ภัทรธร หลงลอง 6212420018 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2161 น.ส.มัลลิกา ศรีภูธร 6212420020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2162 น.ส.มาลัยพร อินอําคา 6212420021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2163 น.ส.รัชดาพร กําจาย 6212420022 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2164 น.ส.รัตนาภรณ๑ ถนอมศรี 6212420023 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2165 น.ส.วรรณภรณ๑ ธรรมะเลิศสกลุ 6212420025 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2166 น.ส.ศศิธร เทศทอง 6212420027 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2167 น.ส.ศิวพร เสาใย 6212420029 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2168 น.ส.สิริธร อ่าํคง 6212420031 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2169 น.ส.สิริวิมล จันทร๑ประสิทธิ์ 6212420032 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2170 น.ส.สุรัสวดี อบเชย 6212420034 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ



หนา้ที ่71

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

2171 น.ส.อโรชา วงศ๑ธัญญลักษณ๑ 6212420037 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2172 น.ส.อัฏฐพร ชุํมฟอง 6212420038 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2173 น.ส.อารยา โสพรม 6212420039 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2174 นายปณชัย อนุสรณ๑ 6212420043 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2175 นายสนธยา ศรีเครือแก๎ว 6212420048 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2176 นายอภินัทธ๑ ยศป๓ญญา 6212420051 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2177 นายธนกฤต สระทอง 6212420054 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 ปกติ

2178 น.ส.วชิราภรณ๑ ทีบ่๎านบํอ 6312411002 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2179 น.ส.สุพัตรา แสงสุวรรณ๑ 6312411003 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2180 นายกฤตนู ศรีสุข 6312411004 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2181 นายกิตติธัช การกิ่งไพร 6312411005 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2182 นายณภพ แจ๎งอรุณ 6312411008 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2183 นายณัฐวุฒิ ตันท๎าว 6312411009 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2184 นายณัฐวุฒิ รํวมสิงห๑ทอง 6312411010 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2185 นายยุทธพงศ๑ ทองหมื่นศรี 6312411016 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2186 นายเศรษฐสรร นัดประสพ 6312411017 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2187 น.ส.วริยา แสงเถื่อน 6312415003 บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2188 น.ส.อรพรรณ ขันตี 6312415004 บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2189 น.ส.กัลยรัตน๑ บุญแสน 6312416001 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2190 น.ส.จีรนันท๑ แซํเฮ๎อ 6312416004 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2191 น.ส.ญานิกา ปานรัตน๑ 6312416007 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2192 น.ส.ณัฐจีตา กิจคะวงศ 6312416008 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2193 น.ส.ณัฐธินี ภูงํามชื่น 6312416011 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2194 น.ส.ณัฐวดี หวํางเชื้อ 6312416012 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2195 น.ส.ตะวันวาส หิตเทศ 6312416013 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2196 น.ส.ปรัชญา จันทะวาด 6312416018 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2197 น.ส.พัชรวดี ภิญโญ 6312416023 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2198 น.ส.พินทยา ม้ําชาวนา 6312416024 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2199 น.ส.รามาวดี แก๎วไชย 6312416027 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2200 น.ส.วณิชญา ทองเงิน 6312416028 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2201 น.ส.วิยดา แซํหลอ 6312416029 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ
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2202 น.ส.ศิริลักษณ๑ แซํลี 6312416030 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2203 น.ส.ศิริวรรณ ดาวเรือง 6312416031 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2204 น.ส.สนธยา คนใหญํบ๎าน 6312416032 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2205 น.ส.เกศกนก สําราญร่ืน 6312416041 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2206 น.ส.จุฑาทิพย๑ ธรรมวิจิตร 6312416042 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2207 น.ส.จุฑารัตน๑ ร๎ูธรรม 6312416043 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2208 น.ส.ป๓ณณพร ไกรศร 6312416048 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2209 น.ส.พรธิภา มงคลพันธ๑ 6312416050 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2210 น.ส.พรนภัส ชังคะนาก 6312416051 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2211 น.ส.พลอยชมภ ูทองประสิทธิ์ 6312416053 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2212 น.ส.เพชรลัดดา ธีรวุฒิ 6312416057 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2213 น.ส.รํุงรวิน แซํยําง 6312416061 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2214 น.ส.ศิริพรรณ ป้อมภาเดช 6312416064 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2215 น.ส.ศุภาลัย จูนิยม 6312416065 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2216 น.ส.ศุภิสรา ทองอินทร๑ 6312416066 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2217 น.ส.สมใจ ยมจันทร๑ 6312416067 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2218 น.ส.สุพาพร แสงเงิน 6312416068 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2219 น.ส.อริศรา กิจเกษม 6312416072 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2220 น.ส.อริสา แซํสง 6312416073 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2221 น.ส.อารียา ตํวนโต 6312416074 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2222 น.ส.อุษา ชูทอง 6312416075 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2223 นายจิณณวัตร พงษ๑ประเสริฐ 6312416076 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2224 น.ส.กมลวรรณ ขลํุยทอง 6312417001 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2225 น.ส.กัลยารัตน๑ อินดี 6312417003 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2226 น.ส.เกษราภรณ๑ ขุมทอง 6312417004 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2227 น.ส.จุฑามาศ เขียวอํอน 6312417006 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2228 น.ส.ธารวิมล ขวัญทอง 6312417009 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2229 น.ส.พรพิมล โนวฤทธิ์ 6312417013 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2230 น.ส.ลักษิกา กิจเกษม 6312417015 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2231 น.ส.วรรณกานต๑ จันดํา 6312417016 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2232 น.ส.วราลักษณ๑ บางศรี 6312417018 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ
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2233 น.ส.ศิรินันท๑ ดาวเรือง 6312417019 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2234 น.ส.สวิชญา ยอดสํง 6312417021 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2235 น.ส.สิริกัญยา ไผํจันทร๑ 6312417022 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2236 น.ส.สุกัญญา แสงสวําง 6312417023 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2237 น.ส.อรณิชา ค๎ุมขํา 6312417026 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2238 นายบุญเลิศ ตะวันแสงธรรม 6312417032 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2239 นายปรมัตถ๑ พาลิตา 6312417033 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2240 นายพรชัย พอใจ 6312417035 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2241 นายวรากร เกิดเทีย้ง 6312417039 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2242 นายศุภวิชญ๑ ภูเงิน 6312417042 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2243 น.ส.อลิษา ส๎มจันทร๑ 6312417045 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2244 น.ส.ชนิภา ดานขุนทด 6312418004 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2245 น.ส.ณิชาภัทร พุมํอิ่ม 6312418005 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2246 น.ส.ทิพรดา น้ํากระจาย 6312418007 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2247 น.ส.น๎องหญิง นิ่มแสง 6312418010 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2248 น.ส.นันทกา อ่าํสิงห๑ 6312418011 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2249 น.ส.ประกายกานต๑ ศรนารา 6312418012 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2250 น.ส.ปรีดาพร แจ๎งอิ่ม 6312418013 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2251 น.ส.พรรณรัตน๑ สอนน๎อย 6312418015 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2252 น.ส.รักษิณา เนินเพิม่พิสุทธิ์ 6312418018 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2253 น.ส.วศินี มั่นยิ้ม 6312418020 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2254 น.ส.สลิลดา สุทธิหลํอ 6312418022 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2255 น.ส.สุกัญญา สวํางอารมย๑ 6312418023 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2256 น.ส.สุวพิชญ๑ แก๎วสีทอง 6312418029 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2257 น.ส.อมรรัตน๑ วระคุณ 6312418031 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2258 น.ส.อุษา แก๎วศรีทัศน๑ 6312418033 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2259 นายธนกฤต จําบุญ 6312418035 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2260 นายศุภกร ขันขํอย 6312418037 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2261 น.ส.กัญญารัตน๑ น๎อยขวัญ 6312418039 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2262 น.ส.กุลธิดา ขอพลกลาง 6312418042 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2263 น.ส.ธัญทิพย๑ จันทร๑พรหมมา 6312418050 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ
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2264 น.ส.นภัสกร หนูแก๎ว 6312418051 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2265 น.ส.นิสรา เจริญรอบ 6312418053 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2266 น.ส.ประกายเพช็ร ประกอบธรรม 6312418055 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2267 น.ส.ศกลวรรณ เหมยคํา 6312418058 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2268 น.ส.มาริษา ระบอบ 6312418060 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2269 น.ส.วศิกานต๑ ศาลาดิน 6312418063 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2270 น.ส.ศุภสุตา บัวคําศรี 6312418066 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2271 น.ส.สุกัญญา กาหลง 6312418068 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2272 น.ส.สุไพรรัตน๑ พุมํทอง 6312418069 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2273 น.ส.อารียา ปรางทับทิม 6312418071 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2274 นายณัฐพล พันจันดี 6312418074 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2275 นายธนกฤต เพชรรอบ 6312418075 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2276 นายพีรพล มังษาอุดม 6312418076 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2277 น.ส.นูรมี อาแซ 6312418077 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2278 นายบรรณวิทิต วงค๑อนุ 6312418079 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2279 น.ส.อภิญญา ป้อมมอญ 6312418080 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2280 น.ส.กนกวรรณ ดําดี 6312419001 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2281 น.ส.เกวลิน รักษาชน 6312419003 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2282 น.ส.เกศรี สีหะวงษ๑ 6312419004 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2283 น.ส.จิตติมา เมฆสํอน 6312419006 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2284 น.ส.ชรินทิพย๑ อยูํคง 6312419008 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2285 น.ส.ณัฐนพิน เขื่อนเมือง 6312419009 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2286 น.ส.ดาราวรรณ หมื่นจิตร 6312419012 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2287 น.ส.ทักษิณา ต๏ะแก๎ว 6312419013 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2288 น.ส.ธมลวรรณ ทองสิน 6312419014 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2289 น.ส.ธัญญารัตน๑ โอภาส 6312419015 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2290 น.ส.เบญจพร เกษรจรุง 6312419019 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2291 น.ส.ปิยธิดา จันคะณา 6312419021 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2292 น.ส.พรรณภัทร บุญลือ 6312419023 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2293 น.ส.พัชราภรณ๑ สิบผุด 6312419024 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2294 น.ส.เพ็ญนภา มั่งใหญํ 6312419026 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ
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2295 น.ส.ภัณฑิรา สุขพลอย 6312419027 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2296 น.ส.มณฑิรา ไชยโวหาร 6312419028 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2297 น.ส.วรดา โสประดิษฐ 6312419030 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2298 น.ส.วราพร สีรัฐบาล 6312419032 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2299 น.ส.ศศิกาญจน๑ เชิดชู 6312419034 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2300 น.ส.สิรินทรา ศรีเพ็ชร๑ 6312419035 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2301 น.ส.สุพัตรา สุวรรณพันธ๑ 6312419036 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2302 น.ส.สุภาพร คงเสาร๑ 6312419037 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2303 น.ส.แอลร่ี สกิ๊ปเปอร๑ 6312419039 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2304 นายกษิดิศ เจริญสุข 6312419041 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2305 นายทิชากร สาพะลับ 6312419044 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2306 นายสุนทร พิมเสน 6312419053 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2307 น.ส.กมลชนก รองแก๎ว 6312419054 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2308 น.ส.กัญญารัตน๑ รังษี 6312419057 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2309 น.ส.กุศล ใจลิน 6312419059 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2310 น.ส.เกตน๑นิภาภรณ๑ จนัทร๑มาลา 6312419060 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2311 น.ส.เกสรา เจนชัยภูมิ 6312419061 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2312 น.ส.จิราภัทร บัวลี 6312419063 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2313 น.ส.จุฑาทิพย๑ ทรงเจริญ 6312419064 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2314 น.ส.เจนจิรา เหม็นแดง 6312419065 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2315 น.ส.ชลธิชา บุญผํอน 6312419066 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2316 น.ส.ปิยะนุช อัศสอน 6312419076 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2317 น.ส.พิมพ๑ชนก ถิระการ 6312419077 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2318 น.ส.รัชฎาภรณ๑ พรมแสง 6312419080 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2319 น.ส.วรัญญา พันเงิน 6312419083 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2320 น.ส.วรางคณา นงพา 6312419084 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2321 น.ส.สุจิตรา โชติรัตน๑ 6312419087 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2322 น.ส.สุรีรัตน๑ อิ่นคํา 6312419090 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2323 น.ส.อรอุมา พุดจาด 6312419092 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2324 นายจิรายุ ศิลาแรง 6312419095 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2325 นายจีรวัฒน๑ จันทร๑สวําง 6312419096 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ
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2326 นายสุทธิชัย แกํนคํา 6312419104 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2327 นายสุธีมา กลับกลาง 6312419105 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2328 นายอนุพงศ๑ สราคํา 6312419106 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2329 นายมูฮํามัดฮาฟีส บอนอง 6312419108 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2330 น.ส.กมลทิพย๑ ทิพโสต 6312420002 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2331 น.ส.กาญจนา บุญชม 6312420003 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2332 น.ส.จันทราทิพย๑ กาฬภักดี 6312420004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2333 น.ส.จุฑารัตน๑ ขําทองดี 6312420006 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2334 น.ส.จุรีรัตน๑ อยูํสุข 6312420007 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2335 น.ส.ชลิตา สุดแสงเขียว 6312420008 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2336 น.ส.ชโลทร นาคพรม 6312420009 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2337 น.ส.ญานิกา สีพรมมา 6312420010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2338 น.ส.ฐิติมา จะเรืองรัมย๑ 6312420011 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2339 น.ส.ณัฐกานต๑ โยธะไชยสาร 6312420012 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2340 น.ส.ณัฐติกาญจน๑ ปรวนอุ๎ม 6312420013 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2341 น.ส.ธัญณรัญ อินทอง 6312420015 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2342 น.ส.นทีกานต๑ ดวงเสาร๑ 6312420017 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2343 น.ส.นิรมล สุทธิ 6312420019 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2344 น.ส.เบญญา ปุม้ตะมะ 6312420020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2345 น.ส.ปรารถนา พิมปาน 6312420021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2346 น.ส.ปวีณา ดีเกิด 6312420023 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2347 น.ส.ปุณยนุช เอี่ยมสอาด 6312420024 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2348 น.ส.พรสิริวรรณ คําเครือ 6312420027 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2349 น.ส.พัชรภรน๑ ทัศนา 6312420028 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2350 น.ส.พัชราภา อํอนเชตุ 6312420029 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2351 น.ส.ภรภัทร เย็นขัน 6312420033 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2352 น.ส.เมธาพร เฟือ่งมณี 6312420035 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2353 น.ส.วชิรญาณ๑ เพ็ชรรัตน๑ทอง 6312420038 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2354 น.ส.วัชราภรณ๑ กะกุคํา 6312420039 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2355 น.ส.เวธิกา วะวิชัย 6312420041 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2356 น.ส.ศรัณยา พรมมาอินทร๑ 6312420042 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ
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2357 น.ส.สุธาฤณีย๑ กันทะวัง 6312420043 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2358 น.ส.สุพัตรา น๎อยแก๎ว 6312420045 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2359 น.ส.สุภารัตน๑ จันทร๑สนิท 6312420046 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2360 น.ส.โสภา เกลากลึง 6312420049 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2361 น.ส.อรัญญา พันมะวงค๑ 6312420054 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2362 น.ส.อัยย๑รฎา บุตรดี 6312420056 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2363 นายจักรกฤษณ๑ คงป๓นนา 6312420060 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2364 นายปกาสิต อํอนนิ่ม 6312420064 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2365 นายศุภชัย พากิโต 6312420067 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2366 น.ส.กันต๑กนิษฐ๑ เต็มรินทร๑ 6312430001 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2367 น.ส.พุทิตา ดวงมณี 6312430005 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2368 น.ส.ไพริน สิงห๑โตทอง 6312430006 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2369 น.ส.สุนิสา วงหาริมาตย๑ 6312430013 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 ปกติ

2370 น.ส.กัญญารัตน๑ จันทร๑เถื่อน 6412411001 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2371 น.ส.ธีรดา ส๎มจีน 6412411002 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2372 น.ส.บุญฑริการ๑ ล้ีพงษ๑อนันต๑ 6412411003 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2373 น.ส.ศิรินญา มูลชาติ 6412411005 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2374 นายอมรสิริ ทวยโพธิ์ 6412411020 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2375 นายอรรณพ แซํล้ิม 6412411021 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2376 นายธนายุทธ ชมเมืองมิ่ง 6412411023 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2377 น.ส.ภัครกุล สิงห๑ลอ 6412415003 บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2378 นายธีรภัทร ข๎องคาน 6412415005 บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2379 น.ส.กัญญาภัทร เหนือเขื่อน 6412416001 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2380 น.ส.จุฑามาศ นิลสุด 6412416005 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2381 น.ส.ธารทิพย๑ บุญประดับ 6412416011 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2382 น.ส.นันทวรรณ ยิ้มสวน 6412416013 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2383 น.ส.เนตรธิดา แดงดี 6412416016 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2384 น.ส.เพชรดา ชาอุํน 6412416019 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2385 น.ส.รวีวรรณ สุขประเสริฐ 6412416021 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2386 น.ส.สุดทีรั่ก อุํนใจ 6412416023 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2387 นายสุทัศน๑ ศิริปโชติ 6412416028 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ
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2388 น.ส.กรกนก แก๎วอู๐ 6412416029 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2389 น.ส.พัชรินทร๑ ตันโตพฤกษ๑ 6412416039 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2390 น.ส.พิจิตรา พรมจิ๋ว 6412416040 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2391 น.ส.พิมพิศา ยั่งเจริญกุล 6412416041 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2392 น.ส.ฟ้าลดา เทศกาล 6412416042 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2393 น.ส.วรรวี ศรีวะโร 6412416044 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2394 น.ส.วัชรีภรณ๑ เทียมศร 6412416045 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2395 น.ส.สุภาวดี เทียนวรรณ 6412416050 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2396 นายคลังแสง สุขสมบูรณ๑ 6412416053 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2397 น.ส.เกวลี ดอนเนตรงาม 6412417002 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2398 น.ส.ชํอผกา ชดช๎อย 6412417006 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2399 น.ส.ธนัชชา พรมอรรถ 6412417009 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2400 น.ส.พกาวรรณ พรมมี 6412417013 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2401 น.ส.มณฑิรา บัวศรี 6412417016 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2402 น.ส.วรินทร รูปเชิด 6412417019 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2403 น.ส.สิริกร ชัยอินสูนย๑ 6412417021 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2404 น.ส.สุชานันท๑ ครุฑสังวาลย๑ 6412417022 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2405 น.ส.สุนันทา โคตรชัย 6412417024 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2406 น.ส.อารีรัตน๑ มายิ้ม 6412417026 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2407 นายกฤษฎาพงษ๑ พยัคมาศ 6412417027 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2408 นายกฤษณะ เมืองสนธิ์ 6412417028 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2409 นายณัฐพนธ๑ ปะสาวะเท 6412417033 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2410 นายธนากร ทับทิม 6412417035 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2411 นายรชานนท๑ สุขมามอญ 6412417040 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2412 น.ส.กนกพร คําเลิศ 6412418001 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2413 น.ส.กนกพร ทิพประมน 6412418002 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2414 น.ส.กนกพร นาคอัง 6412418003 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2415 น.ส.กฤติณี ทวีสิน 6412418005 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2416 น.ส.กัญญวิภา สิงสถิตย๑ 6412418006 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2417 น.ส.กัญญาณัฐ อ๎วนวิจิตร 6412418007 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2418 น.ส.จินต๑จุทา ปานเกิด 6412418012 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ
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2419 น.ส.ชลธิชา มั่นยุติธรรม 6412418014 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2420 น.ส.ณัฏฐา ดอนผิวไพร 6412418016 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2421 น.ส.ณัฐกานต๑ คําใสย๑ 6412418017 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2422 น.ส.ทักษิณา อ่าํอยูํ 6412418018 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2423 น.ส.ธันยพร บุญยู 6412418020 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2424 น.ส.นฤมล สมบุญ 6412418023 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2425 น.ส.ปวันรัตน๑ ทิมป่าต้ิว 6412418024 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2426 น.ส.ปาริชาต อินเกิด 6412418026 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2427 น.ส.พัฒน๑นรี มั่งจิ๋ว 6412418030 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2428 น.ส.พัสตราภรณ๑ ใจเกษม 6412418031 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2429 น.ส.รักษิณา ศิริเลิศ 6412418035 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2430 น.ส.ศุภรัตน๑ ชูมา 6412418037 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2431 นายเจษฎากร อุํนวงศ๑ 6412418042 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2432 นายตฤณกร จันทร๑บํอโพธิ์ 6412418043 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2433 นายทนงศักด์ิ หงษ๑งาม 6412418044 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2434 นายวิทวัตร อุํนแก๎ว 6412418045 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2435 นายศราวุฒิ ปิน่แจ๎ง 6412418046 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2436 นายสิทธิพร ตรีนพ 6412418047 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2437 น.ส.กนกวรรณ อุดอาจ 6412418049 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2438 น.ส.กมลพรรณ พรมอํอน 6412418050 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2439 น.ส.กิตติมา คงธิ 6412418051 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2440 น.ส.จิราภรณ๑ บุญเมํน 6412418054 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2441 น.ส.ชนาภา คล๎ายแก๎ว 6412418055 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2442 น.ส.ณัฐกานต๑ โพธิข์ํา 6412418058 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2443 น.ส.ดวงฤดี จูเปาะ 6412418059 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2444 น.ส.ธันย๑ชนก หงษ๑เทศ 6412418060 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2445 น.ส.ธิชากรณ๑ หล๎ามาชน 6412418061 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2446 น.ส.พนิดา ทองแล 6412418063 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2447 น.ส.เพ็ชรลดา นิกรถา 6412418067 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2448 น.ส.เมธิณี สุวรรณโฉม 6412418069 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2449 น.ส.วรรณภา หนูมาก 6412418072 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ
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2450 น.ส.วรวรรณ แสนสุข 6412418073 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2451 น.ส.วริศรา สายทอง 6412418075 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2452 น.ส.วิมลทิพย๑ ศิริปี 6412418076 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2453 น.ส.ศิริรัตน๑ สิงห๑ทอง 6412418079 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2454 น.ส.อริส หิรัญรักษ๑ 6412418084 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2455 น.ส.อลิสา เชาว๑เฉียบ 6412418085 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2456 นายตรัยเทพ สารสิงห๑ 6412418087 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2457 นายไตรรงค๑ เทีย่งคงมา 6412418088 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2458 นายธีรเมธ ยิ้มแก๎ว 6412418090 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2459 น.ส.กัญญารัตน๑ ไม๎ง้ิว 6412419003 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2460 น.ส.จันทราภรณ๑ อินทะ 6412419004 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2461 น.ส.ชิดชนก บุบผาเต 6412419006 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2462 น.ส.ฐิตาภา วัฒนสุทธิ 6412419008 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2463 น.ส.ณัฐฐินันท๑ ชุมพรผํอง 6412419009 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2464 น.ส.นภาวัลย๑ ใจดี 6412419012 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2465 น.ส.นันทิชา รอทอง 6412419014 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2466 น.ส.ปภานันท๑ ป๓ญญาดิบ 6412419015 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2467 น.ส.พลอยพรรณ หมีพุฒ 6412419019 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2468 น.ส.พิมพ๑วิภา ชาภักดี 6412419021 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2469 น.ส.พิมลพรรณ เมฆฉาย 6412419022 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2470 น.ส.ภาวิณี ตรีอินทร๑ 6412419023 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2471 น.ส.วันวิสา สัมภวัน 6412419026 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2472 น.ส.สุธาวัลย๑ จีนาวุฒิ 6412419028 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2473 น.ส.สุพัตรา สุริยันต๑ 6412419029 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2474 น.ส.อริสา วงษ๑มา 6412419033 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2475 น.ส.อินทิรา เอมละออ 6412419034 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2476 นายธีรภัทร แก๎วใหญํ 6412419040 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2477 นายนฤพน พุมํเกตุ 6412419041 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2478 นายนิธิศ ยิ่งสูง 6412419042 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2479 น.ส.กมลลักษณ๑ ป้อมแสง 6412419046 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2480 น.ส.กัญญารัตน๑ ทานวัน 6412419048 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ
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2481 น.ส.ชลธิชา ทองเชตุ 6412419053 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2482 น.ส.ณัฐธิชา สายกระสุน 6412419054 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2483 น.ส.ณิชาพัชร นาคแวํน 6412419055 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2484 น.ส.ธนิตา ตันแสงป้อ 6412419057 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2485 น.ส.นภาพร สิทธิ 6412419059 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2486 น.ส.นัชชา ฉิมเทศน๑ 6412419060 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2487 น.ส.ผกามาศ มุํงเครือกลาง 6412419062 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2488 น.ส.พิมพ๑ชนก ดนตรี 6412419064 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2489 น.ส.ภิญญาพัชร๑ ดาวเทศ 6412419065 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2490 น.ส.รินรดี แซํโซ๎ง 6412419066 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2491 น.ส.ศุภาพิชญ๑ สังข๑สอน 6412419072 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2492 น.ส.ศุภิสรา สังข๑สอน 6412419073 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2493 น.ส.สิริกาญจน๑ ไคร๎ยะชนธัญ 6412419074 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2494 น.ส.สิริลักษ๑ โอษฐงาม 6412419075 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2495 น.ส.โสรญา แซํกือ 6412419076 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2496 น.ส.เอเชีย แซํกือ 6412419079 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2497 นายนันทกานต๑ ศาลางาม 6412419085 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2498 นายบดินทร๑ชัย คงทรัพย๑ 6412419086 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2499 นายวันเฉลิม เรียนพร๎อม 6412419088 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2500 น.ส.กฤตรัตน๑ ศิลปี 6412420001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2501 น.ส.กวินทิพย๑ โพธิเ์งิน 6412420002 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2502 น.ส.กานต๑ธิดา เสิกภูเขียว 6412420005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2503 น.ส.จณิสตา ยิ้มเจริญ 6412420007 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2504 น.ส.ชนัญญา บุญรักษา 6412420010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2505 น.ส.ฌัชฌานันท๑ เพ็งพันธ๑ 6412420011 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2506 น.ส.ณัฐกานต๑ เมืองพรหม 6412420012 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2507 น.ส.นพวรรณ เมืองทอง 6412420018 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2508 น.ส.นารดา พุมํพวง 6412420021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2509 น.ส.ปุระมณี บุญเรือง 6412420030 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2510 น.ส.พรรณนิภา ระลึกชอบ 6412420031 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2511 น.ส.ไอวรินทร๑ พุกจันทร๑ 6412420033 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ
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2512 น.ส.เภาวนา มานุวงษ๑ 6412420035 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2513 น.ส.วริศรา แซํดําน 6412420036 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2514 น.ส.วารินทร๑ จันทร๑หมี 6412420037 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2515 น.ส.วิภาดา ทรงสัจจา 6412420038 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2516 น.ส.สุภาวิณี อํอนสิงห๑ 6412420041 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2517 น.ส.อาริษา ผิวผาย 6412420044 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2518 นายนรพนธ๑ พรสิงห๑ 6412420052 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2519 นายพัทธนันท๑ สมาธิ 6412420053 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2520 นายอภิสิทธิ ์ยะเปียง 6412420056 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2521 น.ส.กานต๑ธิดา ทิพย๑ประโสด 6412430002 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2522 น.ส.กิตติยา เฉลิมพันธุ๑ 6412430003 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2523 น.ส.ชฎาพร เกยเมือง 6412430006 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2524 น.ส.ชลลดา คําประวัติ 6412430007 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2525 น.ส.ชุติกาญจน๑ แก๎วพงษ๑ 6412430008 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2526 น.ส.เทพศิรินทร๑ บางหลวง 6412430010 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2527 น.ส.บัวชมพู สีบุ 6412430011 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2528 น.ส.ไผํงาม เวฬุวนารักษ๑ 6412430012 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2529 น.ส.พสชนัน แจํมจํารัส 6412430013 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2530 น.ส.ศุภนิดา มั่นปาน 6412430017 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2531 น.ส.สุภาพร สนมศรี 6412430018 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2532 น.ส.อินทิรา ฐานิตเกียรติกุล 6412430019 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2533 นายจักรพงศ๑ ค๎ุมเวช 6412430020 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2534 น.ส.เบญจมาศ วงศ๑วชิยาภรณ๑ 6412430022 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 2 ปกติ

2535 น.ส.อริศรา ขํามิน 6512411005 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2536 นายนิติพงษ๑ เถื่อนประสงค๑ 6512411019 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2537 นายเบญจพล มั่นเกิด 6512411020 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2538 นายระพีภัทร๑ ศรีสุพรรณ 6512411022 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2539 นายกิตติธร รัชตะกมลชาติ 6512411027 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2540 น.ส.กฤติมา ทับเอม 6512416003 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2541 น.ส.กัญญาพัชร เมสุวรรณ๑ 6512416004 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2542 น.ส.กิรณาภัค สีคลํ้า 6512416006 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2543 น.ส.จณิตา ไพรเวหา 6512416007 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2544 น.ส.จันทร๑นภา การกระสัง 6512416008 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2545 น.ส.จุฬาลักษณ๑ บุตรนุช 6512416010 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2546 น.ส.ธนพร อิ่มคํา 6512416014 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2547 น.ส.นิลริณี ยอดแสน 6512416016 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2548 น.ส.นิศาชล สังข๑ทอง 6512416017 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2549 น.ส.นีรนุช อาจอาษา 6512416018 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2550 น.ส.พัชราภรณ๑ จินดามัง 6512416021 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2551 น.ส.เมธิณี ผ้ึงพิพัฒ 6512416025 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2552 น.ส.สวรส ตาลเส้ียน 6512416027 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2553 น.ส.สุพิชญา ไกรกิจราษฎร๑ 6512416029 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2554 น.ส.สุพิชญา นพวงศ๑ 6512416030 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2555 น.ส.อริสา คงใจมั่น 6512416034 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2556 นายก๎องภพ ขันคํานันต๏ะ 6512416036 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2557 นายณัฐวัตร คํามั่น 6512416037 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2558 นายสุรพัศ มณีวัฒนกุลผล 6512416039 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2559 น.ส.จิรัชญา นวลทิม 6512416041 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2560 น.ส.ธัญญาลักษ๑ ชูขวัญ 6512416044 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2561 น.ส.นลพรรณ แสงดอกไม๎ 6512416045 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2562 น.ส.ปนัสดา ไกรเสือ 6512416050 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2563 น.ส.ปรารถนา สังข๑ทอง 6512416051 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2564 น.ส.ปรียานัส อินปลัด 6512416052 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2565 น.ส.พรนภัส สายจันดา 6512416056 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2566 น.ส.พรประภา ปานสี 6512416057 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2567 น.ส.ภัทรลดา บุสดี 6512416059 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2568 น.ส.มนัญญา ประทุมชาติ 6512416060 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2569 น.ส.วริศรา ทองน๎อย 6512416062 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2570 น.ส.วีสวัสด์ิ แก๎วเบาะคํา 6512416064 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2571 น.ส.ศศิธร โตทองหลํอ 6512416065 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2572 น.ส.สโรชา ไผํเรือง 6512416067 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2573 น.ส.สิรีธร นาดี 6512416069 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2574 น.ส.สุนิษา สายอํอนมา 6512416070 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2575 น.ส.อรวรรณ เนียมหอม 6512416074 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2576 นายเจริญชัย ทํอศิริโภควัฒน๑ 6512416076 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2577 นายปฏิภาณ ปารมีวิศิษฏ๑ 6512416078 ภาษาจีน มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2578 น.ส.กนกพร บัวตรี 6512417001 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2579 น.ส.จันทกานต๑ จันทศิริ 6512417003 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2580 น.ส.ชลธิชา สุวรรณ๑ 6512417004 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2581 น.ส.ญาณิศา รัตนวงค๑ 6512417006 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2582 น.ส.ฑิตฐิตา ไชยชนะ 6512417008 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2583 น.ส.ณัฐธิดา คํามานิตย๑ 6512417010 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2584 น.ส.ประภัสสร แสนนําปน 6512417012 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2585 น.ส.ป๓ทมพร ปาจันทร๑ 6512417014 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2586 น.ส.ปิน่อุมา ธีรวุฒิ 6512417015 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2587 น.ส.ผกามาศ สังฆโชติ 6512417016 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2588 น.ส.สุรีย๑กานต๑ ขันตยาภรณ๑ 6512417017 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2589 นายกรณพัฒณ๑ เพชรอยูํ 6512417018 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2590 นายกันทรากร มณีสม 6512417019 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2591 นายจีรวัสส๑ อยูํเกิด 6512417021 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2592 นายสุภสิทธิ ์ทัดเทียม 6512417032 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2593 นายอิทธิพัทธ๑ จันทร๑ชาวนา 6512417035 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2594 น.ส.กนกวรรณ จันคีรี 6512417037 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2595 น.ส.กิติยา จําชัยภูมิ 6512417038 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2596 น.ส.ชนพร แกํนนาก 6512417041 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2597 น.ส.ฐิติดาพร รอดเรือง 6512417043 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2598 น.ส.ณัฐกานต๑ คะเลรัมย๑ 6512417044 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2599 น.ส.ธัญพิชชา ชัยอยูํ 6512417047 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2600 น.ส.บัวชมพู จําปาเรือง 6512417048 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2601 น.ส.ปิญาพัชร ถิรวิริยาภรณ๑ 6512417049 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2602 น.ส.ศรวีย๑ เทศหร่ิง 6512417051 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2603 นายกิตติพิชญ๑ ชิณบุตร 6512417056 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2604 นายตรัยภัทร เฉลิมโศภิษฐ๑ 6512417059 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2605 นายถิรนัย สุขแสวง 6512417060 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2606 นายศุภกิตต์ิ ทองวัน 6512417068 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2607 น.ส.อังศุมาลิน ต้ังอารมณ๑มั่น 6512417073 ภาษาญีปุ่น่ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2608 น.ส.กรวรรณ จันคีลี 6512418001 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2609 น.ส.กัญญารัตน๑ จันริสิ 6512418002 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2610 น.ส.เกตุวริน วนาดอน 6512418003 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2611 น.ส.ฐิติรัตน๑ น๎อยอินทร๑ 6512418008 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2612 น.ส.ณัฐณิชา เกิดป้อม 6512418009 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2613 น.ส.ทิวาวรรณ โพธิส์าขา 6512418011 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2614 น.ส.นุชราพร มาฉิม 6512418013 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2615 น.ส.ปาริชาติ ทองติด 6512418014 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2616 น.ส.ยลดา โพธิว์ัน 6512418018 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2617 น.ส.รัตนาพร พุดโมก 6512418019 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2618 น.ส.รํุงฟ้า ฤทธิช์ัยเจริญ 6512418020 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2619 น.ส.วชิรญาณ๑กรณ๑ พรหมเสนา 6512418022 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2620 น.ส.วริษา นาคํา 6512418024 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2621 น.ส.วิภาดา ธรรมเสน 6512418025 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2622 น.ส.เวธกา นันทะพรม 6512418026 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2623 น.ส.ศศิวิมล ปางาม 6512418028 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2624 น.ส.สิตานันท๑ ป้อมจันทร๑ 6512418029 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2625 น.ส.สุดารัตน๑ ภูชุม 6512418030 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2626 น.ส.อริสา โทด๎วง 6512418034 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2627 น.ส.อัญชสา เอกทวีกุล 6512418036 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2628 นายธนาธิป ดีเกิด 6512418040 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2629 นายศรีเดช สุวรรณโฉม 6512418042 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2630 นายสุชาติ นาคทอง 6512418043 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2631 นายอภิสิทธิ ์มหาผล 6512418044 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2632 น.ส.กัญชพร ชมภูธิมา 6512418047 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2633 น.ส.จิราภรณ๑ ดีแจํม 6512418048 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2634 น.ส.ฐิติมา ผลมา 6512418051 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2635 น.ส.ปนัดดา บุญมา 6512418053 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2636 น.ส.ปริยาภัทร พิมเสน 6512418054 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2637 น.ส.ภูษณิศา สีโตนด 6512418060 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2638 น.ส.มาติการ๑ หอมสอาด 6512418061 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2639 น.ส.มาลินี ธรรมแพทย๑ 6512418062 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2640 น.ส.รสริน จันทร๑เมือง 6512418063 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2641 น.ส.วรัญญา แสนคําสุข 6512418065 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2642 น.ส.สุฑามาศ จุลพันธ๑ 6512418069 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2643 น.ส.สุภารัตน๑ แซํลี 6512418071 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2644 น.ส.สุวรรณี มณีศรีวงศ๑กูล 6512418072 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2645 น.ส.อมรรัตน๑ ทองยอด 6512418073 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2646 น.ส.อมิตา บุญแรํ 6512418074 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2647 น.ส.อรพินท๑ ทรัพย๑ปลี 6512418075 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2648 นายศุภโชค แก๎วป๓ญญา 6512418084 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2649 นายสหัสวรรษ อยูํเพชร 6512418085 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2650 น.ส.กนกวรรณ ศิริเพ็ญโสภา 6512419002 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2651 น.ส.กุลจิรา แรดทอง 6512419004 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2652 น.ส.จิรายุ หนูแย๎ม 6512419005 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2653 น.ส.จิราวรรณ พยอม 6512419006 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2654 น.ส.ชนกานต๑ ผิวศรี 6512419007 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2655 น.ส.ทิพวรรณ ทาพะยัง 6512419016 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2656 น.ส.นพณัฐ ฉ่ําพงษ๑ 6512419017 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2657 น.ส.นฤมล หลักเพชร 6512419018 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2658 น.ส.นันท๑ฤทัย จันทรประเสริฐ 6512419019 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2659 น.ส.นันธิยา กาวิตา 6512419020 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2660 น.ส.ปิยภรณ๑ ทินกระโทก 6512419022 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2661 น.ส.มุทิตา เชียงปุย๋ 6512419024 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2662 น.ส.วรรณิดา นาทองคํา 6512419025 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2663 น.ส.วรินดา ดียิ่ง 6512419026 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2664 น.ส.วิราวรรณ สุธงษา 6512419027 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2665 น.ส.สุดารัตน๑ อ๎นจันทร๑แดง 6512419030 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2666 น.ส.สุพรรษา ประจิมทิศ 6512419031 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2667 น.ส.อัญชิสา เป้าอิ่ม 6512419034 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2668 นายกรกช อยูํคอน 6512419035 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2669 นายก๎องเกียรติ บ๎งพรม 6512419037 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2670 นายโกวิท โฮ 6512419038 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2671 นายธนดล แกํนคําเป๊ก 6512419041 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2672 น.ส.กัญญาภัค พูลเพิม่ 6512419047 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2673 น.ส.กัญญารัตน๑ ศรีมูล 6512419048 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2674 น.ส.จุฑารัตน๑ จันทร๑อ๎น 6512419049 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2675 น.ส.ชญาดา วังคํา 6512419051 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2676 น.ส.ธัญพิชา หล๎ามาชน 6512419056 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2677 น.ส.ปานระพี น๎อยมํวง 6512419060 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2678 น.ส.พรรณวรี สระพงษา 6512419062 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2679 น.ส.พัชรประภา อั้นทรัพย๑ 6512419064 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2680 น.ส.เพชรลดา เมืองเปรม 6512419065 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2681 น.ส.ลลิตา มาฉิม 6512419069 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2682 น.ส.วรรณษา สิงห๑เพ็ง 6512419072 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2683 น.ส.อนัญพร เนียมคง 6512419077 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2684 น.ส.อภิชญา แก๎วลี 6512419078 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2685 นายธีระศักด์ิ ตาแสนแก๎ว 6512419082 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2686 นายภาณุวัฒน๑ แดงเรือง 6512419083 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2687 น.ส.กรรณชพร ชาววิวัฒน๑ 6512420003 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2688 น.ส.กัญญาวีร๑ สมศรี 6512420004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2689 น.ส.กุลริศา กิตติธิติมา 6512420006 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2690 น.ส.เกตุศรินทร๑ นวลจันทร๑ 6512420007 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2691 น.ส.จรรญารัตน๑ อุํนนุช 6512420009 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2692 น.ส.ชนิสรา ทองแหลม 6512420013 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2693 น.ส.ชัญญานุช จันทราบุตร 6512420015 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2694 น.ส.ฐิตาภา โพธิแ์ก๎ว 6512420017 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2695 น.ส.ณัฐณิชา สุดลาภา 6512420019 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2696 น.ส.นวรัตน๑ อินเล้ียง 6512420025 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2697 น.ส.ป๓ญญธิดา ตรุษสาท 6512420029 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2698 น.ส.พรปวีณ๑ พิมพ๑สารี 6512420030 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2699 น.ส.พิยดา ประดับญาติ 6512420033 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2700 น.ส.แพรวา จันคง 6512420035 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2701 น.ส.รัชฎาภรณ๑ บุญหนู 6512420039 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2702 น.ส.ศญามนต๑ สวาทนา 6512420043 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2703 น.ส.ศิริรัตน๑ กวยคํา 6512420044 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2704 น.ส.สายร๎ุง เข็มแก๎ว 6512420045 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2705 น.ส.สุภาพรรณ ถุงคําตัน 6512420046 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2706 น.ส.โสภิดา น๎อยพันธ๑ 6512420049 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2707 น.ส.อทิพติยา รัศมีปิน่ 6512420050 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2708 นายพีรพัฒน๑ พาพิมพ๑ 6512420063 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2709 นายสุเมธ ไกรตะโมํ 6512420066 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2710 น.ส.กวินทิพย๑ รํุงสิริโชค 6512430003 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2711 น.ส.จันทนิภา แทํงทอง 6512430004 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2712 น.ส.จันทา พนมเวทย๑ 6512430005 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2713 น.ส.จิราวดี แคนขา 6512430006 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2714 น.ส.ณัชนันท๑ อิ้มทับ 6512430009 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2715 น.ส.ณัฐฐินันท๑ เชยแก๎ว 6512430010 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2716 น.ส.ณัฐธินา แสวงผล 6512430011 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2717 น.ส.ณัฐิดา ลําชู 6512430013 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2718 น.ส.ธนธรณ๑ มาทอง 6512430014 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2719 น.ส.น้ําทิพย๑ พิณโสดา 6512430017 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2720 น.ส.เบญจภรณ๑ สอนทําโก 6512430019 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2721 น.ส.พัชรพร แพสา 6512430024 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2722 น.ส.เพชรรัตน๑ คงสามหมอ 6512430025 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2723 น.ส.วณัชพร ทวิลา 6512430028 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2724 น.ส.วรรณรดา พลขันธ๑ 6512430029 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2725 น.ส.ศิริลักษณ๑ ดอนจนัทร๑ไพร 6512430030 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2726 น.ส.ศิริลักษณ๑ ปะนามะโก 6512430031 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2727 น.ส.ศุภิกา มุงตํอม 6512430032 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2728 น.ส.สาลิตา เขียวทอง 6512430033 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ
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2729 น.ส.สุภาพร โตเอี่ยม 6512430034 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2730 น.ส.อรชา คงทน 6512430035 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2731 นายชิษณุพงศ๑ ประเสริฐสังข๑ 6512430037 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2732 นายณภัทร เรือทมิล 6512430038 ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2733 นายธนพัฒน๑ ชูตินิมิตรรัตน๑ 6512433007 สารสนเทศศาสตร๑ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ปกติ

2734 น.ส.ปิยะวรรณ พาพันธ๑ 6232418019 ภาษาไทย มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 พิเศษ

2735 น.ส.กรองแก๎ว อนงค๑ 6232419001 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 พิเศษ

2736 น.ส.ผกาแก๎ว แกํนจันทร๑ 6232419011 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 พิเศษ

2737 นายปาณิสรา ป๓ญญาเจริญศรี 6232419028 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 4 พิเศษ

2738 น.ส.ชลีกร เครืออรุณรัตน๑ 6332419021 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 3 พิเศษ

2739 นายวโรดม ประทิศ 6112614061 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 5 ปกติ เรียนเกินหลักสูตร

2740 น.ส.เกวรินทร๑ ลมแก๎ว 6212429001 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2741 น.ส.คริฐา ตันประคองสุข 6212429002 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2742 น.ส.จิราภรณ๑ นามนา 6212429004 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2743 น.ส.ชณิดา ลาตะคุ 6212429006 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2744 น.ส.ชลธิชา บุญศิริ 6212429008 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2745 น.ส.นิภาวรรณ ขวัญเขียน 6212429014 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2746 น.ส.ปิยฉัตร ทองต่ิง 6212429020 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2747 น.ส.พลอยไพลิน พันโสภา 6212429024 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2748 น.ส.ลัดดาวัลย๑ คําปลูก 6212429028 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2749 น.ส.วราภรณ๑ ฟูใจ 6212429029 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2750 น.ส.วิภาวดี เนตรแสงสี 6212429030 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2751 น.ส.สุพนิตา เสนานุช 6212429033 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2752 น.ส.สุมิตรา บุญมา 6212429038 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2753 น.ส.สุวรรณี ฝอยพรมราช 6212429039 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2754 นายกลวัชร ป๓ญญากุล 6212429042 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2755 นายชัยวัฒน๑ คําสิบ 6212429043 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2756 นายปริญญา ค๎ุมชู 6212429045 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2757 นายอานนท๑ สุศิริ 6212429051 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2758 น.ส.นริศรา สีทาสังข๑ 6212602007 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2759 น.ส.นิตยา นิ่มทอง 6212602008 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ
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2760 น.ส.เปรมกมล เพียชัย 6212602013 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2761 น.ส.รํุงนภา ทองคํา 6212602017 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2762 น.ส.สุภาพร ทองคํานุช 6212602022 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2763 น.ส.อัญรญา สุขมาก 6212602025 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2764 นายปิยพงศ๑ หนูอิ่ม 6212602035 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2765 น.ส.คุณากร คําป้อ 6212602045 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2766 น.ส.ทิพยรัตน๑ คํามามี 6212602048 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2767 น.ส.พลอยไพลิน ประทุมพันธ๑ 6212602054 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2768 น.ส.รํุงทิวา จอมมณี 6212602058 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2769 น.ส.วีรภา สายเสมา 6212602060 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2770 น.ส.สุชาดา ไม๎เล้ียง 6212602062 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2771 น.ส.กนกพร ศรีกงพาน 6212602081 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2772 น.ส.ฐิตา ถาวร 6212602085 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2773 น.ส.ณัฐนิชา ทรัพย๑เพิม่ผลดี 6212602087 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2774 น.ส.ปิยะพรศิริ จันทร๑ส้ัน 6212602095 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2775 น.ส.วิไลวรรณ เสนาพรม 6212602099 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2776 น.ส.สุทธิดา เพชรไทย 6212602103 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2777 น.ส.สุธาทิพย๑ บัวขม 6212602104 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2778 นายกิตติภูมิ คําอิ่ม 6212602106 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2779 นายนนธการ เมํนมั่น 6212602107 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2780 นายพันกร ปานเทวัน 6212602110 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2781 นายภัทรพงศ๑ เกษาคม 6212602112 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2782 น.ส.ทิพย๑วรรณ ป๓ตตะชารี 6212602122 การจัดการ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2783 น.ส.กรรฑรัตน๑ เกตุงาม 6212603002 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2784 น.ส.ชุตินันท๑ ยอดสุวรรณ๑ 6212603006 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2785 น.ส.ตวงทอง บุตรดี 6212603008 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2786 น.ส.มายุรี จันทร๑เอี่ยม 6212603015 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2787 น.ส.ฤทัยวัล จันทรา 6212603017 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2788 น.ส.วรรณิษา อยูํเย็น 6212603018 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2789 น.ส.ศิรภัสสร เกตุแก๎ว 6212603019 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2790 น.ส.ศิริลักษณ๑ ชอบพิศ 6212603020 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ
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2791 น.ส.สุนิษา โภคา 6212603021 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2792 น.ส.สุพิชญา ปิน่ลํม 6212603022 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2793 น.ส.อาทิตยา เกิดขุนทด 6212603024 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2794 น.ส.อารียา บุตรดี 6212603025 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2795 นายวงศกร กล่ินเกิด 6212603035 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2796 นายอมรเทพ แสงยา 6212603039 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2797 น.ส.กัณฐิกา เนียมเสวก 6212606001 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2798 น.ส.เกตุวดี ศรีโคตร 6212606002 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2799 น.ส.จิรวรรณ ลาโภ 6212606004 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2800 น.ส.ดวงนภา ยาภิรมย๑ 6212606005 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2801 น.ส.ธัญลักษณ๑ เนื่องอุดม 6212606007 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2802 น.ส.ธิดารัตน๑ ดิษสวน 6212606008 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2803 น.ส.วรพร สวัสดี 6212606015 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2804 นายศตวรรษ นาคศรี 6212606032 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2805 น.ส.กมลพรรณ ทองทิม 6212606035 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2806 น.ส.กันธิชา ศิริสวัสด์ิ 6212606036 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2807 น.ส.เขมจิรา สีถาพล 6212606037 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2808 น.ส.ณัฐนิช คงประเสริฐ 6212606042 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2809 น.ส.นภัสวรรณ สนติ 6212606043 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2810 น.ส.บุษบา โต๏ะลายเทศ 6212606047 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2811 นายธีรภัทร ทานา 6212606058 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2812 นายภูมรินทร๑ มั่งคล๎าย 6212606062 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2813 น.ส.ธัญชนก บุญมา 6212606065 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2814 น.ส.อนุสรา แก๎วสงขลา 6212606066 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2815 น.ส.ณัฐธิดา แซํล้ี 6212614003 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2816 น.ส.ประภัสรา โคตรดี 6212614007 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2817 นายณัฐวัตร เวชไทย 6212614016 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2818 นายธีรนันท๑ บุญคลํ่า 6212614020 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2819 นายนันทกานต๑ เอียยะบุตร 6212614021 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2820 นายภานุเดช ปานทุงํ 6212614026 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2821 นายภูมิภัทร ภุมรินทร๑ 6212614027 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ
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2822 นายสรชัย บัวทอง 6212614028 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2823 นายสราวุต คําจัด 6212614029 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2824 น.ส.ณิชากร จุ๎ยชื่น 6212614033 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2825 นายชัยธวัช สุขโชติ 6212614041 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2826 นายนรินทร๑ ท๎วมทองดี 6212614045 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2827 นายพงษ๑ศักด์ิ คําจีน 6212614049 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2828 นายวุฒิชัย ขวัญวงค๑ 6212614053 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2829 น.ส.นภัส วงศาไพสิฐ 6212614060 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2830 น.ส.ภิญญดา จันทร๑ช๎าง 6212614063 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2831 น.ส.กัลยา รอดอดทน 6212615002 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2832 น.ส.ธนภรณ๑ บุญธานี 6212615008 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2833 น.ส.เบญจมาศ ปุระสะกัง 6212615013 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2834 น.ส.ปาจรีย๑ ปรีดาภิรมย๑ 6212615014 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2835 น.ส.รัตนาพร มูลตา 6212615022 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2836 น.ส.วชิราพร ขุนอินทร๑ 6212615024 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2837 น.ส.สุจิตรา จูหว๎า 6212615029 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2838 น.ส.สุดารัตน๑ จันทร๑ขาว 6212615030 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2839 น.ส.กัญชลิกา ขันแก๎ว 6212615037 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2840 น.ส.กัลยา เสวิสิทธิ์ 6212615040 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2841 น.ส.ชนากานต๑ ปุม้ตะมะ 6212615043 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2842 น.ส.ณัฐธยาน๑ พรมภักด์ิ 6212615045 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2843 น.ส.ปริญญา บุญเงิน 6212615051 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2844 น.ส.ปริยาภัทร แซํเต๐อว 6212615052 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2845 น.ส.ปาริฉัตร ชูกําลัง 6212615053 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2846 น.ส.ปิยธิดา โพธิน์าค 6212615055 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2847 น.ส.พิมพ๑ธาดา เหลืองอํอน 6212615056 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2848 น.ส.วราพร ทับชู 6212615059 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2849 น.ส.วิชญาพร ถีสูงเนิน 6212615060 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2850 น.ส.วิภาวดี แก๎วป้องปก 6212615061 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2851 น.ส.ศกุนิชญ๑ มะลิวัลย๑ 6212615062 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2852 น.ส.สมิตานันต๑ ระย๎า 6212615063 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ



หนา้ที ่93

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

2853 น.ส.สุกัญญา เหลาพรหม 6212615064 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2854 น.ส.สุทธิดา เชื้อพรมมา 6212615066 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2855 น.ส.สุพิชฌาย๑ ชาวนา 6212615068 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2856 น.ส.สุวนันท๑ เกษวิริยะการณ๑ 6212615069 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2857 น.ส.ปรียากร แอ๏ดออน 6212617002 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2858 น.ส.เพ็ญพิชชา อะฮีร๑ 6212617004 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2859 น.ส.ณัชฌา ทับบุญมี 6212620003 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 4 ปกติ เรียนเกินหลักสูตร

2860 น.ส.นิศารัตน๑ คงสุข 6212620004 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2861 น.ส.ปนัดดา รวมญาติ 6212620006 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2862 น.ส.ประณัฐดา อภิพุทธิกุล 6212620007 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2863 น.ส.พรทิพย๑ มาน๎อย 6212620008 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2864 น.ส.สิเรียม แก๎วทุงํ 6212620010 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2865 น.ส.ดารุณี มีวัฒนะ 6212622001 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2866 น.ส.ปวีณา เหงยสูง 6212622004 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2867 นายกฤษฎา ศรีสวําง 6212622010 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2868 นายธนธรณ๑ ไชยสิทธิ์ 6212622015 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2869 นายนพเก๎า บูอํ๎น 6212622018 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2870 นายบูรพา บูรณะพันธ๑ 6212622019 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2871 นายวุฒิชัย โพธิว์ัน 6212622023 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2872 นายศรัณญ๑ นีพลกรัง 6212622024 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2873 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ ์วสันต๑ 6212622028 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 4 ปกติ

2874 น.ส.กัญญ๑วรา เงาศรี 6312429001 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2875 น.ส.ณัฐนิศา มาฉิม 6312429006 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2876 น.ส.ธัญชนก ผดุงชาติ 6312429008 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2877 น.ส.นันทิดา สุขประเสริฐ 6312429010 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2878 น.ส.ปรายฟ้า มาฉิม 6312429012 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2879 น.ส.พิมพ๑นารา ลาดปะละ 6312429014 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2880 น.ส.ไพลิน เล็กทับ 6312429015 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2881 น.ส.ภิรมย๑รัตน๑ ภิรมย๑ 6312429016 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2882 น.ส.วรฤทัย รอดทองดี 6312429019 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2883 น.ส.ศานันทินี ศรีสุเทพ 6312429020 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ
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2884 น.ส.สุจิรา ทัดกาหลง 6312429021 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2885 น.ส.อาทิตติยา อยูํสุข 6312429024 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2886 นายแทนคุณ จันทร๑น้ําคบ 6312429026 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2887 น.ส.กัลยาณี ระนาดแก๎ว 6312429032 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2888 น.ส.ชวัลลักษณ๑ ป๓ณวรรธน๑วงศ๑ 6312429033 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2889 น.ส.ณัฏฐ๑นรี พรหมมีเนตร 6312429035 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2890 น.ส.ณัฐรุจา พุขุนทด 6312429037 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2891 น.ส.ปิยธิดา เพชรเกิด 6312429039 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2892 น.ส.พรชิตา ป๓น้ตาดี 6312429040 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2893 น.ส.พิชญา ทิพบุญทอง 6312429042 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2894 น.ส.ภัสสร สักการินทร๑ 6312429044 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2895 น.ส.วรินทรา พิมเสน 6312429045 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2896 น.ส.วิมพ๑วิภา ราชอินทอง 6312429046 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2897 น.ส.ศิริพร ประทุมศิริ 6312429047 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2898 น.ส.สุธิดาวรรณ มากกูล 6312429048 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2899 นายชินพัฒน๑ พุฒสา 6312429053 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2900 นายธีรยุทธ คมขําหนัก 6312429055 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2901 นายธูปกรณ๑ จันอุํน 6312429056 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2902 นายอดิศร วงศ๑บุปผา 6312429058 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2903 น.ส.ศิริพร ชมสวนสวรรค๑ 6312429059 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2904 น.ส.กัญญารัตน๑ สมบูรณ๑ 6312602002 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2905 น.ส.เคียวโกะ ซู ซู กิ 6312602003 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2906 น.ส.ชนาพร นนท๑ศรีเหวํา 6312602005 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2907 น.ส.ธิวาพร อินทจักร 6312602008 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2908 น.ส.ปารณีย๑ สีแนม 6312602009 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2909 น.ส.ภัทรสุดา ภูกํลัด 6312602012 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2910 น.ส.โสภา สร๎อยเพชร 6312602015 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2911 น.ส.อารียา ชีวัฒน๑ 6312602018 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2912 นายอนุวัฒน๑ สุริยกิจ 6312602027 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2913 น.ส.กนกพร ทิพย๑เนตร 6312602029 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2914 น.ส.จิรสุตา บัวบาน 6312602033 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ
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2915 น.ส.นัทฐริณีย๑ ใจมอง 6312602034 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2916 น.ส.นันท๑นภัส ตรีโพธิ์ 6312602035 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2917 น.ส.สิริลักษณ๑ รอดสวัสด์ิ 6312602042 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2918 นายกิตติคุณ แสงตระกูลโอภาส 6312602045 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2919 นายธนดล ตํายเพชร 6312602048 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2920 น.ส.กุญธิดา วรรณเครือ 6312602057 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2921 น.ส.ปรียาภรณ๑ อยูํแย๎ม 6312602066 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2922 นายปิยะณัฐ เรืองเดช 6312602080 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2923 นายอัมรินทร๑ สุขเกษม 6312602085 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2924 น.ส.จุฑามาศ เมืองมานะ 6312603002 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2925 น.ส.ดวงกมล สิทธิคําฮอง 6312603004 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2926 น.ส.พัชราภา วิเศษวงษา 6312603008 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2927 น.ส.สวิชญา เกิดทอง 6312603012 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2928 น.ส.อภิษฎา กรรณสุข 6312603015 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2929 น.ส.อาภัสรา พุมํไพจิตร 6312603016 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2930 น.ส.กฤติยา ไกรรํุง 6312606001 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2931 น.ส.พัทธวรรณ สุทธิภูติ 6312606007 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2932 น.ส.ภัทราพร ยอดนวล 6312606009 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2933 น.ส.ศรัณยา นุชบ๎านป่า 6312606010 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2934 น.ส.สุนันทา จันทร๑คง 6312606013 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2935 น.ส.สุรางคณา เทีย่งธรรม 6312606014 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2936 นายวรชน ล้ิมไขแสง 6312606023 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2937 น.ส.ชุติมา เมฆี 6312606030 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2938 น.ส.ณัฐพร ชงโชติ 6312606032 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2939 น.ส.ปวีณา แก๎วทุงํ 6312606035 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2940 น.ส.ศรีอําไพ แจํมทุงํ 6312606038 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2941 น.ส.อริสรา ทับมั่น 6312606040 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2942 นายจีรัชญา แตํงเนตร 6312606042 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2943 นายปฐมชัย เข็มขาว 6312606044 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2944 นายภวดล แสงดาว 6312606046 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2945 นายสิทธิพร เพ็งศรี 6312606052 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ
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2946 น.ส.ชณิภรณ๑ อุดชาชน 6312606054 การตลาด วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2947 น.ส.ป๓ณฑิตา ป๓น่ป่วน 6312614005 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2948 น.ส.รสนันท๑ มากพันธ๑ 6312614009 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2949 น.ส.วันวิสาข๑ คําตัน 6312614010 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2950 น.ส.วิภาพรรณ เกนเกตกรณ๑ 6312614011 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2951 นายนพพล วงษ๑กาวิน 6312614022 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2952 นายวัชรพล บุตรเมือง 6312614028 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2953 นายอนุสรณ๑ สีสิงห๑ 6312614034 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2954 น.ส.กฤติรดา เสือคํุย 6312614036 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2955 น.ส.กานต๑พิชชา เงินอินต๏ะ 6312614037 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2956 น.ส.ธันย๑ชนก มากเมือง 6312614040 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2957 น.ส.นิราภร เรืองศรี 6312614042 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2958 น.ส.วิภาวรรณ พูลพินิจ 6312614044 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2959 น.ส.สุภัสสร กล๎าหาญ 6312614047 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2960 น.ส.อนรรฆวี อินทมานนท๑ 6312614048 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2961 น.ส.อภิชญา ไพสิฐสุวรรณ 6312614049 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2962 นายกันติพจน๑ นิตฐิพันธ๑ 6312614052 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2963 นายณัฐชัย แสงทอง 6312614055 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2964 นายธนพล บัวยิ้ม 6312614057 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2965 นายนรภัทร เหล่ียมมงคล 6312614059 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2966 นายภานุพงศ๑ ดิษฐ๑นํวม 6312614063 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2967 นายอัครวิทย๑ โคกทอง 6312614069 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2968 นายณาวินทร๑ วีระสัย 6312614079 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2969 น.ส.กฤติยา แก๎วอุตสาห๑ 6312615001 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2970 น.ส.กัญญาพัชร เตาวาน 6312615003 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2971 น.ส.กัญญาภัค คํากบ 6312615004 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2972 น.ส.กันติชา สิริไทย 6312615005 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2973 น.ส.เกตน๑สิรี ยอดตอง 6312615006 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2974 น.ส.เกษราภรณ๑ ปวงคํา 6312615007 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2975 น.ส.ณัฐธยาน๑ จํารัสศรี 6312615012 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2976 น.ส.ตวงพร มนูญธรรม 6312615013 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ
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2977 น.ส.ธัญญารัตน๑ จอกทอง 6312615016 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2978 น.ส.นรมน เยาวะชัย 6312615018 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2979 น.ส.เนตรนารี สุวรรณรัตน๑ 6312615019 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2980 น.ส.ปนัดดา แย๎มเขนง 6312615020 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2981 น.ส.วชิราภรณ๑ นาหุนํ 6312615021 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2982 น.ส.พลอยชมภู ใจดี 6312615022 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2983 น.ส.พิยดา จันทร๑ชื่น 6312615023 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2984 น.ส.ภณิดาพร พูลแสง 6312615026 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2985 น.ส.มาริสา ช๎างยืนยง 6312615027 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2986 น.ส.ยุพารัตน๑ คําโพล๎ง 6312615028 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2987 น.ส.วิลักขณา แก๎วถม 6312615033 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2988 น.ส.หรรณษา ขําผา 6312615038 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2989 น.ส.ปาณิสรา อิ่มวงษ๑ 6312617002 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2990 น.ส.สุพัตรา โกบุตร 6312617005 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2991 น.ส.อนงค๑ หมอยา 6312617006 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2992 นายกฤตเมธ นาคสุวรรณ 6312617007 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2993 น.ส.ชณัฐดา คําใบ๎ 6312620001 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2994 น.ส.ธัญพิชชา พลอยเพชร 6312620003 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2995 น.ส.นัฐฌภัส ปานมณี 6312620004 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2996 น.ส.นิสา เฉลิมทอง 6312620006 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2997 น.ส.ลัดดาวัลย๑ ก๎อนคํามี 6312620007 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2998 นายนพดล ผ๎ูมีสัตย๑ 6312620012 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

2999 นายสุรศักด์ิ แซํม๎า 6312620015 การจดัการธุรกิจค๎าปลีก วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3000 น.ส.ปิน่ฟ้าไทย ปิน่ป๓ก 6312622003 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3001 น.ส.ปิยะวรรณ ด๎วงพรม 6312622004 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3002 น.ส.ภัศรา แสนเภา 6312622006 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3003 นายธนชิต อมกระโทก 6312622012 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3004 นายสหรัฐ เกิดจร 6312622023 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3005 น.ส.กัลยาณี พรหมทา 6312622026 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3006 น.ส.ปวีณา สุทธิลักษณ๑ 6312622030 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3007 นายณัฐสิทธิ ทิมทอง 6312622034 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ
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3008 นายธนภัทร๑ สีระสา 6312622036 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3009 นายธาดา สําราญจิตร๑ 6312622037 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3010 นายภูวินัย ปุงแก๎ว 6312622040 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 3 ปกติ

3011 น.ส.จุฬารัตน๑ จันทร๑คํา 6412429005 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3012 น.ส.ธนวรรณ ครองตะเคียน 6412429011 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3013 น.ส.ธนัชพร คีรีเรือง 6412429012 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3014 น.ส.นราธิป ชมชื่น 6412429013 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3015 น.ส.นันท๑นภัส อินสาคร 6412429015 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3016 น.ส.นิตินัดดา แย๎มสังกูล 6412429016 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3017 น.ส.ปริยาภัทร ทสพงษ๑ 6412429019 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3018 น.ส.พัณณิตา กลมพุก 6412429020 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3019 น.ส.สโรชา โครักษา 6412429024 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3020 นายภูเบศ ภาถีร๑ 6412429030 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3021 นายอมรเทพ วงศาโรจน๑ 6412429031 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3022 น.ส.กนกกร สุขแสง 6412602002 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3023 น.ส.กนกวรรณ ป้อมหิน 6412602003 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3024 น.ส.กรยุพา กะออมแก๎ว 6412602005 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3025 น.ส.กุลรัตน๑ พุทธิพิษ 6412602006 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3026 น.ส.เจนจินันท๑ อยูํทรัพย๑ 6412602007 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3027 น.ส.ชนากานต๑ พรมวงค๑ 6412602008 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3028 น.ส.ชุติมา จตุรไพบูลย๑กุล 6412602010 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3029 น.ส.ธัญญลักษณ๑ษณา แสนสุวรรณ 6412602012 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3030 น.ส.ธิดารัตน๑ แก๎วแย๎ม 6412602013 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3031 น.ส.นิภาวรรณ สิงห๑มา 6412602014 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3032 น.ส.พิมผการณ๑ วรกรรณ๑ 6412602016 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3033 น.ส.ภคพร พุมํพันฆอ๎ง 6412602017 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3034 น.ส.รัตติกร สุวรรณา 6412602018 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3035 น.ส.วราภรณ๑ สุขจะ 6412602019 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3036 น.ส.สุวภัทร ทองคํา 6412602023 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3037 นายปวรุตม๑ ศรีเพ็ชร 6412602027 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3038 นายอภิวัฒน๑ รอสูงเนิน 6412602031 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3039 น.ส.กัญญารัตน๑ เพ็ชรบูรณ๑ปี้ 6412602034 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3040 น.ส.ปิยรัตน๑ รวงสวาท 6412602041 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3041 น.ส.เพียงขวัญ กองเงิน 6412602043 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3042 น.ส.ริจิรา เนตรผง 6412602046 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3043 น.ส.วันวิสาข๑ เอี่ยมราชวงค๑ 6412602049 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3044 น.ส.วีรยา หงษ๑ทอง 6412602050 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3045 น.ส.ศิริพร แสงศรี 6412602052 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3046 น.ส.สุประวีณ๑ เทศกุล 6412602053 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3047 น.ส.สุภิญญา มีผล 6412602055 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3048 น.ส.สุรัสวดี สุวรรณพุฒ 6412602056 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3049 น.ส.อัจจนา ประเสริฐสิทธิ์ 6412602058 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3050 นายสุภกิจ ภูบํุญ 6412602065 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3051 น.ส.กฤติยา สมศรี 6412602068 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3052 น.ส.ชุติมณทน๑ พรหมอยูํ 6412602070 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3053 น.ส.ณัฐพร สกุลแก๎ว 6412602071 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3054 น.ส.ธัญลักษณ๑ เงินเรียน 6412602072 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3055 น.ส.ประภาภรณ๑ โม๎อ๎วน 6412602076 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3056 น.ส.พิมพ๑ลภัส พรมทุงํ 6412602079 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3057 น.ส.เฟือ่งฟ้า ขํานาพึง 6412602080 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3058 น.ส.วรนุช พรมสอาด 6412602083 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3059 น.ส.วริษา นวะแก๎ว 6412602084 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3060 น.ส.สุกัญญา ศรีสุข 6412602087 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3061 น.ส.สุรัสวดี สาระวัน 6412602088 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3062 นายฐพัฐนสิน ศกุนแก๎วหงษ๑ 6412602091 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3063 นายธนพงษ๑ เพชรสุข 6412602093 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3064 น.ส.ณัจฉรียา พรรศรี 6412603002 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3065 น.ส.ธนัชดา พานเงิน 6412603003 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3066 น.ส.รมิตา นินคํา 6412603005 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3067 นายสัตญา ค๎ุมสา 6412603008 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3068 น.ส.ชนาภรณ๑ สิริไทย 6412603011 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3069 น.ส.ธันย๑ชนก พรมภู 6412606007 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3070 น.ส.นิลาวัลย๑ วิเศษเขตการณ๑ 6412606010 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3071 น.ส.พัทธ๑ธีรา บุญยืน 6412606013 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3072 น.ส.แพรวพรรณ แสงอรุณ 6412606015 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3073 น.ส.ศรัณย๑พร คร๎ามอํอน 6412606019 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3074 น.ส.ศวรรยา ชิณโคตร 6412606020 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3075 น.ส.สรัญญา นิกดานนท๑ 6412606023 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3076 น.ส.สุนันทา อึงอาคม 6412606025 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3077 นายณัฐพงษ๑ ทองมุข 6412606030 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3078 นายวรวิช บางยิ้ม 6412606035 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3079 นายศุภกิจ ขุนนา 6412606038 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3080 น.ส.จิรัชญาวรรณ รัตนพันธ๑ 6412614002 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3081 น.ส.ณัชชา เปีย่มบุญ 6412614004 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3082 น.ส.พัชรี แก๎วทอง 6412614008 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3083 น.ส.เมธิณี เหมือนครุฑ 6412614010 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3084 น.ส.รวิวรรณ เจริญผล 6412614011 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3085 น.ส.รํุงนภา สังข๑เอี่ยม 6412614012 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3086 น.ส.ศศิวิมล คงขาว 6412614014 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3087 น.ส.อารีวรรณ ดาผะเดิม 6412614016 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3088 นายกิตตินันท๑ ก๎อนทอง 6412614019 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3089 นายธีรภัทร ทิพโสต 6412614023 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3090 นายธีรภัทร พรมนํา 6412614024 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3091 นายนนทกร ศรีจันทร๑วงศ๑ 6412614025 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3092 นายนเรศ เจริญศิลป์ 6412614026 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3093 นายวีระศักด์ิ อุดมสุข 6412614029 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3094 นายสรศักด์ิ รอดเพ็ชร 6412614030 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3095 นายสุริยา คําโบสถ๑ 6412614031 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3096 นายอนันต๑ เรืองอุไร 6412614032 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3097 น.ส.ณิชากร ลาภา 6412614035 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3098 น.ส.มาวีลัส เภรีวงษ๑ 6412614040 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3099 น.ส.วิภาดา ฉัตรเจริญ 6412614041 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3100 น.ส.ศุภรัตน๑ สีนาค 6412614043 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3101 น.ส.อารียา ไทยธรรม 6412614044 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3102 นายชานน หลํายพันธ๑ 6412614045 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3103 นายธีรภัทร แต๎มทอง 6412614049 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3104 นายป๓ญจพล จันทิมา 6412614051 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3105 นายพงศกร เผ่ือนผาราม 6412614052 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3106 น.ส.กนกวรรณ อภิชัยเฉลิมวงศ๑ 6412615001 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3107 น.ส.กัญญาพร ทาดวงตา 6412615004 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3108 น.ส.ณัฐญดา ใจดี 6412615007 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3109 น.ส.ณัฐณิชา อารยพงศ๑สกุล 6412615008 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3110 น.ส.ณัฐธิดา บัวคง 6412615009 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3111 น.ส.ดาราพร พร๎าโมต 6412615010 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3112 น.ส.ตฤณ มั่นคงเจริญกุล 6412615011 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3113 น.ส.ธัญธร ทองยิ้ม 6412615012 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3114 น.ส.นิชดา จาดเปรม 6412615015 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3115 น.ส.ป๓ทมา คงคาลัย 6412615016 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3116 น.ส.พัชรนันท๑ พลพักตร๑ 6412615017 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3117 น.ส.ลายทอง เนตรแก๎ว 6412615019 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3118 น.ส.ชัญญา แก๎วทชาติ 6412615029 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3119 น.ส.ณัฐริณีย๑ เสนาอุดร 6412615030 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3120 น.ส.ธิดารัตน๑ แก๎วสีทอง 6412615032 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3121 น.ส.ปพิชญา จันลา 6412615034 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3122 น.ส.ประกายดาว ถุงเกตุแก๎ว 6412615035 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3123 น.ส.ปรียานุช โกป๓น้ 6412615036 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3124 น.ส.พลอยชมภู บัวกล๎า 6412615038 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3125 น.ส.รัชดาภร สิงห๑เถื่อน 6412615040 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3126 น.ส.วิศุตรา ธัญญอุดม 6412615042 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3127 น.ส.สุกัญญา หมอยาเกํา 6412615044 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3128 น.ส.อนัญญา บุบผาวรรณา 6412615045 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3129 น.ส.อโรชา ล้ิมปฏิภาณ 6412615047 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3130 นายวัชรพงษ๑ เสือจันทร๑ 6412615049 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3131 นายศุภชัย บุญชิด 6412615050 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3132 น.ส.พัชริดา สารมะโน 6412622005 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3133 น.ส.สิริวรรณ เกิดวงศ๑หงส๑ 6412622008 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3134 นายป๓ญญพัฒน๑ คําเอี่ยม 6412622016 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3135 น.ส.ชนิกานต๑ เรไร 6412622026 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3136 น.ส.ปิยธิดา บุญฤทธิ์ 6412622028 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3137 น.ส.วาสนา วิมลมงคลพร 6412622030 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3138 นายทรงพล ทองเดช 6412622039 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3139 นายวรามิตร สืบพันธุ๑ดี 6412622045 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3140 นายศักย๑ศรณ๑ มิ่งรักษา 6412622046 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3141 นายศุภณัฐ ขุนทอง 6412622047 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3142 น.ส.กัญญาภัค แก๎วบุรี 6412625001 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3143 น.ส.นฤมล ทองจันทร๑ 6412625007 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3144 น.ส.ปนัดดา สําราญ 6412625009 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3145 น.ส.พัชรพร แซํเฮํอ 6412625011 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3146 น.ส.พิชามญชุ๑ ม๎าทอง 6412625013 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3147 น.ส.วรรณภา อุดทุมราช 6412625018 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3148 น.ส.วิไลพร บญุประกอบศิลป์ 6412625019 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3149 น.ส.ศรินญารัตน๑ สังข๑เทีย่ง 6412625020 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3150 นายจีรวัฒน๑ ประสานทอง 6412625026 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3151 นายธีรศักด์ิ จอมศรี 6412625029 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3152 นายธีระวัฒน๑ พิงจันอัด 6412625030 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3153 นายปฏิพัฒน๑ บ้ําชาวนา 6412625032 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3154 นายภูริ ภูกํลัด 6412625034 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3155 น.ส.พรรวษา ด๎วงทอง 6415602022 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3156 น.ส.วรรณพร เส็งสิน 6415602030 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3157 น.ส.อัจฉรา แซํบ๎วน 6415602038 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3158 น.ส.กัญญาณัฐ อินจันทร๑ 6415603001 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3159 น.ส.ทวินันท๑ จั่นจีน 6415603006 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3160 น.ส.รดา เสนานุช 6415603008 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3161 น.ส.รัตติกา จันทะคุณ 6415603010 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3162 น.ส.สุธิตา รํุงเรือง 6415603014 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3163 น.ส.กุลณัฐ วงจันทร๑ 6415606004 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3164 น.ส.ชลิตา ติดชัย 6415606006 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3165 น.ส.เปรมกมล อินทหอม 6415606012 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3166 น.ส.อภิญญา โพธิท์อง 6415606024 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3167 น.ส.อริสรา ทาใจ 6415606026 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3168 น.ส.อาภัสรา อินทเสน 6415606029 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3169 นายวรวิทย๑ บุญเจริญ 6415606031 การตลาด วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3170 น.ส.กนกพร พาเภา 6415615001 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3171 น.ส.ชญานี กิติยานุภาพ 6415615005 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3172 น.ส.ชณัฐฎา ผอบงา 6415615006 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3173 น.ส.ฐาปนา สร๎อยระหงษ๑ 6415615010 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3174 น.ส.ณัฐกิตย๑ สามเกษร 6415615012 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3175 น.ส.อัญชิสา คงเนตร 6415615035 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3176 น.ส.กมลวรรณ เผําคนชม 6415615039 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3177 น.ส.ชนาภรณ๑ แก๎วสอาด 6415615041 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3178 น.ส.ปารวีร๑ สุทนิคม 6415615048 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3179 น.ส.พรธิชา ชินคํา 6415615052 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3180 น.ส.เพ็ญสินี สุขเกิด 6415615054 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3181 น.ส.ศศิชา นิลมณี 6415615059 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3182 น.ส.ศศิตา ลามแก๎ว 6415615060 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3183 น.ส.ศิริลักษณ๑ พุกละออ 6415615064 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3184 น.ส.อภัสรา ปานันท๑ 6415615067 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3185 น.ส.อรียา สํงเมา 6415615070 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3186 น.ส.อาริษา จันทรวงค๑ 6415615072 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3187 น.ส.กัญญาวีร๑ กราวทอง 6415615078 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3188 น.ส.ขนิฐา บุญราช 6415615080 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3189 น.ส.จิตติกานต๑ บุญขัน 6415615081 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3190 น.ส.ชลิตา แปรพิมพา 6415615084 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3191 น.ส.มรกต สิมมาก 6415615095 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3192 น.ส.มัสยา จงมีสัตย๑ 6415615096 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3193 น.ส.วิชิตา เมฆโต 6415615101 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3194 น.ส.ศิรินภา บุบผาพันธ๑ 6415615102 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3195 น.ส.สโรชา ไพรเงิน 6415615103 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3196 น.ส.สุกัญญา ภูมิดี 6415615104 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3197 น.ส.สุธิตา คําภาปล๎อง 6415615105 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3198 น.ส.เสาวลักษณ๑ คงถนอม 6415615107 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3199 น.ส.อาทิตยา อนุฤทธิ์ 6415615109 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3200 นายวุฒิพงษ๑ พันธ๑แก๎ว 6415615111 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3201 น.ส.กมลพรรณ เคียงข๎าง 6415615113 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3202 น.ส.ฐานิกา สุภาวงษ๑ 6415615119 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3203 น.ส.ธิดารัตน๑ ศรีอุดร 6415615121 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3204 น.ส.นพศร บางศรี 6415615122 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3205 น.ส.นิศรา นันทะแพทย๑ 6415615125 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3206 น.ส.นุชนารถ สายจันทร๑จอม 6415615127 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3207 น.ส.เพ็ชรรัตน๑ สกุลณี 6415615134 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3208 น.ส.มัชฌิมา แสงนภากาศ 6415615135 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3209 น.ส.วิยะดา อินเล้ียง 6415615137 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3210 น.ส.ศิริลักษณ๑ รอดเพชร 6415615138 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3211 น.ส.สุภัทสรา กองเทียม 6415615141 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3212 น.ส.สุรีรัตน๑ บางเบิด 6415615143 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3213 นายณัฐพล สุทธิรักษ๑ 6415615147 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3214 นายธนากร วรรณพงษ๑ 6415615148 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3215 น.ส.จิตรเลขา แย๎มเกิด 6415622003 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3216 น.ส.นิตยา อ๎นกระโทก 6415622005 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3217 น.ส.วิภวานี จันทร๑ทอง 6415622009 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3218 น.ส.ศิริวรรณ เหลําต๎น 6415622011 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3219 น.ส.ศุภาพร บุญทอง 6415622012 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3220 น.ส.สุจิตรา ผิวพรรณ 6415622013 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3221 น.ส.สุภัสสรา กลํ่าง้ิว 6415622014 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3222 น.ส.อรนิชา พาปาน 6415622015 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3223 น.ส.อุพัทษา สุขารมณ๑ 6415622018 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3224 นายธีรภัทร๑ สีฉิม 6415622024 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ
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3225 น.ส.ธัญเรศ นรรัตน๑ 6415622038 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3226 น.ส.ธิดารัตน๑ พานไทย 6415622039 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3227 น.ส.พิมพ๑วิภา พิมพล 6415622040 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3228 น.ส.ภัทรวรรณ นาคสุทธิ 6415622042 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3229 น.ส.ลัดดาวรรณ จนัประตูมอญ 6415622046 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3230 น.ส.วรรณิศา ทิมวงค๑มํอม 6415622047 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3231 น.ส.สุดารัตน๑ ขจรภิรมย๑ 6415622048 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3232 น.ส.อรัญญา จักร๑เข็ม 6415622050 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3233 น.ส.อําไพ ชีรอด 6415622051 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3234 นายพัสกร มิขุนทด 6415622061 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3235 นายวัชรมน สมกําเนิด 6415622065 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3236 นายวุฒิพงศ๑ ทองเทศ 6415622066 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 2 ปกติ

3237 น.ส.กัญญาณัฐ บุญคง 6512429001 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3238 น.ส.กัญญารัตน๑ ตระกูลทิพย๑ 6512429002 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3239 น.ส.จันทกานต๑ ชํวยคิด 6512429003 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3240 น.ส.จิดาภา นันทา 6512429004 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3241 น.ส.ณัฐนันท๑ คงอินทร๑ 6512429008 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3242 น.ส.พลอยชมพู แซํอึ้ง 6512429012 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3243 น.ส.พิมพ๑นภา มุละสีวะ 6512429013 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3244 น.ส.สิวาพร ปูสํ่ามะโน 6512429016 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3245 น.ส.สุวนันท๑ คําปา 6512429020 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3246 น.ส.อรจิรา แซํม๎า 6512429021 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3247 นายวราวุธ ดอนไพรวัน 6512429024 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3248 นายสิริศักด์ิ สระทองอินทร๑ 6512429025 การทํองเทีย่วและบริการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3249 น.ส.กาญจนศิริ วํองวงศ๑ไพศาล 6512602003 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3250 น.ส.กุลสินี จันทร๑หอม 6512602004 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3251 น.ส.จารุวรรณ ยอดกันทา 6512602005 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3252 น.ส.จุฑามาศ หมอกเมฆ 6512602007 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3253 น.ส.ฐิติมา ทิมแย๎ม 6512602009 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3254 น.ส.นฤมล ฐานบํารุง 6512602010 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3255 น.ส.พลอยชมพู กล่ินสวรรค๑ 6512602011 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3256 น.ส.วรรณกานต๑ ข๎อชาวนา 6512602017 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3257 น.ส.สุจิรานันท๑ นิระพงษ๑ 6512602021 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3258 น.ส.อารยา แซํฮํุน 6512602025 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3259 นายชนานันท๑ ทองทา 6512602026 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3260 น.ส.กัญญารัตน๑ มีเล๎ 6512602040 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3261 น.ส.ฐิติกานต๑ เจริญชาติ 6512602043 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3262 น.ส.ณัฐชา หนูหร่ิง 6512602046 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3263 น.ส.ธณัชชา ทวีศักด์ิบวรกุล 6512602047 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3264 น.ส.บุษกร นาคจีน 6512602050 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3265 น.ส.ปรียรัตณ๑ แซํสง 6512602051 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3266 น.ส.ปานตะวัน มีเฟีย 6512602052 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3267 น.ส.พลอยเงิน ชูวัฒนสิริ 6512602053 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3268 น.ส.ลักษณพร บุญอาจ 6512602059 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3269 น.ส.สุพัฒตรา จันทร๑เจาะ 6512602062 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3270 น.ส.สุภารัตน๑ เพ็งบุตร 6512602063 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3271 นายเกียรติศักด์ิ พันธุ๑เอี่ยม 6512602067 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3272 นายจักรกฤษณ๑ เอี่ยมปลัด 6512602069 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3273 น.ส.ณัฐนิชา ครุธไทย 6512602081 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3274 น.ส.ณัฐพร ศรีทองอํอน 6512602082 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3275 น.ส.ทิฆมัพร หอมมาลี 6512602083 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3276 น.ส.นรีกานต๑ อยูํเย็น 6512602086 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3277 น.ส.ภรภัทร ดานะ 6512602090 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3278 น.ส.ภัทรสุดา แจ๎งธรรมมา 6512602091 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3279 น.ส.ร๎ุงนภา สังข๑ทอง 6512602092 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3280 น.ส.วรณัฐ บุญหนัก 6512602095 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3281 น.ส.ศิริวรรณ แก๎วเสนา 6512602098 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3282 น.ส.สุปรียา จันทร๑คง 6512602101 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3283 น.ส.อริสรา พระสนชุํม 6512602103 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3284 นายชนินทร๑ แสนสุข 6512602106 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3285 นายธีรภัทร แซํหว๎า 6512602109 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3286 นายอภิสิทธิ ์บุญค๎าศรี 6512602116 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3287 น.ส.เกศกนก นาคหลง 6512603002 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3288 น.ส.ณัฏฐณิชา น๎อยมํวง 6512603004 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3289 น.ส.ดวงกมล โตเนียม 6512603006 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3290 น.ส.ธัญลักษณ๑ บัวเกษ 6512603007 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3291 น.ส.นรินทร๑ธร เบ๎าภาระ 6512603008 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3292 น.ส.บัณฑิตา หมั้นเต็ม 6512603009 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3293 น.ส.วรรณพร ฉิมพาลี 6512603012 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3294 น.ส.สุณิสา คําสิงห๑ 6512603015 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3295 น.ส.เสาวลักษณ๑ อํอนสะเดา 6512603016 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3296 น.ส.กรวีร๑ บุญรอด 6512606002 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3297 น.ส.ชมพูนุช กิจโชครํุงเรือง 6512606004 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3298 น.ส.ณัฐวิภา ดอนไพรเทียน 6512606005 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3299 น.ส.ภักดีพร จางวางคง 6512606013 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3300 น.ส.ศศิธร มโนราช 6512606015 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3301 น.ส.สุรีย๑พร สติป๓ญญาภรณ๑ 6512606019 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3302 น.ส.อินทิราภรณ๑ ทาบัว 6512606024 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3303 นายชนาธิป นันทะเสน 6512606027 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3304 นายสุพิชฌาย๑ ชมภูอาจ 6512606035 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3305 น.ส.จันทิมา แข็งเขตกิจ 6512606038 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3306 น.ส.จิรัฐิติกาล อิ่มชม 6512606039 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3307 น.ส.ชลลดา ต๏ะขัน 6512606040 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3308 น.ส.ธันยธรณ๑ พรมจักร๑ 6512606042 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3309 น.ส.นพมาศ ไพบูลย๑ 6512606043 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3310 น.ส.ประกายดาว แซํลี 6512606045 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3311 น.ส.พรนภา สุริยะ 6512606046 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3312 น.ส.พิชยา เฉลิมสถาน 6512606047 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3313 น.ส.พีรกานต๑ จันทร๑คีรี 6512606048 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3314 น.ส.แพรวนภา จันวิสิต 6512606049 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3315 น.ส.วลัยลักษณ๑ อยูํอ๎น 6512606050 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3316 น.ส.ศิวพร หารสูงเนิน 6512606054 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3317 น.ส.สุธิดา มั่นพรม 6512606055 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3318 น.ส.สุภาพร ทะสร๎อย 6512606057 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3319 น.ส.สุภาเพ็น อินสุธา 6512606058 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3320 นายพีรศิลป์ หาญคํา 6512606066 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3321 น.ส.ขวัญสิริ ตํายจันทร๑ 6512614001 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3322 น.ส.ณัฐนันท๑ โตมา 6512614005 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3323 น.ส.นัฎฑาทิพย๑ อยูํอ๎น 6512614006 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3324 น.ส.มัลลิกา สุวรรณ 6512614008 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3325 น.ส.มาริสา ฤกษจันทร๑ 6512614009 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3326 น.ส.วนิดา แซํหยาง 6512614012 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3327 นายชนุดม เพ็ญจันทร๑ 6512614020 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3328 นายณัฐวุฒิ มํวงมา 6512614021 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3329 นายธีรภัทร อินผัด 6512614024 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3330 นายพีรพัฒน๑ จันทะวิลัย 6512614026 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3331 นายศุภวิชญ๑ เฉลิมทรัพย๑ 6512614030 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3332 น.ส.ชาลิตา ศรีเดือน 6512614035 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3333 น.ส.เบญจมาพร คํ้าชู 6512614036 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3334 น.ส.พิมพาภรณ๑ จันทร๑โพธิ์ 6512614040 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3335 น.ส.เพชรลดา ทองยัง 6512614041 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3336 น.ส.เมราณี พรมกสิกร 6512614046 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3337 น.ส.อทิตยา ทองเทา 6512614049 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3338 นายชาญณรงค๑ คําเนียม 6512614053 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3339 นายธนรัฐ บอกบุญ 6512614056 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3340 นายนพณัฐ สมแก๎ว 6512614058 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3341 นายปฏิภาณ วระโคตร 6512614059 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3342 นายพีรเดช แจํมแจ๎ง 6512614062 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3343 นายวรโชติ บัวเก๏า 6512614063 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3344 น.ส.ณิชาภัทร ทาเขียว 6512614068 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3345 น.ส.บุษกร โสภา 6512614073 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3346 น.ส.สุพัตรา เสมน๎อย 6512614078 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3347 น.ส.สุพัตรา เสริมทองหลาง 6512614079 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3348 นายทักษิณ มากวงค๑ 6512614082 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3349 นายธนัท มั่นคง 6512614084 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3350 นายภัทรพล สุวรรณ 6512614090 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3351 นายภาณุพงษ๑ ชมภูอาจ 6512614091 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3352 นายอิทธิกร อรุณอุํนเกต 6512614096 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3353 น.ส.กนกกาญจน๑ เขียวโต 6512615001 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3354 น.ส.กนกอร หมวกชา 6512615002 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3355 น.ส.เขมิกา ยิ้มปิน่ 6512615007 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3356 น.ส.ชลิดา ธงชัย 6512615010 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3357 น.ส.ธัญชนก คําศรี 6512615015 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3358 น.ส.ปาลิกา นกพํวง 6512615018 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3359 น.ส.พรรณพัชร คําแก๎ว 6512615019 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3360 น.ส.พัฒน๑นรี เกตุแก๎ว 6512615020 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3361 น.ส.พิชชาพร คําปล้ืม 6512615021 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3362 น.ส.รัตติกาล จุลศิลป์ 6512615023 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3363 น.ส.วันวิสาข๑ กํามาทอง 6512615025 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3364 น.ส.ศศิการ พันธุกูล 6512615029 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3365 น.ส.สิดาพร แสงโสด 6512615031 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3366 น.ส.สิรินทรา สลับสี 6512615032 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3367 น.ส.อนุธิดา ทวีบูรณ๑ 6512615035 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3368 นายสิรภพ พิมพ๑หลํอน 6512615041 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3369 นายอัครชัย ทรัพย๑เกิด 6512615042 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3370 น.ส.กัญญาดา เหมป๓น้ 6512617001 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3371 น.ส.จรรยพร เวียงลอ 6512617002 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3372 น.ส.ศศิกานต๑ มโนราช 6512617006 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3373 น.ส.ศิริลักษณ๑ พูลเพ็ง 6512617007 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3374 น.ส.อนงค๑นาค จันทะคุณ 6512617008 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3375 นายจักรพงศ๑ แก๎วกราด 6512617010 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3376 นายณัฐพล เสริมดวงประทีป 6512617012 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3377 นายธนากร มีบุญ 6512617013 เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3378 น.ส.กรวิภา บุญเลิศ 6512622001 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3379 น.ส.ฐิติมา ขุนหีต 6512622004 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3380 น.ส.ปานิตา พิริยะ 6512622006 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3381 น.ส.เยาวลักษณ๑ ฝ้ายอิ่ม 6512622011 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3382 น.ส.อรวรรณ ภักดีวรการ 6512622014 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3383 นายคมกริช ดาวเรือง 6512622017 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3384 นายจิรภัทร๑ ปิน่ทอง 6512622018 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3385 นายธนพนธ๑ สีหะวงค๑ 6512622022 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3386 นายวิศิษฏ๑ จําปี 6512622030 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3387 นายอภิสิทธิ ์ธรรมมา 6512622031 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3388 น.ส.กนกวรรณ นันทเวช 6512622034 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3389 น.ส.ณัฐนรี ศรีแสง 6512622036 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3390 น.ส.ณิชมน ทับทิมทอง 6512622037 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3391 น.ส.ธดิาภรณ๑ บุญชํวยนางเดียว 6512622038 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3392 น.ส.ปรางวลัย ยะป๓นดิษฐ 6512622039 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3393 น.ส.พันณา เพ็ชรประกอบ 6512622040 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3394 น.ส.พิมญาดา ชื่นชม 6512622041 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3395 น.ส.สุดารัตน๑ มีสัตย๑ 6512622045 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3396 น.ส.อภิญญา ลือดารา 6512622047 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3397 นายเจษฎาภรณ๑ สุขมา 6512622050 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3398 นายณัฐวุฒิ น๎อยพรม 6512622051 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3399 นายธราพงษ๑ อินจันทร๑ 6512622053 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3400 นายธวัชชัย ขันธ๑กิจ 6512622054 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3401 นายวุฒิชัย เทือกศิริ 6512622059 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3402 น.ส.กนกวรรณ กองแก๎ว 6512625001 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3403 น.ส.กัญญาวีร๑ อะทะนิตย๑ 6512625002 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3404 น.ส.กัลยา แจ๎งพราย 6512625003 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3405 น.ส.ชนกนันท๑ สุวรรณบล 6512625006 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3406 น.ส.นารีรัตน๑ ทองพูน 6512625012 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3407 น.ส.สวรรยา วะสะศิริ 6512625017 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3408 น.ส.สาธิกา กว๎างจิตต๑อารีย๑ 6512625018 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3409 น.ส.อภิญญา จันทะคุณ 6512625020 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3410 น.ส.อารียา สุกใส 6512625022 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3411 นายธนธรณ๑ พิชคํา 6512625032 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3412 นายธนวิชญ๑ เชื่อมสุวรรณ 6512625033 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3413 นายป๓ณณวัฒน๑ ยอดสุทธิ 6512625037 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3414 นายศรายุทธ ป๓น้ทองคํา 6512625043 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3415 นายสิทธิวิชญ๑ ทิวารัตน๑ปภณ 6512625044 ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3416 น.ส.กานต๑สินี มีแสง 6512626001 การจัดการการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3417 น.ส.เจนีน โรจนันท๑ 6512626003 การจัดการการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3418 น.ส.เมษิฌาย๑ ประชาสนธิ์ 6512626009 การจัดการการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3419 น.ส.สุจิตรา นักประพันธ๑ 6512626010 การจัดการการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3420 น.ส.ณัฐธิมาศ ฤทธิศักด์ิ 6515602006 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3421 น.ส.ณิชาภัทร ทองล๎อม 6515602007 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3422 น.ส.ดวงรัตน๑ สีหามาตย๑ 6515602008 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3423 น.ส.ธัญญลักษณ๑ กุญชรชัย 6515602011 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3424 น.ส.นพมาศ แย๎มวัตร 6515602012 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3425 น.ส.พลอยไพลิน รักงาม 6515602019 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3426 น.ส.พิจิตรา คล๎ายผูก 6515602021 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3427 น.ส.ภัสรา รักผกาวงศ๑ 6515602024 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3428 น.ส.ภารตี คชสาร 6515602025 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3429 น.ส.ลัดดาวัลย๑ ลอยเลิศ 6515602030 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3430 น.ส.สุวนันท๑ ไกรทิพย๑ 6515602032 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3431 น.ส.อุทัยวรรณ นาสะอาด 6515602036 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3432 นายกวีเอก สุธรรมมา 6515602037 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3433 นายฐิติพงศ๑ อิ่มสะอาด 6515602039 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3434 นายพลวัฒน๑ ไทรอินทรีย๑ 6515602040 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3435 นายอารินทร๑ โจเซฟโบลฟายต๑ 6515602041 การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3436 น.ส.กรรณิการ๑ แสงแจํม 6515603002 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3437 น.ส.กัลยารัตน๑ อิ่มขุนทอง 6515603003 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3438 น.ส.ณัฐนันท๑ โทจําปา 6515603004 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3439 น.ส.ณัฐสุดา จําปาแดง 6515603005 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3440 น.ส.อัญชลี อินทพงษ๑ 6515606008 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3441 นายฐิรพรรษ พงค๑พานิช 6515606009 การตลาด วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3442 น.ส.กนกพรรณ มิ่งเมือง 6515615001 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3443 น.ส.ชนิดาภา แซํล้ี 6515615005 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3444 น.ส.ณัฎฐ๑นรี คงฤทธิ์ 6515615007 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3445 น.ส.ณัฐนันท๑ จันทร๑สุริยะ 6515615009 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3446 น.ส.พรญาณี อํอนอินทร๑ 6515615013 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3447 น.ส.วรรณภา ปล้ืมยิ้ม 6515615018 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3448 น.ส.สุจิรา จิตรจํานงค๑ 6515615022 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3449 น.ส.สุทธิดา จันทะมา 6515615023 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3450 นายชานนท๑ ชัยสุริยงค๑ 6515615028 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3451 นายภูวดล เสือนํวม 6515615030 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3452 นายวัชรพล ศิริอํอน 6515615031 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3453 น.ส.ฐิติมา เพชรเกตุ 6515615036 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3454 น.ส.ธนพร คําโทน 6515615040 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3455 น.ส.พัชราภรณ๑ ถินทับ 6515615045 การบัญชี วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3456 น.ส.เพชรรัตน๑ ทรัพย๑เอี่ยม 6515615046 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3457 น.ส.สิริกร ชํางโคตรพะเนา 6515615053 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3458 น.ส.อุมาพร ประจําเมือง 6515615059 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3459 น.ส.จันทิมา หาญไชยภา 6515615064 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3460 น.ส.จีรนันท๑ อูํทรัพย๑ 6515615065 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3461 น.ส.ณัฐจิรา รุจิเรข 6515615068 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3462 น.ส.ดลพร แจํมศรี 6515615071 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3463 น.ส.ธนภรณ๑ มั่นฤทธิ์ 6515615072 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3464 น.ส.ปุณยาพร ดํอนดี 6515615076 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3465 น.ส.ลลิตา ฉินโน 6515615081 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3466 น.ส.สุนันทา แก๎วพะเนียง 6515615083 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3467 น.ส.สุมิตานัน ตองอํอน 6515615084 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3468 น.ส.อาริสรา นาลา 6515615087 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3469 นายณัฐชนน เณรพัด 6515615090 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3470 นายพิษณุ อินทร๑สุข 6515615092 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3471 น.ส.กณิศา พูลนุช 6515622001 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3472 น.ส.ขวัญข๎าว สุภัทรอดิเรก 6515622004 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ
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3473 น.ส.ชรินทร๑ธร น๎อยสิน 6515622006 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3474 น.ส.ธวัลรัตน๑ ป๓น้ดี 6515622008 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3475 น.ส.ภณัฐฎา หลําร้ิว 6515622012 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3476 น.ส.ศิริประภา ปานทุงํ 6515622015 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3477 น.ส.สุภัทรา สนค๎ุม 6515622018 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3478 น.ส.อริสรา อ่าํกําเหนิด 6515622020 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3479 นายณัฐพงษ๑ ศรีแสงฉาย 6515622025 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3480 นายนพรัตน๑ ชัญมาตร๑ 6515622028 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3481 นายบรรณวิชญ๑ เนืองนิตย๑ 6515622029 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3482 นายปองคุณ กาญจนกาศ 6515622030 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3483 น.ส.ณัฐภัทร๑ พระสอน 6515622036 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3484 น.ส.ดวงกมล สุริมา 6515622037 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3485 น.ส.ทิพย๑ธัญญา มีไชโย 6515622038 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3486 น.ส.ธิดารัตน๑ เผําคนชม 6515622039 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3487 น.ส.รัตนาภรณ๑ อินชํวย 6515622044 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3488 นายรติยุทธ แสงสุข 6515622059 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3489 นายราเชน อินทหอม 6515622060 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3490 นายวรัญ๒ู ทัดเทีย่ง 6515622061 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3491 น.ส.สุภาลิณี สร๎อยสน 6515626009 การจัดการการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาการจัดการ 1 ปกติ

3492 น.ส.กนกพร สืบไทย 6232614002 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 พิเศษ

3493 น.ส.ปรียาภรณ๑ เย็นขัน 6232614007 นิเทศศาสตร๑ วิทยาการจัดการ 4 พิเศษ

3494 น.ส.ปวีณ๑สุดา ศรีเจริญจิตร๑ 6332602035 การจัดการ วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3495 น.ส.เกศรา มาลาศรี 6335615006 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3496 น.ส.ยวิษฐา โลหะพันธ๑ 6335615024 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3497 น.ส.วลัยพรรณ บุญยืน 6335615028 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3498 น.ส.กัณฑิมา นาคมี 6335615035 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3499 น.ส.ปนัดดา ตันอินทร๑ 6335615050 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3500 น.ส.ศวิตา เปียอินทร๑ 6335615058 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 3 พิเศษ

3501 น.ส.กัลย๑สุดา สนสง 6432602002 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3502 น.ส.ชลรัตน๑ดา ภูสํวัสด์ิ 6435602006 การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3503 น.ส.กวินทิพย๑ อัสถิ 6435615002 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ
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3504 น.ส.จิณธิดา กางศรี 6435615004 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3505 น.ส.ดารินทร๑ ทวีหันต๑ 6435615010 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3506 น.ส.ภาวิณี ล้ีต้ังเจริญ 6435615021 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3507 น.ส.อลิษา จันทร๑สิงห๑ 6435615034 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3508 น.ส.ณัฐวดี สระเกตุ 6435615048 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3509 น.ส.ดวงแก๎ว แดงชาวนา 6435615050 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3510 น.ส.วราภรณ๑ จินดา 6435615063 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3511 น.ส.วาริณี วัฒทัน 6435615065 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3512 น.ส.สุกัญญา รอดนวล 6435615069 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 2 พิเศษ

3513 น.ส.พัชชะมัย บุญทอง 6535603006 การจัดการทรัพยากรมนษุย๑ วิทยาการจัดการ 1 พิเศษ

3514 น.ส.สุมิตรา สุทธิไชยา 6535615029 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 พิเศษ

3515 น.ส.อนุสรา ศรีรัตน๑ 6535615066 บัญชีบัณฑิต วิทยาการจัดการ 1 พิเศษ

3516 น.ส.ฐิตารีย๑ คล๎ายสิน 6535622002 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 พิเศษ

3517 นายวสุธร เณรพิทักษ๑ 6535622033 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ วิทยาการจัดการ 1 พิเศษ

3518 น.ส.กมลลักษณ๑ บรรจง 6212207002 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3519 น.ส.จุฑารัตน๑ ปานเถื่อน 6212207006 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3520 น.ส.ชลธิชา ตาใจ 6212207007 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3521 น.ส.นฤมล เพชรเกตุ 6212207008 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3522 น.ส.ศศิธร ผดุงฤทธิชัย 6212207010 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3523 น.ส.ศิริยากร ไกรสุข 6212207011 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3524 น.ส.สุพัชชา ชูพันธ๑ 6212207012 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3525 น.ส.สุภัสสรา ศรีชู 6212207013 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3526 นายวุฒิชัย ใจสุข 6212207019 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3527 น.ส.กัลยา โสพรม 6212207022 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3528 น.ส.คัทลียา จาดยางโทน 6212208004 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3529 น.ส.จุฑามาศ จําปาเทศ 6212208006 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3530 น.ส.ฐิดารัตน๑ ไกรสังข๑ 6212208008 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3531 น.ส.ปริชญา คําเฝ้า 6212208012 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3532 น.ส.วิมล การะเกตุ 6212208016 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3533 น.ส.วิยะดา บุญลอย 6212208017 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3534 นายชัยวัฒน๑ พัดแหวว 6212208025 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ
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3535 น.ส.ณัฐธิดา อยูํเชื้อ 6212208036 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3536 น.ส.ปณิดา คอนจั่น 6212208039 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3537 น.ส.ปรัสวรรณ ติตุมมา 6212208040 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3538 น.ส.ปริศนา ปกป้อง 6212208041 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3539 น.ส.วรากรณ๑ อํอนแก๎ว 6212208042 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3540 น.ส.วริยา ดิษเทศ 6212208043 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3541 น.ส.สุภัสสร ศรีโยวัย 6212208050 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3542 นายสุรชัย ทองแดง 6212208057 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3543 น.ส.ขวัญใจ ชอบธรรม 6212208059 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3544 น.ส.สายฝน สินเช๎า 6212208062 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3545 น.ส.อมรภัค กล่ินแข 6212208063 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3546 น.ส.ทัศนีย๑ เทีย่งเกตุ 6212211002 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3547 น.ส.เสาวลักษณ๑ อยูํเพชร 6212211006 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3548 นายครรชิต ณ วิเชียร 6212211007 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3549 นายพลวัต ทองคํา 6212211008 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3550 น.ส.จรรยพร เกตุสวัสด์ิ 6212212001 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3551 น.ส.ญาณิศา ทองดอนอินทร๑ 6212212002 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3552 น.ส.สุพัตรา หํอทรัพย๑สิน 6212212006 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3553 นายกิตติพร ทองมา 6212212007 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3554 นายปิยพงศ๑ ทองคํา 6212212008 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3555 น.ส.กมลพรรณ แก๎วเทวี 6212213002 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3556 น.ส.จันทวรรณ เมืองแก๎ว 6212213003 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3557 น.ส.จาฏุพัจน๑ เรืองบุตร 6212213004 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3558 น.ส.จีราพร อินพัน 6212213006 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3559 น.ส.ฑิฆมัพร หํวงแสง 6212213007 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3560 น.ส.ธนาภรณ๑ สุรารัตน๑ 6212213008 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3561 น.ส.ธนิตตา เกตุหลํา 6212213009 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3562 น.ส.พรพิณ เผําพันธ๑แปลก 6212213011 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3563 นายพงศกร สระทองทา 6212213012 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3564 นายทักษ๑ดนัย สังกร 6212224012 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3565 นายนาวิน จุ๎ยเรือง 6212224015 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ เรียนเกินหลักสูตร
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3566 นายศรายุธ เทพประมวล 6212224020 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3567 นายชญานนท๑ มันพร๎าว 6212224032 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3568 นายธนายุต เกตุแมน 6212224035 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3569 นายธีรกานต๑ สุพรหม 6212224036 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3570 นายพินิจ ทุมเสน 6212224039 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3571 นายภูดินันท๑ สายคําต้ัง 6212224042 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3572 น.ส.อารียา วารินสุ 6212224048 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3573 น.ส.จุฑามาศ ขาวเอี่ยม 6212230002 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3574 นายกุมภ๑มเรศ อินทิรัก 6212230009 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3575 นายรณกฤต บุญแจ๎ง 6212230010 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3576 นายพิชิตชัย แสงทอง 6212231009 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3577 นายเพชรายุทธ มิตรชอบ 6212231010 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3578 นายภานุพงศ๑ มาพา 6212231012 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3579 นายอนนท๑ จันทรี 6212231017 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3580 น.ส.จรัญยา ทุมรินทร๑ 6212242004 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3581 น.ส.จริญญา กระทู๎ 6212242005 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3582 น.ส.ณัฐธิดา บุญอํวม 6212242006 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3583 น.ส.ธัญมน โยธามาตย๑ 6212242008 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3584 น.ส.ปิยะพร ปานทุงํ 6212242010 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3585 น.ส.พรพรรณ ประทีปคีรี 6212242011 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3586 น.ส.เพ็ญจันทร๑ มํวงคราม 6212242016 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3587 น.ส.ภณิดา ใหมํบัวเขียว 6212242017 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3588 น.ส.รํุงอรุณ เพ็ญจันทร๑ 6212242018 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3589 น.ส.วราภรณ๑ สุรรัตน๑ 6212242022 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3590 น.ส.วะรีวรรณ๑ แก๎วคงวงษ๑ 6212242023 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3591 น.ส.ศศิธร ศรีสวัสด์ิ 6212242025 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3592 น.ส.ศิริลักษณ๑ อุดมสุข 6212242026 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3593 น.ส.ศิริวิมล เกษรจรุง 6212242027 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3594 น.ส.สุพัตรา แก๎วเรือง 6212242028 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3595 น.ส.อรวรรณ คํายิ่ง 6212242030 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3596 นายจิรภัทร คําปาน 6212242033 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ
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3597 นายชยพล อํองอารี 6212242034 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3598 น.ส.กนกวรรณ บุญกลํ่า 6212242039 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3599 น.ส.กฤษณา อยูํศิลปไชย 6212242040 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3600 น.ส.จันทร๑จิรา เกิดศรี 6212242041 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3601 น.ส.จุฬาลักษณ๑ พานทอง 6212242043 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3602 น.ส.ชลธิชา แสนเพ็ด 6212242045 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3603 น.ส.นรีกานต๑ อันทะไชย 6212242050 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3604 น.ส.พิมพ๑วรีย๑ ศรีเมฆ 6212242055 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3605 น.ส.สตรีรัตน๑ แก๎วชนะ 6212242061 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3606 น.ส.สิริมา แสงทองคํา 6212242062 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3607 น.ส.สุกัญญา แถวอุทุม 6212242063 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3608 น.ส.สุภัทษรณ๑ อินแตง 6212242069 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3609 นายคุณากร จิตรแก๎ว 6212242071 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3610 นายเทวฤทธิ ์ทองสาด 6212242073 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3611 นายปรมินทร๑ ทองประพันธุ๑ 6212242074 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3612 น.ส.ฐิติวรดา คําจริง 6212257002 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3613 น.ส.ณัฐริกา ปุยฝ้าย 6212257003 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3614 น.ส.นิศารัตน๑ ครุฑพาหะ 6212257005 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3615 น.ส.พลอยขวัญ เอี่ยมสอาด 6212257006 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3616 น.ส.รํุงธิวา ลูกอินทร๑ 6212257007 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3617 น.ส.ลลิตา กลัดลัด 6212257008 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3618 น.ส.จารุวรรณ พรมรอด 6212264003 วทิยาการข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 4 ปกติ

3619 น.ส.จุฑามาส แสงแก๎วสุข 6312207001 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3620 น.ส.ป๓ทมพร สาทจิม 6312207004 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3621 น.ส.อรณิชา บุตรดี 6312207006 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3622 นายธนวัต แสนยากุล 6312207007 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3623 น.ส.ธนัชพร แสนประสิทธิ์ 6312208005 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3624 น.ส.เบญจรัตน๑ เกษเทศ 6312208007 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3625 น.ส.สิรีธร เจริญวัฒนมาสกุล 6312208011 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3626 น.ส.สุชานาถ นาคยิ้ม 6312208012 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3627 น.ส.เสาวภาคย๑ เตจะ 6312208013 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ
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3628 น.ส.อัญชนา ทรงสกุลทอง 6312208015 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3629 นายกมล วิสุทธิกุลชัย 6312208016 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3630 นายฐิติ ศรีสุข 6312208020 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3631 นายนัทธพงศ๑ แพงศรี 6312208025 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3632 นายสมพงษ๑ เทศราช 6312208030 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3633 นายสิทธิชัย เสือมั่น 6312208031 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3634 น.ส.ณัฐชา เหมือนมี 6312208033 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3635 น.ส.วรรณภาภรณ๑ นามเชื้อ 6312208034 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3636 น.ส.กัลยรัตน๑ สายคํามี 6312211001 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3637 น.ส.กาญจนา วันทองสุข 6312211002 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3638 น.ส.จินดารัตน๑ น๎อยนันตา 6312211003 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3639 น.ส.วนัชพร เล่ือนลอย 6312211006 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3640 น.ส.อริศรา ศรีรักษา 6312211009 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3641 น.ส.เกวลิน คําปิว 6312212001 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3642 น.ส.วันวิสา อํวมพรม 6312213004 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3643 น.ส.ศศิกานต๑ จันทะคุณ 6312213005 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3644 น.ส.ศุลีพร ชมเชย 6312213006 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3645 น.ส.เมทณี มีภิปราย 6312213009 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3646 น.ส.ชญาดา ยิ้มไทย 6312224001 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3647 น.ส.นภัสสร จันทร๑ศรี 6312224004 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3648 น.ส.อรุณวรรณ คงคา 6312224009 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3649 นายธนาวัฒน๑ เสียงเพราะ 6312224019 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3650 นายปกรณ๑เกียรติ ยะสาร 6312224020 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3651 นายพัชรดนัย จันทะคูณ 6312224021 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3652 นายพิทวัส เสนานุช 6312224022 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3653 นายภัทรพล เดชประพฤติ 6312224023 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3654 น.ส.เจนจิรา แซํหว๎า 6312230001 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3655 น.ส.กันต๑ธิดา นาคพัน 6312231001 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3656 น.ส.พีวรา ขันธสิกรรม 6312231004 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3657 น.ส.มณธกาญ มัชฌิมา 6312231005 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3658 นายจักรพันธ๑ จันกัน 6312231012 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ
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3659 นายธนาวุฒิ บุญมาเวียง 6312231019 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3660 นายพิชญพงศ๑ ศิลปาภิสันทน๑ 6312231022 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3661 นายศิรวิทย๑ ขวัญน๎อม 6312231028 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3662 นายสิริชัย หอมร่ืน 6312231032 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3663 น.ส.กนิษฐา จันทร๑นา 6312242002 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3664 น.ส.กัญญาณัช ชาญเสมาวัชร๑ 6312242003 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3665 น.ส.จิราภรณ๑ จันทร๑ฉาย 6312242005 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3666 น.ส.ชัญญาภร มูลพันธ๑ 6312242006 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3667 น.ส.ญาณิศา มํวงมุกข๑ 6312242007 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3668 น.ส.ธารารัตน๑ บุญหินทอง 6312242011 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3669 น.ส.ปภาวรินทร๑ ดาหา 6312242014 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3670 น.ส.ปวันรัตน๑ พุมํศิริอุดม 6312242015 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3671 น.ส.ปวีณ๑นุช แย๎มชื่น 6312242016 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3672 น.ส.ปวีณ๑นุช ไวกิจจี 6312242017 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3673 น.ส.ปิยธิดา นุชิต 6312242018 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3674 น.ส.พิมพ๑ประภา เขียวน๎อย 6312242019 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3675 น.ส.สุภาพร เสือสา 6312242026 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3676 นายภูริภัทร ดวงจันทร๑ 6312242031 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3677 น.ส.กนกพร พิรักษา 6312242032 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3678 น.ส.จาริมาศ บุญภูํ 6312242033 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3679 น.ส.ชฏาภรณ๑ วรชินา 6312242037 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3680 น.ส.ชันญานุช ถึงเนียม 6312242039 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3681 น.ส.ณัฐตพร วาสนา 6312242041 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3682 น.ส.เนตรนภา สีเล่ือม 6312242043 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3683 น.ส.ปรียานุช สุขเพ็ญ 6312242044 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3684 น.ส.ปิยาณี แป๊ะสํุม 6312242045 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3685 น.ส.รัชนีกร คงยา 6312242048 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3686 น.ส.วิชุดา มณฑาทอง 6312242051 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3687 น.ส.วิภาวนี ฟ๓น่คําสาย 6312242052 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3688 น.ส.ศศิกานต๑ มูลมั่ง 6312242053 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3689 น.ส.สิริวิมล แสงอํวม 6312242054 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ
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3690 น.ส.สุกฤตา เขียวเขิน 6312242055 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3691 น.ส.สุพิชฌา บ๎งจํา 6312242058 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3692 น.ส.สุภาพร เกิดป้อม 6312242059 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3693 น.ส.อังศุมาลิน นาคกร 6312242060 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3694 น.ส.อารียา รํุงอินทร๑ 6312242061 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3695 น.ส.กนกกาญจน๑ จาดเปรม 6312242063 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3696 น.ส.ขนิษฐา สอนบุญ 6312242066 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3697 น.ส.จิตราพร สิงห๑รักษ๑ 6312242068 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3698 น.ส.ณัฐพร พุมํพวง 6312242072 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3699 น.ส.ณัฐรินทร๑ ดีพร๎อม 6312242073 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3700 น.ส.นวรัตน๑ ฉิมศรี 6312242074 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3701 น.ส.นัฐชดาภรณ๑ นุชแม๎น 6312242075 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3702 น.ส.นิชาภัทร มาลัยหวล 6312242076 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3703 น.ส.พรรณรัตน๑ รํุงฉัตร 6312242078 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3704 น.ส.รสริน ชํองงาม 6312242080 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3705 น.ส.เลิศนภา ตลอดภพ 6312242082 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3706 น.ส.วิลาสินี กระฐินเทศ 6312242083 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3707 น.ส.สิริกาญจน๑ กรํ่าศรีธัญนพ 6312242084 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3708 น.ส.สุภัทรา โพธิบ์ุญ 6312242086 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3709 น.ส.อมินตา เธียรศรี 6312242090 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3710 น.ส.อัจฉราพร อํอนจิ๋ว 6312242091 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3711 น.ส.อารดา ดวงจิโน 6312242092 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3712 นายอนุกูล แกํนสารี 6312242093 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3713 นายอัษฎางค๑ ศิริคําปา 6312242094 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3714 น.ส.ชนนิกานต๑ มีอุดร 6312257002 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3715 น.ส.สกุลตลา จุปุ 6312257006 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3716 น.ส.อนุสรา ยวนเขียว 6312257007 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3717 น.ส.กัลยา คําสี 6312264001 วทิยาการข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3718 น.ส.กุลธิดา ราชแก๎ว 6312267001 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3719 น.ส.สุธินี มีไชโย 6312267002 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3720 น.ส.อรัชพร บัวผัน 6312267003 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ
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3721 น.ส.จุฑามาศ มนต๑เดช 6312271001 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3722 น.ส.นริศรา เผือกพัด 6312271003 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3723 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับทิม 6312271007 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3724 น.ส.บุญสิตา โลมพันธ๑ 6312271009 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3725 น.ส.วิภาวี อุปทอง 6312271013 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3726 นายกรวิชญ๑ ปานสุด 6312271015 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3727 นายกฤษฎา คงอิ่ม 6312271016 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3728 นายขจร มีชาวนา 6312271017 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3729 น.ส.กนกวรรณ เย็นฉ่ํา 6312271018 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3730 น.ส.ญาณินท๑ นาโตนด 6312271019 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3731 น.ส.นรินทร๑ทิพย๑ เชื้อวงศ๑ 6312271020 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3732 น.ส.รํุงฤดี ประสิทธิ์ 6312271021 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3733 น.ส.ศิริวรรณ อินทร๑อยูํ 6312271022 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3734 นายพีรวัส สอนทุงํ 6312271023 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3735 น.ส.นภาพร สีเสือ 6312271029 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3736 น.ส.น้ําผ้ึง ถูวะสี 6312271030 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3737 น.ส.ปริศนา เถาเมฆ 6312271031 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3738 น.ส.ศศิธร บุญธรรม 6312271032 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3739 น.ส.อภิญญา แดงจันที 6312271033 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3740 นายวรเมธ สุธน 6312271035 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3741 น.ส.กานต๑มณี กิจสะสม 6312271036 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3742 น.ส.เกวลิน ประจง 6312271037 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3743 น.ส.จันจิรา จันดี 6312271038 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3744 น.ส.จารุวรรณ ค๎ุมขํา 6312271039 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3745 น.ส.ชลธิชา หวังเจริญ 6312271040 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3746 น.ส.นันทิชา พงษ๑เจริญ 6312271043 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3747 น.ส.ปิยะธิดา แหลมแก๎ว 6312271044 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3748 น.ส.ลักษิกา พรหมมา 6312271046 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3749 น.ส.วิภาวี คําหอม 6312271047 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3750 น.ส.สุปราณี ศักด์ิศิริกุล 6312271048 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3751 น.ส.อุรวรา มํวงทุงํ 6312271050 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ
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3752 นายพรพิพัฒน๑ อ๎นอ๏อด 6312271051 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3753 นายวีระพล จอมคําสิงห๑ 6312271053 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3754 นายอินทร วิวรรธน๑ภาสกร 6312271055 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3755 น.ส.พรทิพย๑ ชะนะภัย 6312271057 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3756 น.ส.กัญญรัชญ๑ เสียงหวาน 6312271060 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3757 น.ส.ธิดารัตน๑ วาจาชื่น 6312271061 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3758 น.ส.นภาภรณ๑ แหงมพรม 6312271062 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3759 น.ส.สิริญฑาทิพย๑ ผุยผัน 6312271065 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3760 น.ส.ทักษพร ยศสุวรรณ๑ 6312271066 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3761 น.ส.ธนพร จินดาพงษ๑ 6312271067 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3762 น.ส.รัตนมน มีผล 6312271069 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3763 น.ส.รัตพร ปล้ืมใจ 6312271070 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3764 น.ส.รุศิตา กล่ินภูํ 6312271071 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3765 น.ส.วราภรณ๑ ชมพักตร๑ 6312271073 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3766 น.ส.อรยา หมูํหาญ 6312271074 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3767 นายจิรเมธ น๎อยนิ่ม 6312271075 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3768 นายอธิปกรณ๑ จงมณี 6312271077 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3769 น.ส.ทินศิริ ผัดแสน 6312271078 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3770 น.ส.พัชฎาภรณ๑ โสพรม 6312271079 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 3 ปกติ

3771 น.ส.พัชรวดี คําบุญ 6412207003 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3772 นายชาญชัย เพชรสอาด 6412207005 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3773 นายภัคพล เฝ้าหนองคํู 6412207006 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3774 นายวงสกร สุคนธ๑ 6412207007 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3775 นายอรรถพล อิ่มใจกล๎า 6412207009 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3776 น.ส.จันทราทิพย๑ มณีรัตน๑ 6412208003 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3777 น.ส.จันนิภา สงศิลาวัต 6412208004 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3778 น.ส.ชญานันทน๑ สงแจ๎ง 6412208005 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3779 น.ส.ทิพาพร คงรอด 6412208008 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3780 น.ส.ธัญลักษณ๑ วือ่ปรัชญากุล 6412208010 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3781 น.ส.นันทวัน โสขํา 6412208011 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3782 น.ส.นิศารัตน๑ ทําประเสริฐ 6412208012 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ
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3783 น.ส.ปณิดา กองจันทร๑ 6412208013 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3784 น.ส.มาลี วือ่ปรัชญากุล 6412208018 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3785 น.ส.วริยา คําจันทร๑ 6412208024 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3786 น.ส.ศศิวิมล ท๎องฟ้า 6412208028 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3787 น.ส.สุทัตตา มาน๎อย 6412208032 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3788 น.ส.ใหมํ อดโอ 6412208035 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3789 น.ส.อลิตษา การเกต 6412208037 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3790 นายกัญจน๑ปรีญา แสงอรุณ 6412208039 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3791 นายอภิกัญน๑ สุดซาง 6412208045 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3792 นายอภิสิทธิ ์ตาลน๎อย 6412208046 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3793 น.ส.ณัฐกานต๑ ปานรักษ๑ 6412208048 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3794 น.ส.พิมลวรรณ เพชรไทย 6412208052 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3795 นายณัฐพงศ๑ ลําขวัญ 6412211007 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3796 น.ส.ขัตติยา เยาวะภาว๑ 6412212001 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3797 น.ส.โชตินันท๑ รักป้อม 6412212002 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3798 น.ส.พิจิตตรา สงัด 6412212006 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3799 น.ส.มุธิตา นาคทอง 6412212007 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3800 น.ส.วิสสุตา คงทอง 6412212009 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3801 น.ส.ศศิ บุญธานี 6412212010 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3802 น.ส.สุภาดา อยูํเส็ง 6412212011 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3803 น.ส.จิดาภา มรดกพนา 6412213001 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3804 น.ส.จิราภา ผิวพิมพ๑ดี 6412213002 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3805 น.ส.ทิพย๑ไพวรรณ คงกลํอม 6412213003 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3806 น.ส.มณีรัตน๑ คําเลิศ 6412213007 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3807 น.ส.วรรณษา ตํุนเป็ง 6412213008 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3808 น.ส.วลัยพรรณ ภูมี 6412213009 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3809 น.ส.นารีรัตน๑ กีเรียง 6412224002 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3810 น.ส.ภัทรสุดา สิงห๑สถิตย๑ 6412224004 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3811 น.ส.รัตนาภรณ๑ แสงทอง 6412224005 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3812 นายกฤษณ มีดี 6412224009 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3813 นายเขษมศักด์ิ เสวิสิทธิ 6412224011 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ
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3814 นายจักรพันธ๑ มูลเณร 6412224012 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3815 นายเฉลิมรัฐ เฮงสหัศวรรษ 6412224013 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3816 นายณัฐพล บุญมี 6412224015 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3817 นายธนกฤต สายโสภา 6412224018 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3818 นายธิชานนท๑ สาดคํา 6412224019 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3819 นายอภิวิชญ๑ ปานแดง 6412224026 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3820 นายอรรณพ สุดไทย 6412224027 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3821 นายอุดมพงษ๑ ปิน่ทอง 6412224029 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3822 น.ส.กนกวรรณ จูหว๎า 6412230001 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3823 น.ส.กาญจนา ภุมมา 6412230002 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3824 น.ส.น้ําพลอย จูสิงห๑ 6412230004 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3825 น.ส.พิมพ๑พิริยา ปานคํา 6412230005 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3826 นายฐิติพงศ๑ ขาวกลางดอน 6412230006 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3827 น.ส.ธนพร นิราราช 6412231002 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3828 น.ส.ป๓ณณพร สุทธิศักด์ิ 6412231005 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3829 น.ส.วิมลสิริ สนธิโพธิ์ 6412231006 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3830 นายกิตติพรชัย ขวยเขิน 6412231010 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3831 นายจิรายุ โหกลัด 6412231011 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3832 นายธนโชติ นรพงษ๑ 6412231016 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3833 นายสิทธิโชค พุฒกรณ๑ 6412231022 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3834 นายอรุณ กล่ินทอง 6412231025 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3835 นายอัมรินทร๑ กล่ินพุฒ 6412231026 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3836 น.ส.ชลดา ยี่หวา 6412231028 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3837 น.ส.นภัสสร แซํเกอ 6412231030 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3838 นายเกียรติขจร ปานทอง 6412231032 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3839 นายคุณานนท๑ จัดการ 6412231034 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3840 นายนันทวัฒน๑ มาศทอง 6412231039 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3841 นายพิเชษฐ๑ คําสอน 6412231045 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3842 นายอมรเทพ สายทอง 6412231052 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3843 น.ส.กัญชลี เสือแพร 6412254001 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3844 น.ส.กัณฐิกา โทจําปา 6412254003 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ
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3845 น.ส.กัลยรัตน๑ เสนานุช 6412254004 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3846 น.ส.ครองขวัญ ดิษทับ 6412254005 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3847 น.ส.จิรารัตน๑ ศรีท๎วม 6412254007 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3848 น.ส.จุฑาทิพย๑ หลํออินทร๑ 6412254008 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3849 น.ส.ณิชชยา โพธิเ์รือง 6412254009 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3850 น.ส.ธนวันต๑ จันทะคุณ 6412254012 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3851 น.ส.นิธิภรณ๑ เพ็งอ๎น 6412254013 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3852 น.ส.นิศากร เอื้องอ๎าย 6412254014 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3853 น.ส.พัชพร เปีย่มชาวนา 6412254018 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3854 น.ส.แพรวา เลิญไธสง 6412254019 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3855 น.ส.ภริดา หมายมั่น 6412254020 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3856 น.ส.มาลินรัตน๑ โตแป้น 6412254022 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3857 น.ส.ลลิตภัทร พาพันธ๑ 6412254023 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3858 น.ส.วรรณรดา เง้ียวเกิด 6412254024 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3859 น.ส.ศิริรัตน๑ พุกเนียม 6412254027 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3860 น.ส.ศิริวรรณ คงกล๎า 6412254028 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3861 น.ส.ศุภร จันทะคุณ 6412254029 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3862 น.ส.อริสา ป้อศิริ 6412254033 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3863 นายอรรถชัย คงคา 6412254036 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3864 น.ส.กัลยา เพ็ชร๑นํวม 6412254039 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3865 น.ส.จันจิรา โม๎เอม 6412254040 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3866 น.ส.จิรัชญา บุปผา 6412254041 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3867 น.ส.จุฑาทิพย๑ เติบโต 6412254042 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3868 น.ส.ชณัฐดา จันทร๑น้ําคบ 6412254044 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3869 น.ส.ญาณิศา บําเพ็ญ 6412254045 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3870 น.ส.ธันย๑ชนก พิมพา 6412254047 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3871 น.ส.ปณิตา หลวงชื่น 6412254051 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3872 น.ส.เพชรปาณี ชาตพุทธิ 6412254055 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3873 น.ส.เพชรรัตน๑ ถาพันธุ๑ 6412254056 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3874 น.ส.วรรณภรณ๑ ทองแพง 6412254061 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3875 น.ส.เวธนี มาสอน 6412254064 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ
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3876 น.ส.สุชาดา มากเจียม 6412254065 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3877 น.ส.อนัญญา เพ็ชรนารถ 6412254067 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3878 น.ส.อมรรัตน๑ ฟ๓นวิลาศ 6412254068 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3879 นายอภิไชย บุญชิด 6412254072 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3880 น.ส.กรรณิการ๑ จันทะคุณ 6412254073 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3881 น.ส.ชาลิสา แหงมงาม 6412254075 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3882 น.ส.ณัฐวิภา ชูหน๎า 6412254078 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3883 น.ส.ทันตะวัน ธูปทอง 6412254080 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3884 น.ส.ธนาภรณ๑ สายแสน 6412254081 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3885 น.ส.นันทิพร บุญคง 6412254084 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3886 น.ส.ปาริฉัตร มาอยูํ 6412254087 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3887 น.ส.พรณิชา มูคํา 6412254088 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3888 น.ส.พิชญาพิน บํารุงศรี 6412254089 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3889 น.ส.พิชามญชุ๑ วังคีรี 6412254090 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3890 น.ส.มณีรัตนา คันธุรัตน๑ 6412254092 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3891 น.ส.มลทิตา รอดบุญ 6412254093 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3892 น.ส.รัตติพร แวํนทอง 6412254094 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3893 น.ส.ลักษิกา วังทัน 6412254095 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3894 น.ส.วารัตดา ไกรสังข๑ 6412254097 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3895 น.ส.สุธาสินี ดวงจันทร๑ 6412254100 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3896 น.ส.สุนิษา กลํ่าสามเรือน 6412254101 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3897 น.ส.สุภัสชา กาโล 6412254102 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3898 น.ส.สุภัสสร กาโล 6412254103 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3899 น.ส.อัญชิสา กะมุทา 6412254104 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3900 นายกิตติกวิน สุวรรณปาน 6412254105 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3901 นายณัชพล เล่ียมตระกูล 6412254107 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3902 น.ส.กัลยรัตน๑ ขัดสาย 6412254108 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3903 น.ส.จิรัชยา ชัยวันดี 6412254110 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3904 น.ส.ชวัลรัตน๑ พุทธรุณ 6412254113 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3905 น.ส.ณวภรณ๑ นิ่มมานะ 6412254114 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3906 น.ส.บงกชพร สุขเจริญ 6412254118 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ
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3907 น.ส.บัณฑิตา ฮะวังจู 6412254119 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3908 น.ส.เบญญาภา ศรีบุญ 6412254121 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3909 น.ส.พอฤทัย สุทธสุริยะ 6412254123 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3910 น.ส.ภัทรสุดา ชมภูวิเศษ 6412254125 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3911 น.ส.มยุรฉัตร จันดา 6412254128 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3912 น.ส.มาลัยรัตน๑ นาคขาว 6412254129 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3913 น.ส.ลัคนา แซํวําง 6412254130 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3914 น.ส.วรรณิภา มาอิน 6412254131 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3915 น.ส.ศุภานิท บัวทิม 6412254133 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3916 น.ส.สโรชา ขัดสาย 6412254134 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3917 น.ส.สุภัชชา งามบุญฤทธิ์ 6412254135 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3918 น.ส.อริสา ทาทอง 6412254138 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3919 น.ส.อินทิรา ป๓ญญาสอน 6412254139 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3920 นายศุภโชค สุดซ่ือ 6412254141 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3921 น.ส.ศิริกัญญา แขํงขัน 6412254144 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3922 น.ส.ชุติมา ภักดีสอน 6412257001 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3923 น.ส.เสาวลักษณ๑ ปุญญประโชติ 6412257002 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3924 น.ส.อนุชจรีย๑ ต๎อนไลํ 6412257003 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3925 น.ส.วิภาสินี เปรมใจ 6412267004 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3926 น.ส.ลลิตวดี ชวดสุวรรณ๑ 6412271002 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3927 น.ส.ปนัดดา ยศป๓ญญา 6412271005 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3928 น.ส.วัลรภา ลาภประทุม 6412271007 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3929 นายศุภวิชญ๑ สุขศรี 6412271008 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3930 น.ส.จันทิรา ตันต๏ะ 6412271011 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3931 น.ส.ชลนิภา จักร๑แก๎ว 6412271013 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3932 น.ส.ณัฐชา เค๎ามิม 6412271014 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3933 น.ส.ตุลยดา สิงหนาท 6412271015 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3934 น.ส.ศิริวิมล คลํองแคลํว 6412271019 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3935 น.ส.สุกัญญา ทองเชื้อ 6412271020 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3936 น.ส.สุกัญญา เบ็ญญรัตน๑ 6412271021 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3937 น.ส.สุมินทร๑ญา แกว๎สุวรรณสิทธ๑ 6412271022 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ
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3938 น.ส.อรปรียา ขจรไพร 6412271023 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3939 น.ส.กัญญารัตน๑ ชุมภูงาม 6415224002 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3940 น.ส.จุฑารัตน๑ เทียมเนียม 6415224004 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3941 น.ส.ธันย๑ชนก ไพรสูน 6415224005 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3942 น.ส.รุจิราภรณ๑ จิตติธารัตน๑ 6415224007 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3943 น.ส.อดิศา ลําเจียก 6415224009 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3944 น.ส.อภิญญา ทองคํา 6415224010 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3945 นายชัยวัฒน๑ ปรึกไธสง 6415224014 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3946 นายนพดล ป้อมแก๎ว 6415224017 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3947 นายวัชรพงษ๑ อินธิรัก 6415224030 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3948 นายอดิศร กอนจันทร๑ 6415224033 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3949 นายอภิสิทธิ ์เฒําเง๎า 6415224035 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3950 นายอภิสิทธิ มนกลมเมฆ 6415224036 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 ปกติ

3951 น.ส.กมลรัตน๑ ไทรทอง 6512207001 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3952 น.ส.จรวยพร เจริญยาว 6512207004 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3953 น.ส.เนตรนภา ลบฟ๓ก 6512207006 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3954 น.ส.รัตนภรณ๑ แก๎วจันดา 6512207008 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3955 น.ส.สุกัญญา มัชมลทน 6512207009 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3956 นายกฤษฎา ถุงเงิน 6512207010 คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3957 น.ส.กนกวรรณ เสวะนา 6512208002 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3958 น.ส.กันยารัตน๑ คีรีรัตน๑นิติกุล 6512208003 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3959 น.ส.กาญจนาภา อออิปก 6512208004 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3960 น.ส.จินดาหรา คงอิ่ม 6512208006 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3961 น.ส.ณัฐชา สวัสดี 6512208010 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3962 น.ส.ธนาภา คําจริง 6512208012 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3963 น.ส.มัณฑิรา เพ็ญดารา 6512208020 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3964 น.ส.ลักขณา บัวเกตุ 6512208025 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3965 น.ส.วิกานดา วงศ๑หอม 6512208028 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3966 นายนิธิ ภูมิค๎า 6512208034 คหกรรมศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3967 น.ส.กนกวรรณ วันทา 6512211001 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3968 น.ส.ณัฐชยา มะธุรี 6512211003 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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3969 น.ส.พิสมัย แซํสง 6512211006 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3970 น.ส.มธุรดา อาจฉกรรจ๑ 6512211008 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3971 น.ส.วรรณษา บุญพรม 6512211009 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3972 น.ส.วราภรณ๑ บุญลือ 6512211010 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3973 น.ส.ศศิประภา ช๎างวงษ๑ 6512211011 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3974 น.ส.ศิริพร แก๎วกาญจนะวงษ๑ 6512211012 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3975 น.ส.สุธินันท๑ บุญเส็ง 6512211015 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3976 นายณัฐวุฒิ แพทย๑ชัยโย 6512211016 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3977 นายยศวรรธน๑ นวลฉวี 6512211019 เคมี วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3978 น.ส.กาญจนา ศรีพลพา 6512212001 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3979 น.ส.จิรัชญา เงินยิ่ง 6512212002 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3980 น.ส.จิราพรรณ แบบวา 6512212003 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3981 น.ส.ชํอผกา หอมเย็น 6512212004 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3982 น.ส.ณิชาภัทร หทัยหมาย 6512212005 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3983 น.ส.ธัญสิริ จันทร๑เงิน 6512212006 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3984 น.ส.นริสา ชูศิลป์ 6512212007 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3985 น.ส.พรปวีณ๑ เอี่ยมสอาด 6512212008 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3986 น.ส.ภักสุดา เคล่ือนชนะซาบุ 6512212009 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3987 น.ส.รชดา วงค๑ราชบุตร 6512212010 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3988 น.ส.รัตนพร สุขเมือง 6512212011 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3989 น.ส.วชิรญาณ๑ คําปลิว 6512212012 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3990 น.ส.ศิริพรพรรณ วงษ๑ฆอ๎ง 6512212013 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3991 น.ส.ศิริวรรณ มาโส 6512212014 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3992 น.ส.สุธาสินี หวงัป๓ญจโสภากลุ 6512212015 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3993 นายเจษฎาภรณ๑ คําเทียน 6512212020 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3994 น.ส.กัลยกร สมปล๎อง 6512213002 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3995 น.ส.ชุติกาญจน๑ แวงชัยภูมิ 6512213004 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3996 น.ส.พรณาวรรณ บุญต๊ิด 6512213006 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3997 น.ส.พิมลวรรณ น๎อยรอด 6512213008 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3998 น.ส.วรพร อินทโชติ 6512213010 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

3999 น.ส.วรรษมน สีลา 6512213011 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4000 น.ส.สาวิณี แปลกมาก 6512213012 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4001 นายธรรมนูญ จันดี 6512213017 ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4002 น.ส.นภัสวรรณ ปิน่สุข 6512224003 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4003 น.ส.ปาริฉัตร เปล้ืองศรีรัมย๑ 6512224004 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4004 น.ส.ศศิวิมล ฐิตินทรางกูร 6512224005 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4005 น.ส.สุชัญญา บุตรสํุม 6512224006 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4006 น.ส.สุชานันท๑ บุตรสํุม 6512224007 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4007 นายชวลิต แสงเขียว 6512224017 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4008 นายณัฐวุฒิ ขวัญนาค 6512224021 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4009 นายธนภัทร โสภณ 6512224023 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4010 นายธนวัฒน๑ จุลบุตร 6512224025 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4011 นายธานิน เล็บสิงห๑ 6512224027 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4012 นายภูตะวัน บุญมี 6512224034 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4013 นายภูวเดช ลอยลอม 6512224035 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4014 นายรํุงเรือง เขาพระ 6512224036 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4015 นายวรพล สารผล 6512224038 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4016 นายศราวุธ ผํานผิว 6512224040 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4017 น.ส.กัญญาภัค พุมํอิ่ม 6512230001 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4018 น.ส.จอมขวัญ บุญธรรม 6512230002 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4019 น.ส.บัณฑิตา บุญสีมาศ 6512230003 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4020 น.ส.สุกัญญา กันหา 6512230004 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4021 นายถนอมศักด์ิ สังเงิน 6512230005 ฟิสิกส๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4022 น.ส.กนกวรรณ ทิพย๑สุคนธ๑ 6512231001 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4023 น.ส.ปาลิตา พุทธิวงค๑ 6512231004 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4024 น.ส.มนัสทนันท๑ กรรณิการ๑ 6512231006 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4025 น.ส.วิภาพร ธนาดิฐวรกูร 6512231007 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4026 น.ส.สุพัชญา โพธิรุ์ณ 6512231008 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4027 นายจักรกฤษณ๑ พวงเงิน 6512231012 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4028 นายณัชพล ชมภูพะเยาว๑ 6512231014 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4029 นายณัฐนนท๑ พรมรักษา 6512231016 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4030 นายธีรพัฒน๑ ตํอยนึ่ง 6512231021 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4031 นายศุภชัย โตพันธุ๑ 6512231033 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4032 น.ส.จุฑามณี เสถียรวชิรกุล 6512231034 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4033 น.ส.นิกัลยา กล่ินฟุง้ 6512231037 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4034 น.ส.ปุณยนุช นวลศรี 6512231038 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4035 นายกฤษฎา งามแพง 6512231044 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4036 นายจักรภพ พูลประเสริฐ 6512231046 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4037 นายธัญธวัช สารช๎างอํอน 6512231052 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4038 นายป๓ณณวัฒน๑ หมื่นคําลือ 6512231055 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4039 นายภัควัตร อินทรทัศน๑ 6512231058 วิทยาการคอมพิวเตอร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4040 น.ส.ป๓ทมาพร คงทอง 6512236002 วทิยาศาสตร๑ส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4041 น.ส.พวงเพชร สังข๑ทอง 6512236003 วทิยาศาสตร๑ส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4042 น.ส.สุภัคพร ดอนพงไพร 6512236005 วทิยาศาสตร๑ส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4043 นายฉัตรชัย ชาฎา 6512236006 วทิยาศาสตร๑ส่ิงแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4044 น.ส.กชกร สุวรรณพุมํ 6512254002 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4045 น.ส.กนกรดา อุํนเพ็ญ 6512254004 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4046 น.ส.กมลวรรณ เฟือ่งมะณี 6512254005 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4047 น.ส.กรรณิการ๑ ทองหลํอง 6512254006 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4048 น.ส.จณิสตา แทนชิน 6512254008 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4049 น.ส.จารุมาศ เนื้อไม๎ 6512254009 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4050 น.ส.จิรายุ พุทธสาวงค๑ 6512254010 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4051 น.ส.ชนม๑ชนก ตาใย 6512254013 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4052 น.ส.ชนัญชิดา รักษาแก๎ว 6512254014 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4053 น.ส.ธนภรณ๑ เชื้อนาค 6512254019 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4054 น.ส.ธัญชนก สหะชาติ 6512254020 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4055 น.ส.ธัญลักษณ๑ มุกดา 6512254021 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4056 น.ส.ธิดารัตน๑ ค๎ุมมํวง 6512254022 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4057 น.ส.บุญลักษา สีหาบุตร 6512254024 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4058 น.ส.ปภัสสร ยศป๓ญญา 6512254025 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4059 น.ส.แพรพลอย เสนานุช 6512254029 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4060 น.ส.วรรณกานต๑ ตรีสินชัย 6512254030 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4061 น.ส.วรัญธญา ปาลวัฒน๑วิไชย 6512254031 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4062 น.ส.วิไลพร ยอดอาจ 6512254032 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4063 น.ส.ศิริพร ทักท๎วง 6512254033 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4064 น.ส.สุนิศา ศรีผํองใส 6512254034 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4065 นายกฤตพรต มูลตา 6512254037 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4066 นายวิโรจน๑ ถุงทอง 6512254039 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4067 น.ส.กชนันท๑ ชาติสุทธิ์ 6512254041 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4068 น.ส.กรกมล ทิพย๑โสตร๑ 6512254042 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4069 น.ส.กรรณิการ๑ คําอุ๎ย 6512254043 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4070 น.ส.กรวรรณ เนธิบุตร 6512254044 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4071 น.ส.กวิณณา สุพร 6512254045 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4072 น.ส.กัญญารัตน๑ บุญมาก 6512254047 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4073 น.ส.กิตญดา หิตมูล 6512254049 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4074 น.ส.แก๎วสวรรค๑ สุวอ 6512254050 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4075 น.ส.ขวัญจิรา เพียรธัญการ 6512254051 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4076 น.ส.จิรสุตา เรือนก๎อน 6512254052 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4077 น.ส.ชุติมาพร นันทเสน 6512254053 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4078 น.ส.ณัฐนรี ดิษเจริญ 6512254055 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4079 น.ส.ดวงฤทัย แปสันเทียะ 6512254056 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4080 น.ส.ธนัญญา รักงาม 6512254058 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4081 น.ส.ธวัล ขวัญเดิน 6512254059 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4082 น.ส.นภิสา โพธิสี์ดี 6512254060 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4083 น.ส.พัชรพร กองมา 6512254065 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4084 น.ส.เมตตาวรี ดีพิมาย 6512254068 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4085 น.ส.รัชกานต๑ วรรณบุตร 6512254069 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4086 น.ส.วริษา ท๎าวนันใจ 6512254071 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4087 น.ส.ศิริภัทร ดีเนียม 6512254072 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4088 น.ส.สโรชา ศรีบุระ 6512254073 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4089 น.ส.สิริยากร แก๎ววังอ๎อ 6512254074 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4090 น.ส.อธิตยา วงษ๑จักร๑ 6512254075 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4091 นายกฤษ๑ติกรณ๑ กล่ินหอม 6512254077 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4092 น.ส.กนกนภา จันทร๑ค๎ุม 6512254081 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4093 น.ส.กนกนิภา ดํางพล๎อย 6512254082 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4094 น.ส.กุลจิรา ชํานาญ 6512254084 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4095 น.ส.ขนิษฐา เสโส 6512254086 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4096 น.ส.จุฑามณี พวงแก๎ว 6512254088 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4097 น.ส.จุฬาลักษณ๑ พรมภักด์ิ 6512254089 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4098 น.ส.ชลธิชา บุญลา 6512254090 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4099 น.ส.ชวาลา สีกาวี 6512254091 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4100 น.ส.ชัชฎาพร นิตุธร 6512254092 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4101 น.ส.ณฐกร ปิน่สุม 6512254094 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4102 น.ส.ณัฏฐากรณ๑ บัวดอก 6512254095 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4103 น.ส.ณัฐณิชา วุนํอภัย 6512254096 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4104 น.ส.ณัฐนันทน๑ นุชเปรม 6512254097 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4105 น.ส.ธนภรณ๑ อินตํางใจ 6512254100 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4106 น.ส.นพเก๎า เกตุแก๎ว 6512254101 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4107 น.ส.นภัทร คชรักษ๑ 6512254102 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4108 น.ส.นริศรา แซํหว๎า 6512254103 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4109 น.ส.นันท๑สินี บุญไทย 6512254104 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4110 น.ส.ป๓ณฑิตา มั่นคง 6512254105 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4111 น.ส.พัณณิภา คําลา 6512254107 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4112 น.ส.พิมกมล พูลศรี 6512254108 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4113 น.ส.พิมพ๑นภัส รัดบ๎านดําน 6512254109 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4114 น.ส.แพรวศิริ คํามี 6512254111 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4115 น.ส.ภัคจิรา ทาแฮ 6512254112 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4116 น.ส.วรกร ชูจิตรนาวิน 6512254114 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4117 น.ส.วริทธิธ์ร ปิน่สุม 6512254115 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4118 น.ส.ศุภลักษณ๑ ทิมโต๎ 6512254116 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4119 นายธีรชาติ ศรีบุรินทร๑ 6512254118 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4120 นายภาณุวัฒน๑ อุตสาหะ 6512254119 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4121 น.ส.ขนิษฐา ดวงพิชัย 6512254121 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4122 น.ส.จันทรรัตน๑ ดีสม 6512254122 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4123 น.ส.จินดาวรรณ ทํอมลิต 6512254123 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4124 น.ส.ญาณิศา ลืออ๎าย 6512254125 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4125 น.ส.ณัฎฐณิชา สิงห๑ทอง 6512254129 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4126 น.ส.ณัฐชา พืง่โพธิส์ภ 6512254131 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4127 น.ส.ณัฐภัทร พิลึก 6512254132 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4128 น.ส.ธิดารัตน๑ บุญกะจร 6512254135 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4129 น.ส.นรินทร๑ธิดา หอมหวล 6512254136 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4130 น.ส.นฤภร ทองอยูํ 6512254137 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4131 น.ส.ปฏิภรณ๑ ศรอยูํ 6512254138 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4132 น.ส.ปนัดดา วิชาดี 6512254139 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4133 น.ส.ปวริสา ทับอินทร๑ 6512254141 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4134 น.ส.เพ็ญภักด์ิ รอดเกษม 6512254143 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4135 น.ส.มุทิตา พิชิตโชคพนา 6512254146 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4136 น.ส.วรดา มะยุโรวาส 6512254148 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4137 น.ส.ศิริภรณ๑ เอี่ยมกําแหง 6512254151 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4138 น.ส.สุภัสสร เชื้อชาติ 6512254152 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4139 น.ส.อภิญญา ศรีแจํมดี 6512254154 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4140 น.ส.อาภัสรา ธงอาสา 6512254155 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4141 น.ส.เอมนิกา ประเสริฐผล 6512254156 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4142 นายจิรประวัติ นันใจ 6512254157 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4143 นายสุวิจักขณ๑ มฤทธิด์า 6512254159 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4144 น.ส.ณภัทร อุตะจันทร๑ 6512254161 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4145 น.ส.ณัฎฐพร หวาเกตุ 6512254162 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4146 น.ส.ณิชา กัลปพฤกษ๑ 6512254164 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4147 น.ส.ธนพร เกษปา 6512254165 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4148 น.ส.นันทนา วังคีรี 6512254167 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4149 น.ส.นิรชา สมัครเขตรกิจ 6512254169 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4150 น.ส.พัชราภา เมืองศรี 6512254170 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4151 น.ส.มณีรัตน๑ บุญประกอบ 6512254175 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4152 น.ส.มุทิตา แก๎วไผํซอ 6512254176 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4153 น.ส.มุลิตา แก๎วไผํซอ 6512254177 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4154 น.ส.รํุงทิวา นิ่มงามศรี 6512254178 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4155 น.ส.วณิชยา มายะนันท๑ 6512254180 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4156 น.ส.วสุธิดา เขียวสี 6512254182 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4157 น.ส.วิชญาพร จันทร๑แปลง 6512254183 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4158 น.ส.ศตพร ชะอุํม 6512254184 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4159 น.ส.ศิริภัสสร ศิรินาค 6512254185 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4160 น.ส.สมฤทัย ครองสิน 6512254187 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4161 น.ส.สุกัญญา บุญมาก 6512254189 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4162 น.ส.สุทธิดา ใจดี 6512254191 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4163 น.ส.อธิติญา อาณาเขต 6512254192 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4164 นายบญุณวิช บริสุทธิส์มบรูณ๑ 6512254194 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4165 นายภัทรพล สวํางโคกกรวด 6512254195 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4166 นายรัฐชานนท๑ หวะสุวรรณ๑ 6512254196 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4167 นายศุภฤกษ๑ มาเพ็ง 6512254197 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4168 น.ส.กัญญารัตน๑ คําเงิน 6512254198 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4169 น.ส.วัฒมล ศรีสังข๑ 6512254199 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4170 น.ส.ภัทราพร ภูคําใบ 6512254200 สาธารณสุขศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4171 น.ส.พัชราภา ชมพิพัฒน๑ 6512264001 วทิยาการข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4172 นายเจตนิพิฐ ขันตรี 6512264003 วทิยาการข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4173 นายปฏิพัทธ๑ พลหลํา 6512264004 วทิยาการข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4174 น.ส.กนกพร พุกมาก 6512267001 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4175 น.ส.ธัญวรัตน๑ มํวงย๎อย 6512267004 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4176 น.ส.พรชนก คําวิชิต 6512267006 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4177 น.ส.อพัชชา นาคสมพงษ๑ 6512267008 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4178 น.ส.ภาณุมาศ ทัง่โต 6512271001 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4179 น.ส.สริญญา จอนพรม 6512271002 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4180 น.ส.สิริพร แทํงทอง 6512271003 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4181 นายภาณุพงศ๑ ลาชํอง 6512271004 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4182 น.ส.กัลยรัตน๑ สุขสายอ๎น 6512271005 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4183 น.ส.ณิชาภัทร สํุมประดิษฐ๑ 6512271007 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4184 น.ส.วิสสุตา วิเศษหมื่นไวย 6512271011 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4185 น.ส.ศันสนีย๑ สุธรรมา 6512271012 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ
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4186 น.ส.สุพัตรา คงจันทร๑ 6512271013 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4187 นายจิรวัฒน๑ พุมํไพจิตร 6512271014 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4188 น.ส.พิกัญญา แดงดี 6512271016 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4189 น.ส.วิชญาภรณ๑ บุญสายยัง 6512271017 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4190 นายรวีวิชญ๑ ศรีสุพรรณ 6512271018 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4191 น.ส.ดวงพร ทองกรณ๑ 6512271019 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4192 น.ส.ปิยาภรณ๑ เมฆวิรยทุธ๑โยธิน 6512271020 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4193 น.ส.ปยิาภทัร๑ เมฆวิรยุทธ๑โยธิน 6512271021 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4194 น.ส.พัชรินทร๑ กออําไพ 6512271023 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4195 น.ส.มาริษา นักรบ 6512271024 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4196 น.ส.รัตมณี ดวงตะวัน 6512271025 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4197 น.ส.วราลักษณ๑ เพ็งอ่าํ 6512271026 วิทยาศาสตร๑ศึกษา วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4198 น.ส.รัตนาวดี โรงคํา 6515224003 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ปกติ

4199 น.ส.การะเกด ค๎ุมสุข 6212404002 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4200 น.ส.ขวัญประภา พิลางาม 6212404003 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4201 น.ส.จันธิดา สูนแก๎ว 6212404005 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4202 น.ส.เฉลิมขวัญ จู๎จ๎อย 6212404007 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4203 น.ส.ณัฏฐวรรณ ศักด์ิเจริญชัยกลุ 6212404008 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4204 น.ส.ธดาพรพรรณ กล่ินหอม 6212404009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4205 น.ส.ธัญญารัตน๑ สวาทวงค๑ 6212404012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4206 น.ส.ปวีณา ชาติบุตร 6212404015 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4207 น.ส.รัตน๑ติพร คําทราย 6212404021 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4208 น.ส.ลลิตา ศรีเรือง 6212404023 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4209 น.ส.วรรณวลัย รํุงฉัตร 6212404024 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4210 น.ส.สุพัตรา รํุงฉัตร 6212404026 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4211 น.ส.อารยา เนียมพันธ๑ 6212404029 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4212 นายณัฐพล ฉิมมาลี 6212404032 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4213 น.ส.จินตพร เพ็ชรภูํ 6212404043 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4214 น.ส.ฐิตาพร ไชยเมืองชื่น 6212404045 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4215 น.ส.ณัฎฐณิชา ใจชื่น 6212404047 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4216 น.ส.นิรชา รักตลาด 6212404051 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ
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4217 น.ส.ปารีรัฐ ทิระเนตร 6212404052 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4218 น.ส.พนิดา สีหะวงษ๑ 6212404055 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4219 น.ส.รัตนาวรี เจิมศร 6212404059 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4220 น.ส.ลลิตา คงพร 6212404060 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4221 น.ส.วรรณวิษา ศรีกุล 6212404061 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4222 น.ส.วรรัตน๑ หลวงนา 6212404062 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4223 น.ส.วรัญญาภรณ๑ เทียนประวัติ 6212404063 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4224 น.ส.สุชัญญา ฉิมแสง 6212404064 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4225 น.ส.สุนันทา มาวัน 6212404065 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4226 น.ส.เสาวลักษณ๑ โทนทอง 6212404067 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4227 นายกิตติพงษ๑ น๎อยนวล 6212404071 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4228 นายฤทธินันท๑ พลับพลาไชย 6212404077 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4229 น.ส.จารุวรรณ ดาสูงเนิน 6212404080 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4230 นายธนกาญจน๑ อํวมจินดา 6212404081 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4231 น.ส.ธนัญญา ศรีสุข 6212405007 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4232 น.ส.น้ําทิพย๑ มาเทีย่ง 6212405009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4233 น.ส.เนริชชญา นาระเดช 6212405010 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4234 น.ส.บุษยากร จันทร๑แก๎ว 6212405012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4235 น.ส.ปิยะภรณ๑ เนียมคล๎าย 6212405014 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4236 น.ส.พรมณีวรรณ บุญอินทร๑ 6212405015 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4237 น.ส.เพ็ญนภา พุฒบาง 6212405018 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4238 น.ส.ภาวิณี ขําแจง 6212405019 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4239 น.ส.รํุงรัตติยาภรณ๑ สุรินทรัตน๑ 6212405020 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4240 น.ส.หนึ่งฤดี ศรีคําเดช 6212405024 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4241 นายกิตติศักด์ิ เมฆี 6212405026 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4242 น.ส.ชลิญญา สวนมํวง 6212405044 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4243 น.ส.ทิพวรรณ ฉิมพิภพ 6212405048 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4244 น.ส.ธัญญาพร พึง่สถิตย๑ 6212405049 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4245 น.ส.ปลายฝน สโมสร 6212405051 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4246 น.ส.พรรณิภา ตรีนพ 6212405052 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4247 น.ส.พรรษมน ตีชายรัมย๑ 6212405053 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ
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4248 น.ส.ณัฐวรา อินนอก 6212405054 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4249 น.ส.มัลลิกา มั่นเหมาะ 6212405055 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4250 น.ส.รุพินยา แชํมขํา 6212405056 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4251 น.ส.วิลันธิตา โพธิด์ง 6212405059 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4252 น.ส.สุนิสา ศรีจันทร๑ประพันธ๑ 6212405061 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4253 นายวันวิเศษ วรรณ๑เอก 6212405072 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4254 น.ส.นัฐภา เนียมคล๎าย 6212405077 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4255 น.ส.เกศริน ตะโกนา 6212407001 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4256 น.ส.จิรัฐติกาล กันสีนวล 6212407002 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4257 น.ส.ดารินทร๑ หนูคง 6212407004 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4258 น.ส.ธิดารัตน๑ อูํต๎ุม 6212407005 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4259 น.ส.เมทิณี เหมือนเพชร 6212407009 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4260 น.ส.วริสรา สินเช๎า 6212407012 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4261 น.ส.สุกัลยา จันทรศิริ 6212407014 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4262 น.ส.สุดารัตน๑ ฉบับแบบ 6212407015 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4263 นายพีรดนย๑ อินอิ่ม 6212407027 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4264 นายภาณุพงษ๑ คล๎ายฤทธิ์ 6212407028 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4265 นายสิทธิศักด์ิ ควรจํา 6212407036 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4266 นายกฤษณะ ทองนุํม 6212407038 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4267 น.ส.ชุตินันท๑ สมบูรณ๑เหมาะสม 6212407042 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4268 น.ส.ฐิติชญา จันทกูล 6212412007 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4269 น.ส.ปานทอง อินธิราช 6212412015 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4270 น.ส.มินตรา ทองพันธ๑ 6212412020 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4271 น.ส.รสริน ชมประเสริฐ 6212412021 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4272 น.ส.สุนิตรา แจงทอง 6212412025 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4273 นายกฤษณพงค๑ งามพรม 6212412029 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4274 นายนิยมชัย ทํอศิริโภควัฒน๑ 6212412033 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4275 นายศกลวัฒน๑ ปานศรี 6212412037 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4276 นายสราวุฒิ ยันเจริญ 6212412039 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4277 น.ส.กนกพร สารเขียว 6212412041 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4278 น.ส.กัญญารัตน๑ จันจวง 6212412042 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ
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4279 น.ส.ณัฐมล พลทํา 6212412046 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4280 น.ส.ทิพวัลย๑ พุมํสน 6212412047 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4281 น.ส.ธนารีย๑ แย๎มเล้ียง 6212412048 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4282 น.ส.น้ําฝน เอี่ยมชม 6212412050 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4283 น.ส.บัณฑิตา ทะสังขาร 6212412051 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4284 น.ส.พรทิพา ชัยชีพอากูร 6212412054 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4285 น.ส.ภัทราวดี จันทร๑มี 6212412055 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4286 น.ส.วรนุช กมลรัตน๑ 6212412057 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4287 น.ส.วันทนีย๑ มีอินทร๑ 6212412059 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4288 น.ส.สุรีย๑พร ทองแบบ 6212412062 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4289 น.ส.อธิติยา เครือวัลย๑ 6212412065 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4290 น.ส.อรไพลิน ดอนพิมพา 6212412067 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4291 นายกิตติพงษ๑ ศรีหะวงษ๑ 6212412068 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4292 น.ส.กรกนก อินนารี 6212426002 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4293 น.ส.เกศราพร โตพํวง 6212426007 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4294 น.ส.ตะวันฉาย ทองสุข 6212426010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4295 น.ส.ปฏิญญา บุญธรรม 6212426014 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4296 น.ส.แพรวพรรณ ศรีโยธา 6212426018 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4297 น.ส.ศิริวรรณ อุํนวงค๑ 6212426022 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4298 น.ส.สุธาสินี สุดาสุด 6212426025 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4299 น.ส.สุวนันท๑ โตเร็ว 6212426027 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4300 นายยุทธพงศ๑ ทองเชื้อ 6212426038 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4301 นายวิชานนท๑ พฤกษะวัน 6212426040 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4302 นายวิหาร ทองเชื้อ 6212426041 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4303 นายศุภโชค สําลี 6212426042 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4304 น.ส.ณัฐนภา สิงห๑พรหม 6212426050 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4305 น.ส.ธนภรณ๑ วนิชศิริ 6212426051 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4306 น.ส.ปาณิสา ตํายเพ็ชร 6212426057 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4307 น.ส.พรศิริ จันทร๑ผูก 6212426058 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4308 น.ส.เพชรรัตน๑ เสาร๑แก๎ว 6212426059 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4309 น.ส.ภาวดี ฉายแป๊ะ 6212426060 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ
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4310 น.ส.รัตนา เย็นฉ่ํา 6212426062 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4311 น.ส.วรรัตน๑ มณียศ 6212426064 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4312 น.ส.อมรรัตน๑ มาตย๑ชัยสิงห๑ 6212426071 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4313 นายธีรศักด์ิ บามา 6212426077 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4314 นายภมรเทพ เว๎นบาป 6212426079 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4315 น.ส.ฐิติรัตน๑ พัดบาง 6212426092 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4316 น.ส.ทัศนาวดี ขํามา 6212426094 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4317 น.ส.ประภัสสร อินทรักษ๑ 6212426098 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4318 น.ส.พลอยไพลิน รํุงสวําง 6212426100 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4319 น.ส.พัชราภรณ๑ กันทับทิม 6212426101 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4320 น.ส.พิมพกานต๑ พรมเมือง 6212426102 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4321 น.ส.พิมพิกุล วิฐาน 6212426103 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4322 น.ส.มนัสวรรณ ด๎วงประดับ 6212426104 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4323 น.ส.มานิตา เรืองนุ๎ย 6212426105 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4324 น.ส.สงกรานต๑ บุญมี 6212426108 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4325 น.ส.สุนันทา สํองแสง 6212426111 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4326 น.ส.อวัชรา แก๎วเงา 6212426115 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4327 นายกฤษดาลักษณ๑ อุดม 6212426116 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4328 นายรติพงษ๑ ชิตพันธ๑ 6212426125 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4329 น.ส.กรรณิกา แสงทอง 6212427001 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4330 น.ส.นัฐพร มีทอง 6212427008 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4331 น.ส.บงกช ศรีแก๎ว 6212427010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4332 น.ส.ประกายดาว อยูํคร 6212427012 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4333 น.ส.รํุงนภาภรณ๑ จันทร๑หมุด 6212427015 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4334 น.ส.ศศิกานต๑ กิจสวน 6212427016 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4335 นายนพรัตน๑ แก๎วสิงห๑ 6212427027 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4336 นายปณพน นาคไพจิตร 6212427029 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4337 นายวรรษศพงศ๑ ศรีพงษ๑ 6212427034 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4338 น.ส.มุฐิตา อินร้ิว 6212428005 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4339 น.ส.ศราวณี ลาภสมทบ 6212428008 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4340 น.ส.สุภาพร จันแดง 6212428009 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ
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4341 น.ส.อิสริยา เงินโพธิก์ลาง 6212428010 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 ปกติ

4342 น.ส.เกตุวริน น๎อยรอด 6312404002 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4343 น.ส.จารุวรรณ อิ่มดี 6312404005 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4344 น.ส.เบญจมาศ ตํายน๎อย 6312404006 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4345 น.ส.ปนัดดา บุญเถื่อน 6312404008 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4346 น.ส.ปภาดา ขุนโนนเขวา 6312404009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4347 น.ส.ปรญา ปุยสูงเนิน 6312404010 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4348 น.ส.ประทุมพร ขลัง 6312404011 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4349 น.ส.ประนอม บุญธรรม 6312404012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4350 น.ส.ภัชราภรณ๑ ตรัสมา 6312404020 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4351 น.ส.ภัสราพร นาคแพง 6312404021 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4352 น.ส.วาทรัตน๑ ค๎ุมประดิษฐ 6312404026 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4353 น.ส.สุดารัตน๑ ขุนใจ 6312404027 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4354 น.ส.อรวรรณ คําตา 6312404028 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4355 นายตรีธวัช เครืออยูํ 6312404031 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4356 นายพชร มูลอินทร๑ 6312404033 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4357 นายอภิรักษ๑ สังข๑ทอง 6312404036 การบริหารจัดการภาครัฐ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4358 น.ส.กมลชนก ปิน่สกุล 6312404038 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4359 น.ส.กฤติยาภรณ๑ โหมดจิ๋ว 6312404039 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4360 น.ส.เกษราภรณ๑ โฆษิตสุริยะพันธุ๑ 6312404040 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4361 น.ส.ทิพรัตน๑ พึง่จันทร๑ 6312404042 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4362 น.ส.นวพร เพชรพูน 6312404045 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4363 น.ส.ปรียากร พึง่จิตร 6312404046 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4364 น.ส.พัชริดา กลํ่าเมือง 6312404047 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4365 น.ส.ภควดี บัวบุญ 6312404050 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4366 น.ส.ยุพเรศ แสนโคตร 6312404051 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4367 น.ส.รัชฎาภรณ๑ นาคสังข๑ 6312404052 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4368 น.ส.วีรากานต๑ ฟ๓กโต 6312404056 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4369 น.ส.สุพรรษา รํวมสุข 6312404061 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4370 น.ส.อนัญญา ภูวํนนท๑ 6312404062 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4371 น.ส.อัจฉริยา แก๎วคํา 6312404064 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ
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4372 นายบุญทวี เพชร่ี 6312404069 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4373 นายวุฒิพันธุ๑ ศรัทธารัตนกุล 6312404070 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4374 น.ส.อธิตาภรณ๑ บุตรนาค 6312404077 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4375 น.ส.สุดารัตน๑ โพธิเ์จริญ 6312404078 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4376 น.ส.ลลิตา สุวรรณศร 6312404081 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4377 น.ส.กมลฉัตร บุญวังทอง 6312405001 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4378 น.ส.กมลชนก ศรีวิลัย 6312405002 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4379 น.ส.กิ่งแก๎ว วัดแย๎ม 6312405003 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4380 น.ส.จิราภา ศรีทา 6312405006 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4381 น.ส.ชลธิชา ธูปส๎มซํา 6312405007 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4382 น.ส.ชลิตา ดีธรรมมะ 6312405008 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4383 น.ส.ณัฐพร แก๎วกําเหนิด 6312405009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4384 น.ส.พรพรรณ ขันเกษตร 6312405012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4385 น.ส.พรวิมล พิมเสน 6312405013 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4386 น.ส.สร๎อยสุดา ทิพย๑ละคร 6312405016 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4387 น.ส.สิริวิมล บุญศรี 6312405017 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4388 น.ส.สุทธิชา สุวรรณหงษ๑ 6312405018 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4389 น.ส.อรจิรา โคกทอง 6312405019 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4390 น.ส.อัมพวัลย๑ สัมฤทธิ์ 6312405020 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4391 นายกฤษดา แซํอุย 6312405022 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4392 นายชเนรินทร๑ แก๎วสกุลณี 6312405026 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4393 นายธนพัฒน๑ อํองแดง 6312405028 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4394 นายธเนศวร ปลูกเพ็ชร๑ 6312405029 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4395 นายพัฒนา มากรณ๑ 6312405030 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4396 นายวิทวัฒน๑ บุญชํวย 6312405035 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4397 น.ส.ชนกานต๑ มูลอุดม 6312405041 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4398 น.ส.ชลดา กรุดเพ็ชร๑ 6312405042 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4399 น.ส.ชลธิชา ถึงสุข 6312405043 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4400 น.ส.ชลิตา ภูจํุฬา 6312405044 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4401 น.ส.ฐานิกา ชารี 6312405045 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4402 น.ส.ทิตยา ภูครองหิน 6312405047 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ



หนา้ที ่143

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

4403 น.ส.นพมาศ วิชาพร 6312405048 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4404 น.ส.นิภารัตน๑ พลอยประสงค๑ 6312405049 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4405 น.ส.มัณฑนา สินจ๎าง 6312405052 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4406 น.ส.ยศวดี จินดาวนิชย๑ 6312405053 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4407 น.ส.ศรุตา อินเกิด 6312405055 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4408 น.ส.ศลิษา เรืองจันทร๑ 6312405056 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4409 น.ส.สุทธิดา กันชาติ 6312405058 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4410 นายเกียรติศักด์ิ ดีจริง 6312405062 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4411 นายเจษฎากร ภักดีโต 6312405063 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4412 นายสรณ๑สิริ ชมชัย 6312405073 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4413 นายสุภาพ อ๎นกล้ิง 6312405075 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4414 นายอรรถพันธ๑ เพชรบูรณ๑ 6312405077 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4415 นายปวรุตม๑ บุตสิโมง 6312405079 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4416 น.ส.กัญญานัฐ น๎อยผา 6312407001 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4417 น.ส.ณัฐณิชา ไมตรีจิตร 6312407006 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4418 น.ส.สุพัตรา เรืองวารี 6312407011 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4419 นายนําพล คะระนันท๑ 6312407023 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4420 น.ส.จุฬาลักษณ๑ เพ็ชรรัตน๑ 6312407035 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4421 น.ส.ฑิฆมัพร ยอดบุตรดี 6312407036 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4422 นายกฤษณพงศ๑ เลิศอุดม 6312407047 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4423 น.ส.ศุภิสรา พิมพ๑ชัยศรี 6312407071 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4424 น.ส.ไพลิน เจียรเจริญกิจ 6312407072 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4425 น.ส.รุจิรัตน๑ งามลํายวง 6312407073 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4426 น.ส.พรปวีณ๑ หนองคาย 6312407074 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4427 น.ส.ภัทรวดี สรวงศิริ 6312407075 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4428 น.ส.กานติศา สินเช๎า 6312407076 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4429 นายสหรัฐ รัตนแย๎ม 6312407077 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4430 น.ส.จุฑารัตน๑ คงสุจริต 6312407078 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4431 นายสธัสชัย การสุทธิ 6312407079 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4432 น.ส.อรุณ กลีบเมฆ 6312407080 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4433 น.ส.กชกร คล๎ายสา 6312412001 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ
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4434 น.ส.ณัฐณิชา วาล๎ูหลัง 6312412003 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4435 น.ส.ปาริฉัตร เพชรเกิด 6312412006 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4436 น.ส.วรรณสุณี จีนไขํ 6312412009 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4437 น.ส.วรรณิสา สีหะวงษ๑ 6312412010 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4438 น.ส.วรัญญา เกิดแดง 6312412011 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4439 น.ส.อาทิตยา รอดน๎อย 6312412015 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4440 นายวิทวัส จันทร๑ขํา 6312412028 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4441 นายสุชล บุตรนามดี 6312412031 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4442 น.ส.กัญญารัตน๑ โสภา 6312412034 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4443 น.ส.ชรินรัตน๑ วงศ๑สอาด 6312412036 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4444 น.ส.ณัฐประภา กลัดแก๎ว 6312412037 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4445 น.ส.ทิพวรรณ ทวีทรัพย๑ 6312412038 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4446 น.ส.นันทิชา กองแก๎ว 6312412041 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4447 น.ส.พรรษสร ศรีบุญเลิศ 6312412042 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4448 น.ส.ศุจิกา จินดากลาง 6312412046 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4449 น.ส.สายฝน เลํายี 6312412048 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4450 นายธนวัฒน๑ เจนบ๎านผือ 6312412055 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4451 นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ๑ 6312412060 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4452 น.ส.ปนัดดา มังสา 6312412068 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4453 น.ส.นวพร พาบุตดา 6312412078 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4454 น.ส.กนกพร บุญคง 6312426001 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4455 น.ส.กรพินธุ๑ อุํนหลาบ 6312426002 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4456 น.ส.กัณฐิกา วงศ๑ชมภู 6312426003 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4457 น.ส.ณัฐธิดา แจํมนิล 6312426005 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4458 น.ส.ธิดารัตน๑ เหล่ียมศร 6312426007 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4459 น.ส.ปาจรีย๑ เพชรพันธุ๑ 6312426010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4460 น.ส.ศริญญา จาดศรี 6312426015 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4461 น.ส.โสภาพรรณ ยิ้มเปีย 6312426020 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4462 น.ส.อมรรัตน๑ สายพันธุ๑ 6312426021 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4463 น.ส.อริสา ป่านไหม 6312426022 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4464 น.ส.เอมอร เอี่ยมอิ่ม 6312426023 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ



หนา้ที ่145

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

4465 นายกําพล ขําขม 6312426025 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4466 นายชินวัตร ร๎ูรอบ 6312426028 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4467 นายณัฐกานต๑ กล่ินขํา 6312426030 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4468 นายพงศกร ทองโพธิ์ 6312426035 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4469 นายพงษ๑พันธ๑ วงศ๑พนาเวศ 6312426037 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4470 นายสิทธิศักด์ิ ผูกอ๎น 6312426043 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4471 น.ส.กรรณิกา กุลบุตรดี 6312426047 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4472 น.ส.กัลยารัตน๑ บุญยืน 6312426048 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ เรียนเกินหลักสูตร

4473 น.ส.จารุวรรณ เร่ียศรีจันทร๑ 6312426049 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4474 น.ส.ธนพร จุลพันธ๑ 6312426053 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4475 น.ส.นงลักษณ๑ พลอยเขียว 6312426054 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4476 น.ส.เนตรดาว ภูสุํวรรณ 6312426055 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4477 น.ส.มยุรฉัตร เอี่ยมโอน 6312426058 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4478 น.ส.ลดาวัลย๑ วัยพัททา 6312426059 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4479 น.ส.วรรณภา วงศ๑วัช 6312426062 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4480 น.ส.สุดารัตน๑ ศรีรัตน๑ 6312426065 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4481 น.ส.อรวรรณ ตํุนนิ้ว 6312426068 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4482 นายจิรวัฒน๑ วงษ๑จํารัส 6312426070 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4483 นายเจษฎา ปิน่ป๓น่ 6312426073 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4484 นายธันยบูรณ๑ จูชาวนา 6312426077 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4485 นายธีรภัทร มิ้มสง 6312426078 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4486 นายบุริศร๑ เจริญยิ่ง 6312426080 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4487 นายพลวัต ปานโต 6312426082 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4488 นายสันติราษฎร๑ ใจชอบงาน 6312426090 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4489 น.ส.ขนิษฐา ญาณป๓ญญา 6312426092 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4490 น.ส.ชลธิชา สุริยะวงศ๑ 6312426093 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4491 น.ส.ณัชชา ศรีโสภา 6312426094 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4492 น.ส.บุญหลง มะลิลา 6312426100 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4493 น.ส.พรทิพา ตรีพยัคฆ๑ 6312426101 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4494 น.ส.รัตนกร เทียมโยหา 6312426102 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4495 น.ส.ศิริวรรณ โมลาลาย 6312426104 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ
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4496 น.ส.เสาวลักษณ๑ เขียวพุต 6312426109 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4497 น.ส.อนงค๑ศรี ธรรมจา 6312426110 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4498 น.ส.อรปรียา ขันคํา 6312426111 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4499 น.ส.เอมอร รํุงรัตน๑ 6312426112 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4500 นายกฤติกร หาญกําจัดภัย 6312426113 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4501 นายกฤษฎา ขําจันทร๑ 6312426114 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4502 นายนพคุณ เล่ียมสกุล 6312426121 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4503 นายรํุงภพ ต้ังสยามวณิชย๑ 6312426129 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4504 นายศรัณย๑พล งามพิษ 6312426130 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4505 นายสุพจน๑ เนียมสัมฤทธิ์ 6312426134 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4506 นายคุณากร เอกอินทร๑ 6312426139 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4507 น.ส.กันยารัตน๑ สีชัง 6312427002 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4508 น.ส.จันทการต์ิ พุมํพวง 6312427005 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4509 น.ส.จุฑารัตน๑ สังข๑สุดแท๎ 6312427006 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4510 น.ส.ฐานิตา ชารี 6312427007 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4511 น.ส.ฑิตยา ไกรมี 6312427008 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4512 น.ส.ณิชากร อินตะอุํนวงค๑ 6312427010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4513 น.ส.ทิพปภา คําตานิตย๑ 6312427011 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4514 น.ส.บุญธิชา เจริญสุข 6312427012 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4515 น.ส.เบญญาภา ป๓ททุม 6312427013 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4516 น.ส.ประภาศิริ ดีจอม 6312427014 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4517 น.ส.ปิยวรรณ บุญชุํม 6312427015 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4518 น.ส.วรัญญา เจริญสุข 6312427017 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4519 น.ส.วาสนา คํานาค 6312427018 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4520 น.ส.ศรกนก สังข๑จันทร๑ 6312427019 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4521 น.ส.สุดารัตน๑ ทาระกุล 6312427023 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4522 น.ส.อนัญญา ขาวป้อม 6312427024 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4523 นายชิษณุพงศ๑ แดงชาวนา 6312427028 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4524 นายธนพล ชํวยบํารุง 6312427030 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4525 นายนพณา ทาคํา 6312427031 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4526 นายป๓ตทวี วันต๏ะ 6312427033 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ
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4527 นายพงศธร เร่ือศรีจันทร๑ 6312427034 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4528 นายพงษ๑เพ็ชร พลอยสี 6312427035 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4529 น.ส.นริสรา โพธิร๎ุ์ง 6312428005 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4530 น.ส.เบญจวรรณ คงเขียว 6312428007 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4531 น.ส.ประภาพร พุทธเสม 6312428008 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4532 น.ส.สุนิสา ยิ้มมา 6312428012 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4533 น.ส.สุรีรัตน๑ รักดี 6312428013 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 ปกติ

4534 น.ส.กนกพร เถื่อนวงค๑ 6412404001 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4535 น.ส.กัณฐมณี สังเกตจิต 6412404003 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4536 น.ส.ชนิสรา พิรณฤทธิ์ 6412404010 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4537 น.ส.ญาดา ดีหลี 6412404012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4538 น.ส.ณัฐนภัส วงษ๑ยรา 6412404014 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4539 น.ส.ณัฐสุดา ดิษฐรอด 6412404015 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4540 น.ส.ธัญลักษณ๑ ศรีสุรินทร๑ 6412404018 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4541 น.ส.ปดิวรดา ชื่นใจ 6412404019 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4542 น.ส.ปรารถนา อินทร๑งาม 6412404021 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4543 น.ส.พรศิริ ยองใย 6412404022 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4544 น.ส.พิมพ๑ผกา โพธิเ์จริญ 6412404024 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4545 น.ส.มณีรัตน๑ มั่นประสงค๑ 6412404025 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4546 น.ส.รัชชนก ขวัญพรม 6412404027 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4547 น.ส.วรัญญา แก๎ววาว 6412404028 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4548 น.ส.สุนิศา จิตกล๎า 6412404031 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4549 น.ส.อติกานต๑ ผลสุด 6412404033 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4550 น.ส.อริสา เส่ียงโชค 6412404035 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4551 นายนันท๑นภัส สิงห๑จันทร๑ 6412404039 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4552 นายนาวี ดีจริง 6412404040 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4553 น.ส.กาญจนา เพ็งคต 6412404047 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4554 น.ส.ณัฐวดี ชูเทีย่ง 6412404051 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4555 น.ส.นันทิกานต๑ ยาสกูล 6412404052 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4556 น.ส.ป๓ณฑิตา คงอนันต๑ 6412404055 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4557 น.ส.ป๓ณฑิตา อํอนพรม 6412404056 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4558 น.ส.ปิยธิดา แปลกจริง 6412404057 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4559 น.ส.เพชรลดา ใจตา 6412404059 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4560 น.ส.วรรณษา แปลกจริง 6412404063 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4561 น.ส.สุชาวดี กันเมือง 6412404065 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4562 น.ส.สุณัฐชา ศรีแก๎ว 6412404066 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4563 น.ส.อนัญญา กันเพ็ง 6412404069 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4564 น.ส.อนันตญา มีชม 6412404070 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4565 น.ส.อัฐชญาดา เลิศลํ้า 6412404071 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4566 น.ส.อินทิรา ป๓นใจ 6412404072 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4567 น.ส.อุทัยวรรณ พรมแจ๎ง 6412404073 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4568 น.ส.ณัฎฐณิชา พรมสอน 6412404087 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4569 น.ส.ชญานี คนใหญํ 6412405002 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4570 น.ส.ฐานิดา ธูปค๎ุม 6412405004 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4571 น.ส.ณัชชา ห๎าวหาญ 6412405005 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4572 น.ส.ธีรดา คําพาดี 6412405008 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4573 น.ส.พิมลนาฏ บุญหนัก 6412405012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4574 น.ส.วลัยลักษณ๑ มโหฬาร 6412405014 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4575 น.ส.วิภารัตน๑ อินทราช 6412405016 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4576 น.ส.สุจิวนันท๑ สอนหัก 6412405017 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4577 น.ส.สุภาภรณ๑ นิลวดี 6412405020 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4578 น.ส.อัญชลี กรุดทอง 6412405025 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4579 นายณภัทร ภูเํสม 6412405028 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4580 นายสิทธิพล ขําไชโย 6412405037 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4581 น.ส.กรวีร๑ ศรีมํวง 6412405039 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4582 น.ส.กัลยา นาสิงห๑คาล 6412405040 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4583 น.ส.ชัชฎาภรณ๑ ยอดแก๎ว 6412405043 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4584 น.ส.บุษกล ศรีบุญ 6412405054 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4585 น.ส.วรรณษา ดอนจิ๋วไพร 6412405056 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4586 น.ส.วิจิตรา สารีเกิด 6412405059 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4587 น.ส.สุภาภรณ๑ นันใจยะ 6412405061 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4588 นายศิวกร ยอดคง 6412405073 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4589 น.ส.คณิศร แก๎วบังเกิด 6412407003 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4590 น.ส.นิภาภัตร๑ นุชเทียน 6412407006 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4591 น.ส.ปภาพินท๑ น๎อยลา 6412407008 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4592 น.ส.ปาณิศา อิ่มขุนทอง 6412407009 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4593 น.ส.พนาวรรณ หย่ําวิลัย 6412407010 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4594 น.ส.พัชรา โทสุวรรณ 6412407011 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4595 น.ส.รวินทร๑นิภา ใจชื่น 6412407013 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4596 น.ส.อุบลรัตน๑ รอดเจริญ 6412407019 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4597 นายภูผา ผิวพรรณ 6412407026 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4598 นายวุฒิชัย ชื่นเพียร 6412407027 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4599 น.ส.ชลธิชา คํานึงครวญ 6412407032 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4600 น.ส.ณัฑฐาภรณ๑ พรหมจรรย๑ 6412407035 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4601 น.ส.ณิชาภัทร โอ๏ดฟู 6412407036 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4602 น.ส.พรธิภา อินสอน 6412407038 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4603 น.ส.วรรณิศา โตปิติ 6412407042 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4604 น.ส.สริตา อินทร๑สวาท 6412407046 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4605 นายกิตติยศ การะภักดี 6412407048 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4606 นายณัฐวุฒิ กองภูคํํา 6412407051 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4607 นายธนภัทร ทาบทองเรือง 6412407053 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4608 นายเกียรติศักด์ิ สภักดี 6412407059 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4609 น.ส.กรวีร๑ แสนประสิทธิ์ 6412412001 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4610 น.ส.กัลยณัฐ จันทร๑พินิจ 6412412002 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4611 น.ส.เชาว๑ชิตา โรจน๑อรุณ 6412412004 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4612 น.ส.ธัญสิริ ตระการกีรติ 6412412008 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4613 น.ส.นพมาศ สีมา 6412412010 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4614 น.ส.วริยาวรรณ ภัคพงษ๑ธนบูรณ๑ 6412412017 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4615 น.ส.สุพพัตรา จูป่าแดด 6412412026 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4616 นายวัฒนา เทียนวิจิตร๑ 6412412035 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4617 นายศักด์ิมงคล อยูํคง 6412412036 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4618 น.ส.จิรชยา ใจมั่น 6412412039 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4619 น.ส.จิราพร คํูควร 6412412040 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4620 น.ส.จุฬาลักษณ๑ เขียวสะอาด 6412412041 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4621 น.ส.ชนาพร กรปรีชา 6412412042 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4622 น.ส.ชลกร บุญสอาด 6412412045 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4623 น.ส.ณัฐกาล คลังบุตร 6412412047 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4624 น.ส.ณัฐธยาน๑ อินยัง 6412412049 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4625 น.ส.ธนัชชา จันหอม 6412412051 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4626 น.ส.นัชชา ทองอิ่ม 6412412055 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4627 น.ส.บุณยาพร พรมมี 6412412058 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4628 น.ส.ปรายฝน เมืองค๎ุม 6412412059 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4629 น.ส.เปรมกมล เปลํงปล่ัง 6412412061 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4630 น.ส.พรสุดา สายบุญเคียง 6412412062 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4631 น.ส.ภานุมาศ สุทธิสน 6412412063 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4632 น.ส.ภาพิมล คําสุรัน 6412412064 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4633 น.ส.เมธาวรรณ พุทธสิมมา 6412412065 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4634 น.ส.ศิริวรรณ รอดเครือทอง 6412412068 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4635 น.ส.อรอุมา มั่นเมือง 6412412070 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4636 น.ส.อรัญญา หมูํดวง 6412412071 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4637 นายณัฐวุฒิ พยาบาล 6412412073 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4638 นายสุทิวัส แก๎วเหล่ียม 6412412076 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4639 น.ส.กมลวรรณ ประดับนาค 6412412077 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4640 น.ส.โชษิตา หม๎อทอง 6412412078 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4641 น.ส.ณัฏฐิกา อนุเคราะห๑ 6412412079 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4642 น.ส.ณัฐกรณ๑ คําหาร 6412412080 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4643 น.ส.ณิชาภัทร อุดพ๎วย 6412412082 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4644 น.ส.ธัญญรัตน๑ ศรีคราม 6412412083 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4645 น.ส.นริศรา อุํนแก๎ว 6412412085 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4646 น.ส.พรรณิภา ฉิมเชิด 6412412091 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4647 น.ส.วนิดา แก๎วพรม 6412412094 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4648 น.ส.วันเพ็ญ วงศ๑วิริยชาติ 6412412095 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4649 น.ส.ศิริวรรณ อินทชัย 6412412098 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4650 น.ส.สรณ๑สิริ สุริยะใหมํ 6412412099 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4651 นายฐิติศักด์ิ เป็นสุข 6412412102 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4652 นายณัฐพงษ๑ เมืองจันทร๑ 6412412104 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4653 นายธนวัต เพ็ชรภูมิ 6412412105 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4654 นายอิทธิชัย ยศพิมพ๑ 6412412111 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4655 น.ส.ชลธิชา พวงมะปราง 6412426001 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4656 น.ส.ชุติมา แสงทอง 6412426002 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4657 น.ส.ธิดาพรรณ๑ สงําทรัพย๑ 6412426004 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4658 น.ส.นารีรัตน๑ ฤทธิเ์จริญ 6412426005 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4659 น.ส.พรนภัส เขียนรํุงโรจน๑ 6412426008 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4660 น.ส.พิราพร เชื้อดี 6412426010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4661 น.ส.แพรพร รํุงแสงยศ 6412426011 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4662 น.ส.ภราดา อินวรรณา 6412426012 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4663 น.ส.ภัทรพร เพ็ชรกลม 6412426013 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4664 น.ส.วราภรณ๑ กรพรหม 6412426015 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4665 น.ส.วัชรีย๑ ค๎ุมเถื่อน 6412426016 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4666 นายณัฐพล พยัคฆ๑น๎อย 6412426030 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4667 นายเทอดชัย ดาวแดน 6412426032 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4668 นายธนพล สุขวัฒน๑ 6412426034 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4669 นายบริพัตร๑ ชมพักตร๑ 6412426040 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4670 นายป๓ณณวัฒน๑ สีผาโดด 6412426041 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4671 นายป๓ณณวิชญ๑ วงค๑ทับทิม 6412426042 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4672 นายสุริยา ศักดี 6412426053 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4673 น.ส.ชนกวรรณ หอมนาน 6412426058 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4674 น.ส.ณัฐชฏา เอื้อเฟือ้พันธ๑ 6412426060 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4675 น.ส.ณัฐสุดา บุญญาฤทธิ์ 6412426061 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4676 น.ส.ณัฐสุภา แก๎วทัพ 6412426062 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4677 น.ส.นรีรัตน๑ เขียวเรือง 6412426063 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4678 น.ส.ปนัดดา โชคบุญเรือง 6412426064 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4679 น.ส.ภุมรินทร๑ เนตรอํอน 6412426067 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4680 น.ส.เมธิดา วุฒิพงค๑ 6412426069 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4681 น.ส.รดาธร มาเขียว 6412426070 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4682 น.ส.รัชนีกร จันทร๑พงษ๑ 6412426071 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4683 น.ส.ศศิประภา พรมจิ๋ว 6412426072 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4684 น.ส.สันต๑หทัย กาเรียน 6412426074 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4685 น.ส.สิริกัญญา ทิพยกมลพันธ๑ 6412426075 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4686 น.ส.สุพิชญา แสวงหา 6412426076 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4687 น.ส.สุมานี จันทร๑ทรง 6412426077 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4688 น.ส.สุวรรณรัตน๑ จําปาทัศน๑ 6412426078 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4689 น.ส.อลิตา ปรีวัน 6412426079 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4690 น.ส.อวัศยา เร่ือศรีจันทร๑ 6412426080 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4691 นายณภสิช นาครัตน๑ 6412426081 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4692 นายธีรภัทร เทียนมี 6412426086 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4693 นายภีรดล อุํนเรือน 6412426092 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4694 นายมณฑล เพ็ชรนิล 6412426093 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4695 นายยุทธนา อิ่มชา 6412426094 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4696 นายวรกิจ บุญรอด 6412426097 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4697 นายวิศวะ มารัตน๑ 6412426099 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4698 นายสรภพ นบนอบ 6412426100 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4699 นายสรวิชญ๑ ทองอินทร๑ 6412426101 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4700 นายเอกพล นาคเถื่อน 6412426106 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4701 น.ส.กัญญาภัค รอดเล้ียง 6412426107 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4702 น.ส.กุลยา วังคีรี 6412426108 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4703 น.ส.จุฑามาศ สีนรครุฑ 6412426112 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4704 น.ส.นวมิลทรา หะฉิมมา 6412426114 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4705 น.ส.นันทินี พันธ๑ปุย 6412426115 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4706 น.ส.บุณรดา มีสมบัติ 6412426116 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4707 น.ส.ใบเฟิร๑น บานแย๎ม 6412426117 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4708 น.ส.ปวีณา จันทร๑สีดา 6412426119 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4709 น.ส.ปาริชาติ ปิน่พงษ๑ 6412426120 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4710 น.ส.ไพลิน รํุงสวัสด์ิ 6412426123 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4711 น.ส.ภัสภรณ๑ พงษ๑สาระนันทกลุ 6412426124 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4712 น.ส.วรนุช จันทร๑ใบ 6412426125 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4713 น.ส.วรรณกร สีทานวล 6412426126 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4714 น.ส.ศกลวรรณ ทองยิ้ม 6412426127 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4715 น.ส.ศศิภา แสนนาใต๎ 6412426128 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4716 น.ส.ศิริพร แก๎ววังสาร 6412426129 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4717 น.ส.ศิริวรรณ ชํางคิด 6412426130 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4718 น.ส.สลิลทิพย๑ พรหมวิชัย 6412426131 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4719 น.ส.สุภาวรี บานแย๎ม 6412426133 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4720 น.ส.อริสา คําฤาเดช 6412426137 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4721 นายเจษฎา บานแย๎ม 6412426140 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4722 นายธนโชติ ยืนยัน 6412426145 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4723 นายมนูศักด์ิ ทับพิมล 6412426151 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4724 นายวรปรัชญ๑ สัตบุษ 6412426153 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4725 นายสุชาติ บุญมาก 6412426157 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4726 นายอนันต๑ยศ มูลคํา 6412426158 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4727 นายอภินันท๑ แสงหาญ 6412426159 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4728 น.ส.ขวัญแก๎ว พยอม 6412427004 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4729 น.ส.จตุพร บุญชุํม 6412427006 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4730 น.ส.ชนัญธิดา บุญเลิศ 6412427007 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4731 น.ส.ณัฏฐณิชา ยอดภักดี 6412427008 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4732 น.ส.ธนิตา จันลิ 6412427010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4733 น.ส.นงลักษณ๑ สุธรรม 6412427012 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4734 น.ส.วิมลสิริ กุลพัฒน๑จิรกุล 6412427019 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4735 น.ส.วิไลลักษณ๑ หอมทอง 6412427020 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4736 น.ส.ศิริวรรณ น๎อยประเสริฐ 6412427024 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4737 น.ส.สุธีมน พรมที 6412427025 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4738 น.ส.สุนิสา หมอนคุด 6412427026 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4739 น.ส.อุษณียาภรณ๑ ม๎วนทอง 6412427028 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4740 นายคีรินทร๑ กองจุ๎ย 6412427030 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4741 นายชคัตบดี อาจหาญ 6412427031 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4742 นายทัศสุระ เกิดชําง 6412427033 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4743 นายธีรศักด์ิ อํอนละมูล 6412427035 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ
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4744 นายวสิน ฤทธิศ์ล 6412427037 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4745 นายสมรักษ๑ ดํานจิระมนตรี 6412427039 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4746 นายสายธาร หนูหอม 6412427040 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4747 นายสิทธิวัฒน๑ จีนภักดี 6412427041 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4748 นายสิรภัทร ศิริรัตน๑ 6412427042 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4749 นายเอกกมลชัย วงษ๑ตาผา 6412427043 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4750 น.ส.ชุลีพร บัวเอี่ยม 6412428003 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4751 น.ส.นิสารัตน๑ ฤทธิเ์นติกุล 6412428005 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4752 น.ส.บุษกร ศรีบุญ 6412428006 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4753 น.ส.รัชชาเกตุ ครุฑคง 6412428010 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4754 น.ส.รัตนาวรรณ ป้องเส๎า 6412428011 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4755 น.ส.วรรณวิษา สุขเกษม 6412428012 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4756 น.ส.ศุภสุตา มั่นปาน 6412428014 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4757 น.ส.สุดารัตน๑ นิระติใส 6412428015 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4758 น.ส.สุภชา กล๎าหาญ 6412428016 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4759 น.ส.สุภารัตน๑ แก๎วดี 6412428017 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4760 นายณัฐพล หินอํอน 6412428019 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4761 นายสยามเพชร อํอนบึงพร๎าว 6412428021 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 ปกติ

4762 น.ส.กัลยรัตน๑ กองทอง 6512404003 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4763 น.ส.กานต๑รวี ปะโมทะโก 6512404005 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4764 น.ส.คริษฐา พันวัฒนากาจี 6512404006 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4765 น.ส.ธนมน วนิชยาโกศล 6512404009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4766 น.ส.ป๓ญญาภรณ๑ มาถึง 6512404012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4767 น.ส.ปิยพร อินทฤทธิ์ 6512404013 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4768 น.ส.ยลดา ถิ่นสถาน 6512404017 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4769 น.ส.อนุตตรีย๑ รํวมสกุล 6512404021 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4770 นายพิสิษฐ๑ วงพิมเสน 6512404034 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4771 น.ส.นริศรา ค๎ุมมี 6512404038 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4772 น.ส.นริศรา บุษบก 6512404039 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4773 น.ส.ปรียาภรณ๑ โพธิท์อง 6512404041 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4774 น.ส.ปาริชาติ เสือสวัสด์ิ 6512404043 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4775 น.ส.พรนภา วันประเสริฐ 6512404044 การบริหารจัดการภาครัฐ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4776 น.ส.ภัทราภรณ๑ ยุวศรี 6512404046 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4777 น.ส.มินทฏา โสดา 6512404049 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4778 น.ส.รัชนีกร ประสาทพร 6512404050 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4779 น.ส.ศิรประภา เมินธนู 6512404053 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4780 น.ส.ศิริเพ็ญ แสงบุญ 6512404054 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4781 น.ส.สุกัญญา ไชยชาติ 6512404055 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4782 น.ส.สุดารัตน๑ ดิษฐจันทร๑ 6512404056 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4783 น.ส.สุธิตา จะแรบรัมย๑ 6512404057 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4784 น.ส.สุริยาพร พูนฟ๓ก 6512404058 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4785 น.ส.อาริสา เฮงทรัพย๑ 6512404060 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4786 นายจิรายุ ปลํองลม 6512404061 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4787 นายณรงค๑ สีทา 6512404063 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4788 นายธนารัตน๑ ขําเฟือ่ง 6512404065 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4789 นายพิทักษ๑ แก๎วเบาะคํา 6512404070 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4790 น.ส.กันติชา สุขเพ็ญ 6512405002 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4791 น.ส.กุลจิรา พระโพธิ์ 6512405003 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4792 น.ส.ขวัญชนก วงษ๑พาน 6512405005 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4793 น.ส.ชณาทิพย๑ สินทร 6512405008 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4794 น.ส.ชาริสา ทองจันอับ 6512405009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4795 น.ส.ณัฐกานต๑ บุญมี 6512405010 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4796 น.ส.ธัญลักษณ๑ ชายกล่ัน 6512405012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4797 น.ส.ประภัศรา ชญาน๑ณฐนันท๑ 6512405014 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4798 น.ส.ปาริชาติ มีพวงผล 6512405015 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4799 น.ส.พรธีรา ทรงกล่ิน 6512405018 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4800 น.ส.ฟ้าประทาน พรมลา 6512405022 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4801 น.ส.ภควดี เหม็นพูล 6512405023 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4802 น.ส.เมษา จ๎งจันทร๑ศรี 6512405024 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4803 น.ส.วรินยุพา ขวัญเรือง 6512405027 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4804 น.ส.ศศิธร บุญสุนีย๑ 6512405028 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4805 น.ส.ศิริกันยา เพ็ชรนิล 6512405030 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4806 น.ส.ศุภธิดา ทองหนองยาง 6512405031 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4807 น.ส.สุรีพร พรมพะนัส 6512405033 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4808 น.ส.อมรรัตน๑ ล๎อมเศรษฐี 6512405034 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4809 น.ส.อริสรา แพงพัก 6512405035 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4810 น.ส.อารยาพร หารวย 6512405036 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4811 นายจักรพรรณ๑ รอดสิน 6512405040 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4812 นายจาตุรงค๑ เกิดป้อม 6512405041 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4813 นายพลกฤต มาเนตร 6512405047 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4814 นายภานุมาส เมํนสุวรรณ๑ 6512405049 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4815 นายสมภาคภูมิ มีศิริ 6512405051 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4816 นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 6512405052 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4817 นายอํานาจ แกํนทอง 6512405055 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4818 น.ส.จิดาภา แสนจันทร๑ 6512405058 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4819 น.ส.ชนัญชิดา เถื่อนคํา 6512405059 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4820 น.ส.ญาณิศา บุตรแก๎ว 6512405060 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4821 น.ส.ณัฐชา ปานแอ๏ต 6512405061 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4822 น.ส.ณัฐทิชา จันมีเทศ 6512405062 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4823 น.ส.ดาราวรรณ แผํทอง 6512405064 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4824 น.ส.ธรรมสิริ เกษมี 6512405065 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4825 น.ส.ธิดารัตน๑ บุญทา 6512405066 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4826 น.ส.นัทธกานต๑ อินทรสุข 6512405067 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4827 น.ส.นันทรัตน๑ เพ็งเพชร 6512405068 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4828 น.ส.ประภัสสร รัศมี 6512405069 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4829 น.ส.ปวรา รัตนชื่น 6512405070 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4830 น.ส.ปิยะดา ศรีวิลัยรัตน๑ 6512405071 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4831 น.ส.พิมลวรรณ เถื่อนชนะ 6512405074 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4832 น.ส.ภันทิรา ต๎ุมสังข๑ 6512405076 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4833 น.ส.มณฑาทิพย๑ กระทง 6512405077 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4834 น.ส.โยษิตา ดอนไพรเมือง 6512405079 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4835 น.ส.ศรัณย๑พร แก๎วคําใสย๑ 6512405082 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4836 น.ส.ศรัณย๑พร พุมํทอง 6512405083 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4837 น.ส.ศุลีพร บุญมา 6512405085 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4838 น.ส.สุดารัตน๑ สรณะรา 6512405089 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4839 น.ส.สุตาภัทร นวสุจินดา 6512405090 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4840 น.ส.อรนันท๑ ท๎าวเจริญ 6512405092 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4841 นายกิตติ ดีหมี 6512405093 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4842 นายณัฐวัฒน๑ ดีขุนทด 6512405096 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4843 นายทยุต มุกดาลอย 6512405098 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4844 นายธนะรัฐ สมัครรบ 6512405102 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4845 นายพงศธร บุญเหลือ 6512405106 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4846 น.ส.ณิชาภัทร แซํโก๏ว 6512407004 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4847 น.ส.นิวา มีแก๎ว 6512407008 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4848 น.ส.เอมวิกา ภคพาณิชย๑ 6512407020 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4849 นายธนธรณ๑ เพ็งจันทร๑ 6512407023 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4850 นายธีรยุทธ อ๎นเอ๎ย 6512407025 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4851 นายพุฒิพงศ๑ เพียปลัด 6512407027 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4852 นายรัชชานนท๑ ยศป๓ญญา 6512407028 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4853 น.ส.กัลยารัตน๑ จันทร๑เดช 6512407031 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4854 น.ส.ธัญวรา รํุงเรือง 6512407033 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4855 น.ส.นภัสสร ไขทอง 6512407035 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4856 น.ส.นวภรณ๑ ต้ังมั่น 6512407036 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4857 น.ส.เบญจวรรณ บุตรศรี 6512407037 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4858 น.ส.พลอยไพลิน ใจจอน 6512407040 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4859 น.ส.รํุงตะวัน จันทร๑สํงแสง 6512407041 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4860 น.ส.วรรณธิดา บุตรกําเนิด 6512407043 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4861 น.ส.ศิริลักษณ๑ สุขชาวนา 6512407046 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4862 นายพงศธร พูลรักษ๑ 6512407054 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4863 นายพีรภัทร ตันกิตติภิญโญ 6512407065 การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4864 น.ส.กฤษรัตน๑ ไชยฮะนิจ 6512412003 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4865 น.ส.กษิษฐา เมืองแป้น 6512412004 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4866 น.ส.กัญฑิตา หรํุนจํารัส 6512412006 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4867 น.ส.กาญจนา ทับทอง 6512412007 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4868 น.ส.กานต๑มณี เหมันต๑ 6512412008 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4869 น.ส.จิราภรณ๑ นิ่มทอง 6512412010 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4870 น.ส.พรทิพา คํานันท๑ 6512412017 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4871 น.ส.พุธิตา เขียวเนตร 6512412018 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4872 น.ส.ภูริชญา กรกัน 6512412020 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4873 น.ส.วันวิสา แจ๎งภักดี 6512412023 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4874 น.ส.วิศนีย๑ รอดเส็ง 6512412025 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4875 น.ส.สาธิตา พูนแสนรักษ๑ 6512412027 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4876 น.ส.สุพิชชา ปานสุขขุม 6512412029 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4877 น.ส.เสาวภา มโนนัย 6512412030 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4878 น.ส.อภิชญา พูลประเสริฐ 6512412031 นิติศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4879 น.ส.อมรรัตน๑ เทียนสมจิตร 6512412032 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4880 น.ส.อารีรัตน๑ ชํวยคํ้าชู 6512412033 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4881 นายปณิธาน ฟองจางวาง 6512412037 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4882 นายยติภัทร คํ่ายัง 6512412039 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4883 นายวัชรากร ชมภู 6512412040 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4884 น.ส.ชลธิชา นันทะเสน 6512412045 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4885 น.ส.ณัฐณิชา ธิใจ 6512412046 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4886 น.ส.ธีราภัทร๑ เฟือ่งเหล็ก 6512412049 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4887 น.ส.น้ําฝน เอี่ยวลับ 6512412050 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4888 น.ส.พัชราภา หัวไผํ 6512412054 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4889 น.ส.มุทิตา นวลคํา 6512412056 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4890 น.ส.รินรดา รักป้อม 6512412057 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4891 น.ส.วรรณวิศา แสงเพชร 6512412058 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4892 น.ส.วรรณิกา นักรบ 6512412059 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4893 น.ส.ศโรชา อยูํแย๎ม 6512412062 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4894 น.ส.ศศิธร ศัตรูพินาศ 6512412063 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4895 น.ส.ศิริรัตน๑ แตงน๎อย 6512412064 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4896 น.ส.สุดารัตน๑ ดิษขํา 6512412066 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4897 น.ส.โสภิดา ภาคภูมิ 6512412069 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4898 น.ส.อภัสรา อ๎นเวียง 6512412070 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4899 น.ส.อมรรัตน๑ อินทแสง 6512412071 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4900 นายกิตติศักด์ิ เคราะห๑ดี 6512412074 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4901 นายธนา ทองทิพย๑ 6512412077 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4902 นายเสกสรร ดอนพิมพ๑ไพร 6512412081 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4903 น.ส.กัลยา พุมํมาลา 6512428002 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4904 น.ส.จุฑามาศ ทับเทศ 6512428005 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4905 น.ส.ชลดา ประถมเกตุ 6512428006 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4906 น.ส.ทรงพร  อินมา 6512428009 สังคมสงเคราะห๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4907 น.ส.นงนภัส ทองพืช 6512428011 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4908 น.ส.นภัสสร ดวงทิพย๑ 6512428012 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4909 น.ส.ปวีณา สีพา 6512428015 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4910 น.ส.วรนิษฐา สิมมา 6512428020 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4911 น.ส.วิราวรรณ ฉัตรธง 6512428021 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4912 น.ส.ศิริลักษณ๑ กองเมือง 6512428022 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4913 น.ส.ศิริวิมล ศึกษา 6512428023 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4914 น.ส.สุวิมล จันอิน 6512428025 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4915 น.ส.อิสยาห๑ ธรรมถุติ 6512428026 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4916 นายวุฒิชัย ทะบาง 6512428029 สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4917 น.ส.กฤษณา ทาสีดา 6512431002 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4918 น.ส.กญัญารัตน๑ แย๎มหมื่นอาจ 6512431005 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4919 น.ส.กัลย๑สุดา รํุงเจริญ 6512431006 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4920 น.ส.กุลณัฐ ยานาบัว 6512431007 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4921 น.ส.จิตตานันท๑ พันธ๑จังหรีด 6512431010 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4922 น.ส.ชนาภา ทองสัมฤทธิ์ 6512431014 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4923 น.ส.น้ําทิพย๑ สุทธิ 6512431016 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4924 น.ส.ปณิดา เศรษฐวงค๑ 6512431017 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4925 น.ส.ปพิชญา ทองสิน 6512431018 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4926 น.ส.พิณพร โพธิเกิด 6512431019 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4927 น.ส.รักษ๑ลดา คะสันต๑ 6512431023 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4928 น.ส.วาสิตา มีมา 6512431026 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4929 น.ส.วีรดา ส๎มส๎า 6512431027 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ



หนา้ที ่160

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ ปี ภาค หมายเหตุ

4930 นายกีรดิต มานะสันติ 6512431033 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4931 นายจารุวัฒน๑ เกตุโชติ 6512431036 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4932 นายภานุวัฒน๑ ศรีษา 6512431043 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4933 นายวัฒนา จันทะลี 6512431045 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4934 นายศุภชัย ส๎มอินทร๑ 6512431046 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4935 นายอภิสิทธิ ์รัตเลิศรบ 6512431049 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4936 น.ส.ชลธิชา เดิมที 6512431053 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4937 น.ส.ญาณิศา จันทร๑โพธิ์ 6512431054 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4938 น.ส.ฐานิดา ชูสุวรรณ๑ 6512431056 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4939 น.ส.ฐิติพร สําราญจิตร๑ 6512431058 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4940 น.ส.ณัฐยา ทองดอนอินทร๑ 6512431060 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4941 น.ส.ดวงพร รอดอยูํ 6512431061 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4942 น.ส.บุณยาพร มั่นถาวร 6512431068 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4943 น.ส.พรพิดา มินทยักษ๑ 6512431070 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4944 น.ส.รํุงนภา เชื้อเขตกิจ 6512431071 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4945 น.ส.วรรณศิริ ติณะคัด 6512431072 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4946 น.ส.วันรัก บุญเหมือน 6512431073 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4947 น.ส.ศศิวิมล สังนาง 6512431075 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4948 น.ส.สวรินทร๑ ไถหวําน 6512431076 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4949 น.ส.อิฐษรา ภูเํขียว 6512431081 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4950 นายธนวัฒน๑ คําแหวน 6512431085 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4951 นายธนุพงษ๑ หล๎าคําปา 6512431086 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4952 นายภราดร แสงชมภู 6512431093 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4953 นายรพีพัฒน๑ บุญแก๎ว 6512431095 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4954 นายวรัญ๒ู หมื่นจินะ 6512431096 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4955 น.ส.ธนัญญา วันคํา 6512431102 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4956 น.ส.ธัญลักษณ๑ คําทอง 6512431104 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4957 น.ส.บุษกร โคตรภักดี 6512431106 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4958 น.ส.พัชราพร จันทร๑ผ้ึง 6512431111 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4959 น.ส.พัชรินทร๑ ดวงคํา 6512431112 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4960 น.ส.พิชชาภา จํานงค๑พันธ๑ 6512431113 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4961 น.ส.รัชนีกร จําปา 6512431117 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4962 น.ส.วนิดา ยามวัน 6512431119 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4963 น.ส.วันวิสา สุกฟอง 6512431120 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4964 น.ส.วิภวานี ตงเทํง 6512431122 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4965 น.ส.วิภวานี พันปี 6512431123 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4966 น.ส.ศิรประภา จันทร๑เปลํง 6512431124 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4967 น.ส.ศุภรัตน๑ โกฉิม 6512431125 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4968 น.ส.สุธาสินี อํอนบุญ 6512431127 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4969 น.ส.สุธินันท๑ เสริมสุข 6512431128 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4970 น.ส.อรวรรณ อินทุงํ 6512431129 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4971 น.ส.อัญญาดา ธงสี 6512431130 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4972 น.ส.อินทิรา สร๎อยเปีย้ 6512431132 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4973 นายไพโรจน๑ นาสี 6512431138 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4974 นายรัตทสิน สุดาจันทร๑ 6512431139 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4975 นายศุภวิทย๑ แสงอินทร๑ 6512431145 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4976 นายอภิวัฒน๑ธนา คารวะ 6512431146 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4977 น.ส.จุฬาลักษณ๑ อวยพร 6512431154 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4978 น.ส.ธิดา คําสุข 6512431158 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4979 น.ส.นิชานันท๑ โป๊ะคงมี 6512431161 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4980 น.ส.นิราพร แก๎วเขียว 6512431162 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4981 น.ส.บัณฑิตา ทองมูล 6512431163 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4982 น.ส.ปวิตรา ปิน่สกุล 6512431165 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4983 น.ส.พิมผกา กองแก๎ว 6512431166 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4984 น.ส.รํุงฤดี อิ่มเอิบ 6512431170 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4985 น.ส.วรรณา ลุทภาค 6512431171 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4986 น.ส.ศิรินธร เพียรสอน 6512431173 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4987 น.ส.ศิริลักษณ๑ ศรีสําอางค๑ 6512431174 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4988 น.ส.หรรษมล ฝูงใหญํ 6512431178 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4989 นายณรงค๑กร นามโคตร 6512431184 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4990 นายธเนศ รอดแสง 6512431185 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4991 นายภาณุพัฒน๑ ผาบัว 6512431191 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ
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4992 นายภูนิพัฒน๑ เมํนสุวรรณ๑ 6512431192 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4993 นายวีรทัศน๑ กุญชร 6512431196 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4994 น.ส.กาญจนา อินทร๑อยูํ 6512432003 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4995 น.ส.ญาดารัตน๑ สนเทียนวัด 6512432007 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4996 น.ส.ณัฏฐริณีย๑ เห็มโพธิ์ 6512432009 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4997 น.ส.ณัฐชา แกํนจันทร๑ 6512432010 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4998 น.ส.นรินดา คงพูล 6512432012 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

4999 น.ส.พรพิมล ทองนึก 6512432014 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5000 น.ส.มธุมาส วัฒนะ 6512432016 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5001 น.ส.รสิตา โพธิคามบํารุง 6512432017 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5002 น.ส.รัชนีวรรณ ทิแก๎ว 6512432018 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5003 น.ส.วิลาสินี พุทธนาค 6512432019 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5004 น.ส.ศิริรัตน๑ แสนยศ 6512432020 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5005 น.ส.สาวินี สอนตัน 6512432022 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5006 น.ส.สุกุลรัตน๑ จักรคราม 6512432023 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5007 น.ส.อาทิตยา สมเพชร 6512432026 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5008 นายเขษมศักด์ิ อนันตะ 6512432029 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5009 นายพีรทัต ศรีสําอางค๑ 6512432039 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 ปกติ

5010 น.ส.อนุชนา ศรีจันทับ 6132405038 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 5 พิเศษ เรียนเกินหลักสูตร

5011 น.ส.ชุติมน บัวบาน 6232412001 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 พิเศษ

5012 น.ส.นภัสวรรณ ศรีเมือง 6232426088 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 4 พิเศษ

5013 น.ส.น้ําเพชร จันทร๑แพ 6332405004 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 พิเศษ

5014 นายณัฐดนัย ศรีบุญเรือง 6332405014 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 พิเศษ

5015 นายธนวัฒน๑ เพชรรอด 6332405015 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 3 พิเศษ

5016 น.ส.นิติภรณ๑ มหาไทย 6432412006 นิติศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 พิเศษ

5017 น.ส.นิตติยา ป๓ญทะนา 6432426036 รัฐศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 2 พิเศษ

5018 นายรัดตภูมิ พันธุกูล 6532422017 รัฐประศาสนศาสตร๑ สังคมศาสตร๑และการพฒันาทอ๎งถิน่ 1 พิเศษ


