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0001 นางสาว นันทพร วงควัทกี 564186512 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 5

0002 นางสาว พิจิตรา แกวเกิด 564186520 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 5

0003 นางสาว สุนันท บุญสม 564186535 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 5

0004 นางสาว ศศิวรรณ ประมงค 594186530 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0005 นางสาว ภัสทรา ยอดแกว 564189610 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 5

0006 นางสาว สุดารัตน แกวสะอาด 564189618 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 5

0007 นาย ศรัณู พวงพรม 564189642 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 5

0008 นาย หัตถกร แกวเนตร 564189648 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 5

0009 นางสาว บุษกร สวางใจ 574189507 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 4

0010 นาย วีระศักดิ์ ทุงไทยสงค 574189543 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 4

0011 นางสาว ฐานิต ตนสาลี 574257002 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0012 นางสาว ปาริฉัตร คชพันธ 574257010 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0013 นางสาว พรนิภา ลอมนอย 574257013 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0014 นางสาว กรรณิการ กุศลครอง 564180501 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 5

0015 นาย สมควร แปรพิมพา 564180543 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 5

0016 นางสาว รูสกีตี หะยีสะอิ 574180506 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 4

0017 นางสาว อัญมณี ปดงาม 574180510 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 4

0018 นาย อับดุลเลาะ ดาโอะ 574180525 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 4

0019 นาย ณัฐพงษ ออนจันทร 574280035 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0020 นาย ธีรพงศ พราหมณี 574280044 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0021 นาย อนุสรณ นิลสังข 574280065 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0022 นางสาว จิราวรรณ สุขสวาง 584180501 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 3

0023 นางสาว พรรณลักษณ ธนาชัยจรัส 584180504 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 3

0024 นางสาว วราภรณ ปดงาม 584180505 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 3

0025 นาย นิรันดร เดชไทย 584180520 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 3
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0026 นาย สุธี สบายดี 584180529 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 3

0027 นาย รณชิต ปญญาหาญ 604280029 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1

0028 นางสาว กัตติกา สุขประเสรฐิ 574271003 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0029 นางสาว สาวิตรี สุวรรณโมลี 574271030 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0030 นางสาว อภิรดี ชูผล 574271031 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0031 นาย วงศพัทธ คลังทรพัย 574271036 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0032 นางสาว มัทฑณา มวงสด 574271040 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0033 นางสาว ชุติมา เหงี่ยมแจม 574261004 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0034 นางสาว ผกามาศ ยิ่งยนต 574261009 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 4

0035 นางสาว ฐิติยา คลายทิพย 584261002 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 3

0036 นางสาว อริสรา สุวรานนท 584261014 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 3

0037 นาย สรรเพ็ชร เอมโอษฐ 584261056 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 3

0038 นางสาว จิราพร พันธเสน 594150504 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 2

0039 นางสาว ภัทรสุฎา ศักดิ์ศรีจันทร 594150518 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 2

0040 นาย สุวัฒนา จันทรแกว 574274030 คอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 4

0041 นางสาว ปานตะวัน กลัตบุตร 584274007 คอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 3

0042 นาย ศุภกร คงกระพันธ 584274023 คอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 3

0043 นางสาว พชรอร เอมโอษฐ 584272014 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 3

0044 นางสาว จันจิรา คูทอง 594272004 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 2

0045 นางสาว จารุวรรณ ภูเพชร 594272005 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 2

0046 นางสาว ขนิษฐา กระดานพล 574973008 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 4

0047 นางสาว นัทมล สีเมฆ 574973022 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 4

0048 นางสาว นูรกามีละห ดอเลาะ 584973006 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0049 นางสาว ยัสมีน แมเราะ 584973011 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0050 นาย รุจิสรรค ทองคํา 584973024 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 3
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0051 นาย อิสมาแอ เจะยอ 584973029 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0052 นางสาว นาวาล สาและ 594973006 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0053 นางสาว นูรฟาห แวยูโซะ 594973007 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0054 นางสาว มารีฮัน เจะเตะ 594973011 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0055 นางสาว ยามีละ มะแซ 594973013 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0056 นางสาว อัสมาตห วาโซะ 594973021 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0057 นางสาว อาซูรา ยูโซะ 594973022 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0058 นางสาว ฮัทมีย หะยีเจะอะมะ 594973023 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0059 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ 594973025 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0060 นาย อาแว ยีเฮ็ง 594973026 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0061 นางสาว ซูไวบะห ขารี 594973031 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0062 นาย ปรีดี มะมิง 594973032 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0063 นางสาว กฤติยากรณ เรืองศรี 574N46102 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 4

0064 นางสาว อทิพย สุวรรณรอด 574N46136 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 4

0065 นางสาว กนกพิชญ ภูแชมโชติ 584N46101 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0066 นางสาว ฐาปณี กอแกว 584N46108 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0067 นางสาว นัฐมล วังครีี 584N46111 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0068 นางสาว พลอยไพลิน อินเมฆ 584N46119 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0069 นางสาว ไอลดา สวัสดิ์ราช 584N46138 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0070 นางสาว กาญจนา เผือกหอม 584N46203 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0071 นางสาว เจนจิรา รอดกรณ 584N46208 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0072 นางสาว ปพิชญา นอยสวาด 584N46217 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0073 นางสาว วรรณนภา กลางน้ําประดิษฐ 584N46222 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0074 นาย บัดรุดดีน เจะแต 584N46235 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0075 นางสาว ภัสราทิพย สุคําภา 594N46115 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2
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0076 นางสาว มลธิรา ฉุนลุน 594N46216 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0077 นางสาว วิลาวัณย ศรีสกุลไทย 594N46224 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0078 นางสาว สุดารัตน นิลแสง 594N46229 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0079 นางสาว ประวีณา ขุนนุชนารถ 584276114 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0080 นางสาว อุมาพร คลายอักษร 584276143 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0081 นาย พรภิรมย ฤทธิ์ถิ 584276146 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0082 นางสาว ปวีณา ใจเงิน 584276218 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0083 นางสาว ลิลาพรณ ดีสา 594276124 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0084 นางสาว ศิลาพร เจนนาวิน 594276132 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0085 นางสาว อนุสรา มณีจันทร 574305125 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0086 นาย พนากร ดษิฐราชา 574305240 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0087 นางสาว ทัศนีย ไมจันทร 574328027 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0088 นางสาว ธิดารัตน พลอยงาม 584328007 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0089 นางสาว มัทรี จันทรแจม 584328014 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0090 นางสาว รุงทิพย ใจออน 584328017 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0091 นาย จักกฤษณ คงจุติ 584328031 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0092 นางสาว ณัฐธิดา รอดมา 584328034 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0093 นางสาว รติมา ศรจันทร 574327051 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0094 นางสาว วริยา แซเจา 574327058 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0095 นางสาว อาริสา ศรีเพชร 574327094 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0096 นางสาว กนกกานต แซลี้ 584327001 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0097 นางสาว ณัฐติยา สุจริต 584327015 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0098 นางสาว วนิดา เลิศประเสริฐ 584327036 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0099 นาย พลวัฒน ฝกแกนจันทร 584327058 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0100 นาย วัชรพล เขียวคลี่ 584327062 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3
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0101 นาย อภินันท สืบจันทร 584327066 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0102 นางสาว อรทัย สงมณี 584327070 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0103 นางสาว ขวัญจิรา มวงสด 594327008 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0104 นางสาว ภิรมยรัตน พุมจันทร 594327028 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0105 นางสาว เยาวพาณี หนอพันธุ 594327030 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0106 นางสาว จุฑาทิพย ถาออนสี 564106502 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0107 นางสาว ศศิกานต คีรีบุตร 564106523 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0108 นางสาว สุทธิชา วงษขาว 564106524 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0109 นางสาว สุนิสา วรรณวงศ 574106517 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0110 นางสาว เมธาวี เนียมศรี 574106523 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0111 นางสาว พรพรรณ แดงไสว 584106507 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0112 นางสาว ศิริลักษณ เพ็ชรดี 584106515 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0113 นางสาว รัตนนภาพร มวงสุน 594512114 นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0114 นางสาว สาธิตา จอมทิพย 594512118 นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0115 นางสาว จริยา บุศราทิจ 574316007 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0116 นางสาว ณัฐกานต กลิ่นโพธิ์กลับ 574316016 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0117 นางสาว ภัทรพร อธิบดีธนาพัฒน 574316029 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0118 นางสาว อรอุมา บุตรพุม 574316049 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0119 นางสาว อจฉรา โสวัสสะ 554101653 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 6

0120 นางสาว อนุสรา โครงเซ็น 564101543 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0121 นางสาว วิภาวี ตนบุญ 564101554 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0122 นางสาว ศิริวรรณ ขันประเสริฐ 564101633 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0123 นางสาว อรจิมา ขุนสุเด็น 564101640 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0124 นาย พีรพงษ ทองกลั่น 564101646 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0125 นางสาว ปทมา อาจแสน 564101653 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5
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0126 นางสาว ธิดารัตน ชูชอเกตุ 574101518 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0127 นางสาว ทิพรัตน ลีลาศ 584101610 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0128 นาย อภิชาติ พันธอินทร 584101638 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0129 นางสาว ขนิษฐา แรใจดี 554102604 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 6

0130 นางสาว วรรษชล ทาผา 554102635 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 6

0131 นางสาว ปารมี เลี้ยวสกุลเลิศ 564102517 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0132 นาย รัตนพล โพธิ์ไทร 564102540 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0133 นางสาว ศิรดา แจมศรี 564102544 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0134 นาย นนทธวัช โสดก 574102649 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0135 นางสาว ปราณวรินทร ตันศิรเิลิศ 584102614 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0136 นางสาว อภิรัตน ชูชื่น 584102630 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0137 นางสาว ปภาวดี เผือกทอง 594102514 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0138 นางสาว กมลชนก คําเทศ 594102601 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0139 นางสาว กัลยาณี ศรจีันทร 594102603 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0140 นางสาว ธิดา สารทอง 594102612 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0141 นางสาว ศุทธหทัย จิตรวิกรานต 574375052 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0142 นางสาว เมวิกา ก่ิงโสดา 584375124 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0143 นางสาว นิชาภา เพ็งพิน 584375211 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0144 นางสาว สรารัตน บวงสรวง 594375026 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0145 นาย ปฐมพัฒน แสงทอง 584722131 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0146 นางสาว สิริรัตน สวางจันทร 584722224 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0147 นางสาว นันทภรณ ชอเกตุ 594722106 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0148 นางสาว บุญรักษา กลิ่นหอม 594722306 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0149 นาย ภานุวัฒน พลครุธ 574723245 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4

0150 นางสาว ฐิติรัตน แสงจันทร 584723307 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3
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0151 นางสาว ธนิศา โกโลย 594724107 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0152 นางสาว รัชนีวรรณ ศรีขวัญ 594724113 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0153 นาย ปริญญา พรมรักษ 564121633 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0154 นางสาว พัชรีญา ตาวงค 564121637 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0155 นางสาว นันทกาญน แสงกระจาง 594121511 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0156 นางสาว วาสนา ศิรสิมบูรณ 594121521 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0157 นางสาว ปวีณธิดา อุระทัย 564110517 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0158 นางสาว รักษระวี ลาภมาก 564110523 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0159 นาย ศิริชัย บุญเพ็ง 564110549 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0160 นางสาว บุษยมาศ พวงทองเหลือง 564110614 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0161 นางสาว ประกายกานต สอนัน 564110615 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0162 นางสาว พรรณนิภา นกนอย 564110618 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0163 นางสาว วรรณนรี โชคพรเจริญสุข 564110625 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0164 นางสาว วลัยลักษณ นอยแผลง 564110627 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0165 นางสาว สุพรรษา ดาวเรรัมย 564110734 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0166 นางสาว อาริษา ผาสุก 564110739 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 5

0167 นางสาว ยุพารัตน เหลาจันทร 574110524 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0168 นางสาว สริตา พะยุง 574110531 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0169 นางสาว ฐิติมา มีสมบัติ 574110614 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 4

0170 นางสาว อรุณรัตน เพ็งพิน 584110538 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 3

0171 นางสาว ประทุมพร ศรีสวาง 594110515 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0172 นางสาว ชุลีรตัน มาเจริญ 584313003 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0173 นางสาว กมลธร กลิ่นเล็ก 574418202 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0174 นางสาว ธัญญลักษณ ขุนนุช 574418214 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0175 นางสาว อภิสรา กุนทอง 574418247 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 4
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0176 นางสาว รภัสฐกา พินิจพงษ 574418324 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0177 นางสาว สุณิสา โอนอิง 574418343 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0178 นาย ศราวุฒิ สุริบาล 574418361 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0179 นางสาว ปณัฐดา ปนแกว 594418111 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0180 นางสาว ลลิลิล ยอมเที่ยงแท 594418317 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0181 นางสาว โสรยา บุญชู 574434142 การจัดการทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0182 นางสาว เอ็นดู สุขเกิด 574434150 การจัดการทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0183 นางสาว สุณิสา ศรทิีพย 574433033 การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0184 นาย นภดล เขียวขํา 574433049 การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0185 นางสาว ชไมพร จีระภา 594433006 การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0186 นางสาว ปาจรีย มีสุข 574031224 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0187 นางสาว กรรณิกา โมบันดิฐ 584031201 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 3

0188 นางสาว เจริญศรีิ ปนจินดา 584031310 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 3

0189 นางสาว กัญญาพัชร ภูแส 594031202 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0190 นางสาว นฤมล ทองหลอ 594031216 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0191 นางสาว อัชญา ดํารงบูรณะกุลชัย 594031238 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0192 นางสาว อัญชิสา นุริตมนต 594031337 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0193 นาย ทศพล ทรพัยเกิด 574815230 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0194 นาย อัจฉริยะ อยูใจเย็น 574815246 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 4

0195 นาย อากร เศาภายน 584815056 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 3

0196 นางสาว จารุวรรณ รูปสงา 594815002 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0197 นาย จักรธร ชมภูนิช 594815013 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0198 นาย ภานุวัฒน ขวัญเพ็ชร 594815025 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0199 นางสาว ชญานี ลวนเล็ก 554143506 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 6

0200 นางสาว พลอยสยาม นิ่มทรัพย 564143518 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5
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0201 นางสาว วรรณภา แสงดี 564143525 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5

0202 นางสาว สุวนันท อยูเย็น 564143534 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5

0203 นางสาว จิรนันท แกวสะอาด 564143606 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5

0204 นางสาว ศิริลักษณ จันหาว 574143624 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0205 นาย ณัฐพล ปญญาบุตร 574143637 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0206 นาย สุธิชัย คะเชนทร 574143641 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0207 นางสาว มณฑิตา สุขขํา 584143515 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 3

0208 นาย เมทิพร น้ํามิตร 584143632 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 3

0209 นางสาว ไปรยา กิมสงวน 554145521 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 6

0210 นางสาว พัชรี ชาญเสาร 554145529 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 6

0211 นางสาว อารดา ประชา 554145558 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 6

0212 นางสาว สุภาพร สมร 564145532 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5

0213 นางสาว ณัฐกานต ดีชา 564145543 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5

0214 นางสาว ดวงกมล โภชนหมื่น 574145505 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0215 นางสาว สุนิสา อินทนู 574145525 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0216 นางสาว อินธุอร จําเนียรสุข 574145529 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0217 นางสาว นิธิญาภรณ ศรีแกวคง 594145509 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 2

0218 นางสาว อลิษา ศรดีาพันธ 564149537 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 5

0219 นางสาว กนกพร สุวรรณชาติ 574149501 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0220 นางสาว นุสรา ปลองทอง 574149513 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0221 นางสาว วาสนา โตสกุล 574149531 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0222 นางสาว ชมภูนุช นาคสุข 584149505 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 3

0223 นาย ปฏิภาณ นุชเซาะ 584232016 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 3

0224 นาย ภัคพล สีทอง 584232018 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 3

0225 นางสาว เบญจวรรณ แสงปลั่ง 594232006 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 2
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0226 นาย ณัฐวุฒิ สรอยทอง 574148533 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 4

0227 นาย ศรราม จันอุปถัมภ 584148525 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 3

0228 นางสาว มาวาลี แกนคํา 594148513 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 2

0229 นาย สามารถ บุตรรัตน 594148532 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 2

0230 นางสาว เดือนรุง เกตุเทศ 574242015 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 4

0231 นางสาว ปนกนก บุญศิริ 584242014 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 3

0232 นางสาว วิลาวัลย อยูใจดี 584242019 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 3

0233 นาย ณัฐพล ทศพร 584253012 เทคโนโลยีไฟฟา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 3

0234 นาย ยศธร ดีเซ็น 584253027 เทคโนโลยีไฟฟา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 3

0235 นางสาว ดวงกมล อุดมศิลป 584252002 เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 3

0236 นางสาว กานดา ฤกษมี 574251003 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 4

0237 นางสาว ภัทราวดี วัดรัด 574251011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 4

0238 นาย ครินทร อินทสมมตุิ 574251016 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 4

0239 นาย ธงชัย แยมถนอม 574251022 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 4

0240 นาย อุกฤษฏ ปานย้ิม 574251055 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 4

0241 นาย ศักดาพัฒน ศิริโรจน 574666127 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 4

0242 นาย กฤษณะ ศรีทอง 584666001 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 3

0243 นางสาว นัทธมน นาคประคอง 584666101 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 3

0244 นางสาว พิณ เครือดํารงค 584666103 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 3

0245 นาย ณราวิทย ทับถวิล 594659011 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 2

0246 นางสาว อลิสา ศรีสรางคอม 574N46138 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 4

0247 นางสาว สิริวรรณ เนียมพิบูลย 574316038 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 4


