
หน้าที ่1 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112003 นางสาวกัญญารัตน์  อินทร์เจริญ 9 มิ.ย. 2560

2 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112008 นางสาวจิตรกัญญา  พลเยี่ยม 9 มิ.ย. 2560

3 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112020 นายณฐัวฒิุ  จนัทร์วิทนั 9 มิ.ย. 2560

4 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112027 นางสาวธันย์ชนก  พิทกัษ์พลรัตน์ 9 มิ.ย. 2560

5 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112028 นางสาวนฤทยั  ภดูงน้อย 9 มิ.ย. 2560

6 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112035 นายปราโมทย์  ธนพฒิุพงศ์ 9 มิ.ย. 2560

7 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112044 นางสาวยพุาวดี  ค าภแูก้ว 9 มิ.ย. 2560

8 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112054 นางสาวศิริพร  คา่เจริญ 9 มิ.ย. 2560

9 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112060 นางสาวสภุาวดี  เวชไสย 9 มิ.ย. 2560

10 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112063 นางสาวหทัยา  วิรุฬพฒัน์ 9 มิ.ย. 2560

11 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112069 นางสาวอาภาพร  หนิคล้าย 9 มิ.ย. 2560

12 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112079 นางสาวจามจรีุ  สีสจุารย์ 9 มิ.ย. 2560

13 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112080 นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ทอง 9 มิ.ย. 2560

14 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112081 นางสาวจฑุารัตน์  วรรณชาติ 9 มิ.ย. 2560

15 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112083 นางสาวชนกนนัท์  ทกัษะวิเรขะพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560

16 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112086 นางสาวณฎัฐา  ภเูซซงั 9 มิ.ย. 2560

17 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112088 นางสาวณฐัธิดา  หงษ์ทะนี 9 มิ.ย. 2560

18 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112092 นายนทัธพงศ์  กูดทา 9 มิ.ย. 2560

19 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112100 นางสาวพชัรี  พิมชายน้อย 9 มิ.ย. 2560
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20 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112104 นางสาวมณีสรณ์  สวุรรณแสง 9 มิ.ย. 2560

21 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112106 นางสาวยพุา  แสงปยุ 9 มิ.ย. 2560

22 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112110 นางสาวเยาวภา  สีสนุาม 9 มิ.ย. 2560

23 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112111 นายรวิภาส  มลูมั่งคัง่ 9 มิ.ย. 2560

24 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112126 นางสาววิภาภรณ์  จ าปาโอ้ก 9 มิ.ย. 2560

25 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112130 นางสาวศิริลกัษณ์  อุ่นสา 9 มิ.ย. 2560

26 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112131 นางสาวศิริวรรณ  ก าแก้ว 9 มิ.ย. 2560

27 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112134 นางสาวสายฝน  นามสมบรูณ์ 9 มิ.ย. 2560

28 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112138 นางสาวสภุารักษ์  บญุโลก 9 มิ.ย. 2560

29 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112142 นายอนพุงศ์  สายตรง 9 มิ.ย. 2560

30 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112147 นางสาวอารีรัตน์  ลิยี่เก 9 มิ.ย. 2560

31 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112148 นางสาวกนกพร  กุดราษี 9 มิ.ย. 2560

32 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112151 นางสาวจิรัชญา  โม้ศรี 9 มิ.ย. 2560

33 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112153 นางสาวทพิยรัตน์  นระแสน 9 มิ.ย. 2560

34 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112154 นางสาวนจุรินทร์  ภขูนัซ้าย 9 มิ.ย. 2560

35 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112156 นางสาวพณัณ์ชิตา  ปิยากูล 9 มิ.ย. 2560

36 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112157 นางสาวภาพตะวนั  ศิริพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560

37 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112162 นางสาวสดุารัตน์  สมค าศรี 9 มิ.ย. 2560

38 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112163 นางสาวสภุาพร  ค าสีทา 9 มิ.ย. 2560

39 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112165 นายก่ิงแก้วกรรณิกา  มลานวน 9 มิ.ย. 2560

40 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112166 นางสาวอรณิชา  อตัถาภมิู 9 มิ.ย. 2560
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41 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112167 นางสาวอญัญาณี  มากเป่ียม 9 มิ.ย. 2560

42 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112168 Mr.Heang  Shyha 9 มิ.ย. 2560

43 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112169 Mr.Savorn  Borin 9 มิ.ย. 2560

44 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112171 นางสาวรัตติยา  มีมานะ 9 มิ.ย. 2560

45 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112172 นางสาววิไลยลกัษณ์  ภาระโถ 9 มิ.ย. 2560

46 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112173 นางสาวธนาพร  ศิริยานนท์ 9 มิ.ย. 2560

47 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116524 นางสาวรัตนา  วรรณชาติ 9 มิ.ย. 2560

48 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122002 นางสาวภญิญาพชัญ์  ชนะชยั 9 มิ.ย. 2560

49 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122005 นายฐาปกรณ์  ทรงศรี 9 มิ.ย. 2560

50 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122008 นางสาวดรุณวรรณ  ผาจนัทร์ 9 มิ.ย. 2560

51 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122016 นายภานวุฒัน์  ไปมา 9 มิ.ย. 2560

52 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122017 นางสาวภาวิมล  ใสยลาด 9 มิ.ย. 2560

53 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122021 นางสาวเมธาพร  ใช้บญุศิริ 9 มิ.ย. 2560

54 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122022 นางสาวยภุาวดี  สโุพธ์ิ 9 มิ.ย. 2560

55 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122023 นางสาวสายชล  รัตนพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560

56 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122027 นางสาวองัคณา  จ าปาลาด 9 มิ.ย. 2560

57 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122031 นางสาวกิติญาภรณ์  เรืองสวุรรณ์ 9 มิ.ย. 2560

58 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122033 นางสาวจนัทร์สดุา  บญุหล้า 9 มิ.ย. 2560

59 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122034 นางสาวจฑุามาศ  ขมิน้ทอง 9 มิ.ย. 2560

60 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122035 นายชยัมงคล  พืน้ดอนเค็ง 9 มิ.ย. 2560

61 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122036 นายฐากูร  ฉันวิจิตร 9 มิ.ย. 2560
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62 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122037 นายฐานิตย์  ไชยแสนท้าว 9 มิ.ย. 2560

63 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122038 นางสาวฐิติมา  พรมโสภา 9 มิ.ย. 2560

64 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122044 นางสาวบษุกร  พิมพ์ 9 มิ.ย. 2560

65 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122047 นายภาณศุิลป์  หมั่นประกอบ 9 มิ.ย. 2560

66 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122048 นางสาวมาริสา  วรวธุ 9 มิ.ย. 2560

67 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122050 นางสาวยวุดี  โพนศรีสม 9 มิ.ย. 2560

68 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122051 นายวรวฒัน์  สวุิไชย 9 มิ.ย. 2560

69 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122052 นายวชัรพล  โสภาเลิศ 9 มิ.ย. 2560

70 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122054 นายวีระวฒัน์  วรการพงศ์ 9 มิ.ย. 2560

71 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122062 นางสาวสทุาทพิย์  วงัคีรี 9 มิ.ย. 2560

72 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122064 นางสาวสรีุพร  เกษทองมา 9 มิ.ย. 2560

73 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122067 นางสาวอมรรัตน์  กินรา 9 มิ.ย. 2560

74 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122069 นางสาวอจัฉราภรณ์  อดุสยั 9 มิ.ย. 2560

75 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122070 นายจตรุวิช  กองสิงห์ 9 มิ.ย. 2560

76 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122074 นายนิติพล  นครชยั 9 มิ.ย. 2560

77 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122077 นายเพชรพนม  บบุผาลา 9 มิ.ย. 2560

78 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชมุชน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122078 นายภคัรินทร์  นางาม 9 มิ.ย. 2560

79 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การสอนภาษาองักฤษ ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55010189013 นางสาวนภาพฒัน์  ยิ่งหาญ 9 มิ.ย. 2560

80 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ไทศกึษา ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55010160003 นางสาวนารีรัตน์  ปริสทุธิวฒิุพร 9 มิ.ย. 2560

81 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112505 นายกฤษฎา  นิตทุอน 9 มิ.ย. 2560

82 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112507 นายกิตติคณุ  โพธ์ิศรี 9 มิ.ย. 2560
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83 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112508 นางสาวกุลสินี  สินสวสัดิ์ 9 มิ.ย. 2560

84 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112509 นายจกัรมนตรี  ชนะพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560

85 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112512 นางสาวชฎาพร  ศรีค าพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560

86 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112515 นางสาวชลิตา  มะลิรส 9 มิ.ย. 2560

87 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112528 นางสาวธัญรัตน์  จนัดา 9 มิ.ย. 2560

88 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112530 นายนนทนนัท์  เวทสรากุล 9 มิ.ย. 2560

89 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112536 นางสาวปริญญา  สทุธิประภา 9 มิ.ย. 2560

90 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112538 นางสาวปัทมวรรณ  ปัจจยั 9 มิ.ย. 2560

91 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112539 นายปิยะราช  วรสวสัดิ์ 9 มิ.ย. 2560

92 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112540 นางสาวปิยะวรรณ  ตัง้สกุลศกัดิ์ 9 มิ.ย. 2560

93 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112542 นายพชรพงษ์  พฒุซ้อน 9 มิ.ย. 2560

94 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112553 นางสาวภสัราวดี  แสนกาษา 9 มิ.ย. 2560

95 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112555 นางสาวมลัลิกา  พาลี 9 มิ.ย. 2560

96 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112556 นางสาวเมธินี  สนุนท์ 9 มิ.ย. 2560

97 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112559 นางสาวรัตนกร  เทยีนไธสง 9 มิ.ย. 2560

98 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112566 นางสาววาสนา  บญุเทยีน 9 มิ.ย. 2560

99 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112567 นางสาววิไลลกัษณ์  พาค า 9 มิ.ย. 2560

100 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112575 นางสาวสมฤดี  เสนาวงศ์ 9 มิ.ย. 2560

101 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112576 นางสาวสวลกัษ์  แสนสริุวงค์ 9 มิ.ย. 2560

102 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112590 นางสาวอรพรรณ  ทองมั่ง 9 มิ.ย. 2560

103 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112592 นางสาวอญัชิษฐา  วลยักนก 9 มิ.ย. 2560
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104 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112595 นางสาวกิตติมา  ภาวะรัตน์ 9 มิ.ย. 2560

105 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112601 นายธนโชค  แสงพรหม 9 มิ.ย. 2560

106 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112602 นางสาวนิตยา  สีลาลบั 9 มิ.ย. 2560

107 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112607 นางสาววราภรณ์  วงษาปัดนา 9 มิ.ย. 2560

108 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112608 นางสาววีรดา  ไวโสภา 9 มิ.ย. 2560

109 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010112610 นางสาวสภุสัสร  สีสมบา 9 มิ.ย. 2560

110 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010114075 นายศภุรพงษ์  แก้วเกษ 9 มิ.ย. 2560

111 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122501 นางสาวกมลชนก  พินิจมนตรี 9 มิ.ย. 2560

112 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122503 นางสาวกัญญาลกัษณ์  รุ่งรัศมี 9 มิ.ย. 2560

113 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122504 นายกัมปนาท  เหลา่ภกัดี 9 มิ.ย. 2560

114 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122511 นายชาครีย์  หารสงคราม 9 มิ.ย. 2560

115 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122513 นางสาวเทยีมจนัทร์  มาฆะเซ็นต์ 9 มิ.ย. 2560

116 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122517 นายปรีดา  พงศ์สมบรูณ์ 9 มิ.ย. 2560

117 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122526 นายวรวิช  พิมศร 9 มิ.ย. 2560

118 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122532 นางสาวสณิุสา  ใยอิม้ 9 มิ.ย. 2560

119 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122536 นางสาวอไุรวรรณ  พนัธ์กว้าง 9 มิ.ย. 2560

120 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122540 นายกฤษณะ  โสภี 9 มิ.ย. 2560

121 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122545 นายจิณณพตั  ภริมณ์สขุ 9 มิ.ย. 2560

122 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122548 นางสาวจินตนา  ประทมุรุ่ง 9 มิ.ย. 2560

123 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122551 นายเจนภพ  สภุาพกิจ 9 มิ.ย. 2560

124 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122556 นางสาวดรุณี  โพธ์ิพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560
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125 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122557 นางสาวดลพร  พรหมบตุร 9 มิ.ย. 2560

126 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122559 นางสาวธิติมา  ศิริภาษ 9 มิ.ย. 2560

127 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122578 นางสาวยภุารัตน์  ชนะกาญจน์ 9 มิ.ย. 2560

128 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122579 นางสาวยภุาลกัษณ์  ทาสิมมา 9 มิ.ย. 2560

129 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122590 นายวฒิุชยั  จิตตะมยั 9 มิ.ย. 2560

130 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122595 นางสาวสิริพกัตร์  เวียงวะลยั 9 มิ.ย. 2560

131 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122605 นางสาวอารียา  บวัโคกรัง 9 มิ.ย. 2560

132 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115514 นางสาวจิรนนัท์  เสียงใส 9 มิ.ย. 2560

133 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115519 นางสาวเจนจิรา  ศรีทองทา 9 มิ.ย. 2560

134 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115528 นางสาวณฐันนัท์  เอ่ียมนอก 9 มิ.ย. 2560

135 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115529 นายณฐัพงษ์  แนวทวิช 9 มิ.ย. 2560

136 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115530 นางสาวดวงพร  สิมมาวงค์ 9 มิ.ย. 2560

137 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115535 นางสาวธัญลกัษณ์  วงัสะพนัธ์ 9 มิ.ย. 2560

138 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115536 นางสาวธารทพิย์  พวงพิลา 9 มิ.ย. 2560

139 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115538 นางสาวนงนชุ  สาน้อย 9 มิ.ย. 2560

140 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115541 นางสาวนนัทยิา  โพธ์ิสิงห์ 9 มิ.ย. 2560

141 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115544 นางสาวบญุยงค์  ลาพ้น 9 มิ.ย. 2560

142 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115545 นางสาวบษุกร  บตุรเจริญ 9 มิ.ย. 2560

143 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115548 นางสาวปริฉัตร  พลูทรัพย์ 9 มิ.ย. 2560

144 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115549 นางสาวปลิดา  รพีพฒันา 9 มิ.ย. 2560

145 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115556 นางสาวพรพิมล  ด้วงตะกั่ว 9 มิ.ย. 2560
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146 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115557 นางสาวพชัราภรณ์  แก้วค าสอน 9 มิ.ย. 2560

147 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115558 นางสาวพชัรียา  ชมฒัพงษ์ 9 มิ.ย. 2560

148 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115561 นางสาวเพ็ญแข  ค าแทง่ 9 มิ.ย. 2560

149 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115563 นางสาวมณฐัชยา  โสภณ 9 มิ.ย. 2560

150 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115567 นายวรายทุธ  นตุราพนัธุ์ 9 มิ.ย. 2560

151 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115574 นางสาววิไลวรรณ  บริวงษ์ 9 มิ.ย. 2560

152 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115576 นางสาวศิริกัญญา  ตระกูลอภรัิกษ์ 9 มิ.ย. 2560

153 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115577 นางสาวศภุกานต์  ยศพล 9 มิ.ย. 2560

154 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115578 นางสาวศภุสิรา  คงเกิด 9 มิ.ย. 2560

155 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115584 นางสาวสภุาพร  เพง่พิศ 9 มิ.ย. 2560

156 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115586 นางสาวเสาวนีย์  สมบรูณ์ 9 มิ.ย. 2560

157 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115587 นางสาวเสาวนีย์  แสนสขุ 9 มิ.ย. 2560

158 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115588 นางสาวแสงตะวนั  รุ่งเรือง 9 มิ.ย. 2560

159 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115591 นางสาวอรวรรณ  โคตรภเูขียว 9 มิ.ย. 2560

160 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115600 นางสาวนชุนาฏ  มลุทา 9 มิ.ย. 2560

161 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115604 นางสาวมินตรา  ผลสวา่ง 9 มิ.ย. 2560

162 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115617 นางสาวอารียา  ภสูมหมาย 9 มิ.ย. 2560

163 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115618 นางสาวจารุวรรณ  เพ็งพาทย์ 9 มิ.ย. 2560

164 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115619 นางสาวชนิกานต์  ศิริหล้า 9 มิ.ย. 2560

165 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115620 นางสาวญาดา  เสนาสิงห์ 9 มิ.ย. 2560

166 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115621 นางสาวดวงฤทยั  แร่ทอง 9 มิ.ย. 2560
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167 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115623 นางสาวปณิตา  พิจารย์ 9 มิ.ย. 2560

168 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115624 นางสาวพรวิภา  ตาทอง 9 มิ.ย. 2560

169 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115625 นางสาวศศิภา  ลาสอน 9 มิ.ย. 2560

170 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115626 นางสาวสวุิษา  แสงศภุกุล 9 มิ.ย. 2560

171 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122580 นางสาวรจนา  จนัทร์วิจิตร 9 มิ.ย. 2560

172 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010122585 นางสาววารุณี  ทองมี 9 มิ.ย. 2560

173 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125502 นางสาววรพิชชา  เป็งสาย 9 มิ.ย. 2560

174 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125503 นางสาวสคุนธ์  เลิศรัตนพงศ์ 9 มิ.ย. 2560

175 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125504 นางสาวอมัรินทร์  นามมงุคณุ 9 มิ.ย. 2560

176 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010114541 นางสาวปริยาภทัร  ปักอินทรี 9 มิ.ย. 2560

177 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010114556 นางสาวลลิตภทัร  มีทรัพย์สกล 9 มิ.ย. 2560

178 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010114587 นางสาวชนิดา  สมสนิท 9 มิ.ย. 2560

179 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010114590 นางสาวปาริชาติ  สอสงูเนิน 9 มิ.ย. 2560

180 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 55010122029 นางสาวสายทพิย์  ปลัง่ศิริ 9 มิ.ย. 2560

181 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010111035 นางสาวศลุีพร  โสชมภู 9 มิ.ย. 2560

182 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010111036 นางสาวสิริญา  เฮงตระกูล 9 มิ.ย. 2560

183 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010111040 นางสาวสภุสัสร  กิติอาษา 9 มิ.ย. 2560

184 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010111057 นายภาณพุงศ์  ค าก้อน 9 มิ.ย. 2560

185 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010111080 นายอเนก  พลโยธา 9 มิ.ย. 2560

186 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111006 นางสาวกาญจนา  ผลพนู 9 มิ.ย. 2560

187 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111010 นางสาวขวญัสดุา  มศุิริ 9 มิ.ย. 2560
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188 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111016 นางสาวฉัตรฑริกา  เกิดสวสัดิ์ 9 มิ.ย. 2560

189 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111025 นางสาวทดัชนก  จมูทอง 9 มิ.ย. 2560

190 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111026 นายธนพงษ์  พรมโคตร 9 มิ.ย. 2560

191 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111030 นางสาวนริศรา  ถึกเกิด 9 มิ.ย. 2560

192 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111031 นางสาวนนัทนา  งามหนกั 9 มิ.ย. 2560

193 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111032 นางสาวนนัทริกา  แก้วประสิทธ์ิพงศ์ 9 มิ.ย. 2560

194 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111037 นางสาวเบญจมาศ  บญุตา 9 มิ.ย. 2560

195 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111039 นางสาวเบญ็จวรรณ  ปา้นภมิู 9 มิ.ย. 2560

196 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111040 นางสาวประภสัรา  ชชูาติไทย 9 มิ.ย. 2560

197 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111041 นางสาวปาริชาติ  เรียนพืช 9 มิ.ย. 2560

198 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111043 นางสาวปาริตา  ศรีวะสทุธ์ิ 9 มิ.ย. 2560

199 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111045 นางสาวปิยะดา  ฉิมลี 9 มิ.ย. 2560

200 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111055 นางสาวรุจิรา  เที่ยงปา 9 มิ.ย. 2560

201 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111061 นางสาวสภุตัรา  เหมสมิติ 9 มิ.ย. 2560

202 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111069 นางสาวอญัธิกา  หนองเหล็ก 9 มิ.ย. 2560

203 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111070 นางสาวอิสรีย์  พิมพิมลู 9 มิ.ย. 2560

204 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111071 นายเอกสิทธ์ิ  ก้งทอง 9 มิ.ย. 2560

205 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111072 นายกิตติศกัดิ์  โสมาสวน 9 มิ.ย. 2560

206 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111073 นายเกียรติศกัดิ์  ทนุสงูเนิน 9 มิ.ย. 2560

207 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111074 นางสาวจนัสดุา  พนักกค้อ 9 มิ.ย. 2560

208 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111075 นางสาวชฎาพร  พละมาตย์ 9 มิ.ย. 2560
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209 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111076 นางสาวชฎารัตน์  งีสนัเทยีะ 9 มิ.ย. 2560

210 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111077 นายด ารงณ์ศกัดิ์  เอ่ียมรักษา 9 มิ.ย. 2560

211 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111079 นายภวูนยั  วิลา 9 มิ.ย. 2560

212 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111085 นางสาววาสนา  จนัทรักษ์ 9 มิ.ย. 2560

213 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111087 นางสาวศิริวรรณ  พทุโธ 9 มิ.ย. 2560

214 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111089 นางสาวอญัธิกา  ตัง้ด ารงวฒัน์ 9 มิ.ย. 2560

215 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 54010124007 นายชยัมงคล  ชาวไทย 9 มิ.ย. 2560

216 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121001 นางสาวก าไล  พนัหอม 9 มิ.ย. 2560

217 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121007 นางสาวทานตะวนั  แก้วกัลยา 9 มิ.ย. 2560

218 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121011 นางสาวพรนภา  อรัญม่ิง 9 มิ.ย. 2560

219 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121014 นางสาวภทัรธิดา  สงัวรปทานสกุล 9 มิ.ย. 2560

220 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121018 นางสาววรรณพร  ดีสทุธิ 9 มิ.ย. 2560

221 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010117149 นางสาวทพิย์สคุนธ์  บญุอินทร์ 9 มิ.ย. 2560

222 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010117178 นางสาววรัญญา  สวุิชา 9 มิ.ย. 2560

223 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110001 นางสาวกตชกร  วงกาง 9 มิ.ย. 2560

224 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110006 นางสาวเกศสดุา  นาสาทร 9 มิ.ย. 2560

225 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110007 นางสาวเกษร  นามพระหตัถ์ 9 มิ.ย. 2560

226 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110016 นางสาวจฑุามาศ  ทองไสศรี 9 มิ.ย. 2560

227 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110020 นางสาวชรินทร์ทพิย์  สกุลซ้ง 9 มิ.ย. 2560

228 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110025 นายณฐัพล  บวัมาตย์ 9 มิ.ย. 2560

229 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110029 นางสาวทวิพร  กันหาชน 9 มิ.ย. 2560



หน้าที ่12 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

230 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110031 นายทศพร  นาบญุ 9 มิ.ย. 2560

231 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110032 นางสาวทฐัลฎา  สวุรรณลา 9 มิ.ย. 2560

232 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110037 นายธนิน  ศรีสงัข์ 9 มิ.ย. 2560

233 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110043 นางสาวนราทพิย์  ไชยบรีุ 9 มิ.ย. 2560

234 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110046 นายนฤเบศร์  คาตบวั 9 มิ.ย. 2560

235 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110057 นางสาวปราณปริยา  ศรีเทา 9 มิ.ย. 2560

236 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110061 นางสาวปิติยพร  มนุนท์ 9 มิ.ย. 2560

237 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110066 นางสาวพชัริดา  ตู้จ ารูญ 9 มิ.ย. 2560

238 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110067 นางสาวพสัธิรา  บญุจดั 9 มิ.ย. 2560

239 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110068 นางสาวพิมพ์ทอง  คลงับญุครอง 9 มิ.ย. 2560

240 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110075 นางสาวรัชนีพร  นรุสินธุ์ 9 มิ.ย. 2560

241 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110078 นางสาวฤทยัรัตน์  บตุรวงษ์ 9 มิ.ย. 2560

242 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110081 นายวรเชษฐ  โสมะ 9 มิ.ย. 2560

243 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110085 นางสาววริศรา  เปลง่วรรณ์ 9 มิ.ย. 2560

244 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110086 นายวนัเฉลิม  บญุสมยา 9 มิ.ย. 2560

245 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110091 นางสาววิไลพร  สตัยาคณุ 9 มิ.ย. 2560

246 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110094 นายวีรภทัร  กันหา 9 มิ.ย. 2560

247 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110095 นายวฒิุชยั  จนัทร์แดง 9 มิ.ย. 2560

248 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110105 นายสิทธิพงษ์  ภสูมมาตร์ 9 มิ.ย. 2560

249 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110106 นางสาวสิริพร  เชษฐสรุาษฎร์ 9 มิ.ย. 2560

250 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110116 นางสาวอนธิุดา  จวงพลงาม 9 มิ.ย. 2560
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251 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110118 นางสาวอภญิญา  แสงเดือน 9 มิ.ย. 2560

252 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110121 นางสาวองัคณา  อินดี 9 มิ.ย. 2560

253 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110124 นางสาวอารดา  รีรมย์ 9 มิ.ย. 2560

254 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110125 นางสาวอารยา  เฮ้ารัง 9 มิ.ย. 2560

255 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110126 นางสาวอารีญา  นนทภา 9 มิ.ย. 2560

256 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110127 นางสาวอิศราภรณ์  จนัทร์สามารถ 9 มิ.ย. 2560

257 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110132 นางสาวณชัยา  โยธาธร 9 มิ.ย. 2560

258 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110133 นางสาวธัญชนก  ข่าขนัมะลี 9 มิ.ย. 2560

259 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110134 นางสาวนฤมล  แสงย้อย 9 มิ.ย. 2560

260 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110135 นางสาวพลอย  เข็มทอง 9 มิ.ย. 2560

261 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110136 นางสาวพนัธิตรา  ศรีด้วง 9 มิ.ย. 2560

262 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110137 นางสาวพิมพ์พจี  นาคดี 9 มิ.ย. 2560

263 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110138 นางสาวรุ่งรัศมี  เฉลิมบญุ 9 มิ.ย. 2560

264 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110140 นายวิชาวธุ  นามีผล 9 มิ.ย. 2560

265 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110141 นางสาวศิรินภา  นยัเนตร 9 มิ.ย. 2560

266 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110143 นางสาวสดุาพร  หวางอุ้น 9 มิ.ย. 2560

267 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110144 นางสาวสพุตัรา  ประหา 9 มิ.ย. 2560

268 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010110145 นางสาวอญัชลุี  ไชยธงยศ 9 มิ.ย. 2560

269 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111080 นางสาวรัชณี  คุ้มกุดหว้า 9 มิ.ย. 2560

270 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115019 นางสาวนชุสิรี  กลอ่มแก้ว 9 มิ.ย. 2560

271 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120001 นางสาวกนกวรรณ  คงพิรุณ 9 มิ.ย. 2560
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272 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120002 นางสาวกัณณ์ภสัสร์  ท าประดิษฐ์ 9 มิ.ย. 2560

273 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120004 นางสาวจนัทร์ฉาย  แสนสม 9 มิ.ย. 2560

274 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120007 นางสาวชตุิกาญจน์  พนัทวี 9 มิ.ย. 2560

275 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120013 นางสาวเพชราภรณ์  ดงุโคกกรวด 9 มิ.ย. 2560

276 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120014 นางสาวภทัร์ธีรา  ศิริจนัทร์ 9 มิ.ย. 2560

277 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120016 นางสาวม่ิงขวญั  สขุสบาย 9 มิ.ย. 2560

278 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120019 นางสาวธัญลกัษณ์  ทองทา 9 มิ.ย. 2560

279 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120020 นางสาวสธิุดา  พนัชนะ 9 มิ.ย. 2560

280 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120025 นางสาวอนรรฆวรรณ  โกฏหอม 9 มิ.ย. 2560

281 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120027 นางสาวอญัชนา  พทุธวงษ์ 9 มิ.ย. 2560

282 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120029 นางสาวกัญญารัตน์  มะลิซ้อน 9 มิ.ย. 2560

283 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120032 นางสาวขวญัฤทยั  รีชมรัตน์ 9 มิ.ย. 2560

284 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120042 นายธุวานนท์  ไชยแสง 9 มิ.ย. 2560

285 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120043 นางสาวนวพร  จ าปาแดง 9 มิ.ย. 2560

286 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120052 นางสาวปริญธิดา  โพธ์ิพะนา 9 มิ.ย. 2560

287 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120055 นางสาวพชัริดา  วงค์แสง 9 มิ.ย. 2560

288 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120058 นางสาวยธิุวา  เหลา่จมู 9 มิ.ย. 2560

289 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120060 นางสาวรัศมิมตัิ  ศรีสญัญา 9 มิ.ย. 2560

290 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120063 นางสาววชิรประภา  มาดี 9 มิ.ย. 2560

291 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120069 นางสาวสกุณา  สงัมีแสง 9 มิ.ย. 2560

292 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120071 นางสาวสิริยพุา  ระพิทย์พนัธ์ 9 มิ.ย. 2560
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293 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120073 นางสาวสดุารัตน์  รัตนชยั 9 มิ.ย. 2560

294 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120075 นางสาวสนิุสา  จฑุาชยัชนะ 9 มิ.ย. 2560

295 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120080 นางสาวอนฐุธิดา  ค าศรี 9 มิ.ย. 2560

296 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120082 นายอภชิยั  หาญกล้า 9 มิ.ย. 2560

297 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010120088 นายก้องเกียรติ  วิชระโภชน์ 9 มิ.ย. 2560

298 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ 54010161008 นายสรุธัชนกุูล  นุ่นภบูาล 9 มิ.ย. 2560

299 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111504 นายจิระพงษ์  ทนทาน 9 มิ.ย. 2560

300 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111514 นายถมยาวฒัน์  ธรรมนิยม 9 มิ.ย. 2560

301 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111517 นางสาวธิดารัตน์  พิพฒัน์โยธะพงศ์ 9 มิ.ย. 2560

302 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111527 นางสาวพรพิบลู  วิจกัษณ์ประเสริฐ 9 มิ.ย. 2560

303 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111528 นางสาวพรพิรุณ  มลุาลี 9 มิ.ย. 2560

304 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111535 นางสาวลกัขณา  ศรีสรุะ 9 มิ.ย. 2560

305 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111539 นายวิชชญา  สากลวิจิตร 9 มิ.ย. 2560

306 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111541 นางสาวศศิธร  หลวงจมุพล 9 มิ.ย. 2560

307 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111542 นางสาวศศิวิมล  เพ็งวนัดี 9 มิ.ย. 2560

308 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111549 นางสาวสรัุสวดี  ร้อยดา 9 มิ.ย. 2560

309 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111550 นายแสนรัก  ศิริบ ารุง 9 มิ.ย. 2560

310 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111551 นางสาวอนรรฆวรรณ  ค าศิริ 9 มิ.ย. 2560

311 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111552 นางสาวอรพรรณ  สขุประเสริฐ 9 มิ.ย. 2560

312 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111555 นางสาวอินทอุร  โคตสมบตัิ 9 มิ.ย. 2560

313 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111557 นางสาวนีรนชุ  พิชยัช่วง 9 มิ.ย. 2560
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314 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111558 นางสาวนนัท์ณภสั  โคตะ 9 มิ.ย. 2560

315 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111563 นางสาวเอิญยิหวา  วราฤทธ์ิเมธากุล 9 มิ.ย. 2560

316 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010111565 นางสาวสวุิกรานต์  มนตรี 9 มิ.ย. 2560

317 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121501 นางสาวกัญญาพชัร์  อ ารุงสขุ 9 มิ.ย. 2560

318 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121507 นางสาวศิริกร  เพชรวารี 9 มิ.ย. 2560

319 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121513 นางสาวคณิตา  เพ่ิมพนูอนนัต์ 9 มิ.ย. 2560

320 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121524 นางสาวภทัรพร  บญุรอด 9 มิ.ย. 2560

321 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121525 นางสาวเมทนีิ  เสือยง 9 มิ.ย. 2560

322 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121527 นายวชัรพล  พรมวงั 9 มิ.ย. 2560

323 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010121533 นางสาวสวุภทัร  เชือ้ภกัดี 9 มิ.ย. 2560

324 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115004 นางสาวกุลธิดา  สาธร 9 มิ.ย. 2560

325 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115020 นางสาวเบญจพร  ไชยศาสตร์ 9 มิ.ย. 2560

326 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115032 นางสาวภคัทชิา  ใจเอือ้ 9 มิ.ย. 2560

327 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115033 นางสาวภทัรพร  เมฆมรกต 9 มิ.ย. 2560

328 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115035 นางสาวภทัราวรี  ทองมลู 9 มิ.ย. 2560

329 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115046 นางสาววนัวิสาข์  จนัทะศิลป์ 9 มิ.ย. 2560

330 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115071 นางสาวธิดารัตน์  พวงไธสง 9 มิ.ย. 2560

331 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115074 นางสาวประภสัสร  ศิวเลิศพร 9 มิ.ย. 2560

332 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115077 นางสาวเพชรลกัษมณ์  สุม่มาตย์ 9 มิ.ย. 2560

333 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115078 นางสาวมลัลิกา  บญุพิมพ์ 9 มิ.ย. 2560

334 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010115083 นางสาวอิสรีย์  อินทะโส 9 มิ.ย. 2560
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335 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125005 นางสาวจนัทร์ลดา  หารอ่อนตา 9 มิ.ย. 2560

336 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125007 นายฐาปกรณ์  พว่งศรีรักษา 9 มิ.ย. 2560

337 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125012 นางสาวศิริกัญญา  โกษากุล 9 มิ.ย. 2560

338 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125015 นางสาวอรอมุา  รอบรู้ 9 มิ.ย. 2560

339 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสือ่สิง่พิมพ์ ปริญญาตรี ระบบพิเศษ 56010125036 นางสาวศศิประภา  ดีรบรัมย์ 9 มิ.ย. 2560

340 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010113041 นายธราวิชญ์  อนอุนั 9 มิ.ย. 2560

341 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 55010113055 นายอภเิบศ  แซ่วอ่ง 9 มิ.ย. 2560

342 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116004 นายค าฟา้  ตะเคียนราม 9 มิ.ย. 2560

343 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116007 นางสาวชฎาภรณ์  แนมขนุทด 9 มิ.ย. 2560

344 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116012 นายธณาศกัดิ์  บรุะวฒัน์ 9 มิ.ย. 2560

345 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116015 นางสาวนิสาชล  บญุมี 9 มิ.ย. 2560

346 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116016 นางสาวปัทมาวรรณ  เชือ้กุดรู 9 มิ.ย. 2560

347 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116018 นางสาวฝนริน  ไตรโสม 9 มิ.ย. 2560

348 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116019 นางสาวพนิดา  น้อยอามาตย์ 9 มิ.ย. 2560

349 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116020 นางสาวพทุธิดา  คิดนนุาม 9 มิ.ย. 2560

350 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116025 นางสาวรุ้งอรุณ  มาลยัทอง 9 มิ.ย. 2560

351 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116027 นางสาววราภรณ์  อามาตมนตรี 9 มิ.ย. 2560

352 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116028 นางสาววารุณี  สมัฤทธ์ิ 9 มิ.ย. 2560

353 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116035 นางสาวสพุตัรา  วายโศก 9 มิ.ย. 2560

354 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116038 นางสาวอรพรรณ  อ าโพธ์ิ 9 มิ.ย. 2560

355 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116042 นางสาวอมุาภรณ์  ต้นทอง 9 มิ.ย. 2560



หน้าที ่18 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

356 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116044 นางสาวจฬุารัตน์  คิดนนุาม 9 มิ.ย. 2560

357 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116045 นางสาวพิกุล  มีสมานพงษ์ 9 มิ.ย. 2560

358 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116046 นางสาวลลิดา  ติราวรัมย์ 9 มิ.ย. 2560

359 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116047 นางสาวอรจิรา  อินพานิช 9 มิ.ย. 2560

360 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116048 นางสาววรรณา  เวลาเกิด 9 มิ.ย. 2560

361 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116049 นางสาวน า้พ ุ ยิ่งเสมอ 9 มิ.ย. 2560

362 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116507 นางสาวฐิติมา  ชยัยะ 9 มิ.ย. 2560

363 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116518 นางสาวพรพิมล  จนัทร์งาม 9 มิ.ย. 2560

364 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116521 นางสาวเพชรรัตน์  ชลเทพ 9 มิ.ย. 2560

365 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116525 นางสาววลี  อินทรีย์ 9 มิ.ย. 2560

366 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116528 นายวีระพล  แดนดงเมือง 9 มิ.ย. 2560

367 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116537 นางสาวอมรรัตน์  สายกระสนุ 9 มิ.ย. 2560

368 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010116540 นางสาวกัญญาณฐั  แงพ่รหม 9 มิ.ย. 2560

369 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117009 นายเฉลิมศกัดิ์  บตุรพวง 9 มิ.ย. 2560

370 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117010 นางสาวชดาธาร  ศรีเกียรติ์ 9 มิ.ย. 2560

371 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117011 นางสาวชตุิมา  กิมาลี 9 มิ.ย. 2560

372 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117013 นางสาวณหทยั  ในจิตร 9 มิ.ย. 2560

373 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117028 นางสาวพรสดุา  กองอุ่น 9 มิ.ย. 2560

374 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117034 นางสาวรัตติยา  ตะโคตร 9 มิ.ย. 2560

375 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117036 นางสาวรุ่งนภา  โอภาษ 9 มิ.ย. 2560

376 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117040 นางสาววิมลรัตน์  เหลี่ยมสิงขร 9 มิ.ย. 2560
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377 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117042 นางสาวศศิธร  นาคสวุรรณ 9 มิ.ย. 2560

378 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117044 นางสาวสรัลรัตน์  อินทรเชษฐ 9 มิ.ย. 2560

379 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117049 นางสาวแสงจนัทร์  มนสัศิลา 9 มิ.ย. 2560

380 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117052 นางสาวอภริติ  นาเลาห์ 9 มิ.ย. 2560

381 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117053 นางสาวอมรสดุา  ไชยศรี 9 มิ.ย. 2560

382 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117054 นางสาวอรทยั  เบ้าทอง 9 มิ.ย. 2560

383 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117056 นางสาวอไุลพร  อินธิบาล 9 มิ.ย. 2560

384 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117058 นางสาวกอร์ปกานต์  กาศเกษม 9 มิ.ย. 2560

385 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117059 นางสาวชนากานต์  บพุผาพิลา 9 มิ.ย. 2560

386 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117060 นางสาวชลุีกร  โสกันเกตุ 9 มิ.ย. 2560

387 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117501 นางสาวกชกร  ศรีหร่ิง 9 มิ.ย. 2560

388 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117518 นายณรงค์  พลเสน 9 มิ.ย. 2560

389 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117519 นายณฎัฐพล  แก้วถาวร 9 มิ.ย. 2560

390 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117521 นางสาวดรุณี  เพ็ชรสงัหาร 9 มิ.ย. 2560

391 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117529 นางสาวนนัทพร  ไสยวงษา 9 มิ.ย. 2560

392 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117530 นางสาวนิภากร  เนตนี 9 มิ.ย. 2560

393 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117531 นางสาวนิฤมล  มาดี 9 มิ.ย. 2560

394 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117534 นางสาวปนดัดา  สีสา 9 มิ.ย. 2560

395 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117540 นางสาวไพลิน  ฝ่ังไธสง 9 มิ.ย. 2560

396 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117548 นางสาวรจเรศ  แก้วค าเครือ 9 มิ.ย. 2560

397 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117549 นางสาวระพีพรรณ  ประทมุมี 9 มิ.ย. 2560
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398 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117554 นางสาววรัญญา  โสดาวฒัน์ 9 มิ.ย. 2560

399 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117557 นางสาววนัทนีย์  นาชยัเงิน 9 มิ.ย. 2560

400 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117559 นางสาวศมนยา  จะแรมรัมย์ 9 มิ.ย. 2560

401 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117561 นางสาวศิริมา  ชยัแยง 9 มิ.ย. 2560

402 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117563 นางสาวสายธาร  สริุยะ 9 มิ.ย. 2560

403 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117566 นางสาวสภุาสินี  บญุรมย์ 9 มิ.ย. 2560

404 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117567 นางสาวสรีุย์พร  พรมสวุรรณ์ 9 มิ.ย. 2560

405 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117571 นางสาวอไุรลกัษณ์  จนัทร์ชา 9 มิ.ย. 2560

406 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117574 นางสาวกิตติมา  สวุิหาร 9 มิ.ย. 2560

407 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ปริญญาตรี ระบบปกติ 56010117576 นางสาวญาธิกา  กัว้ศรี 9 มิ.ย. 2560

408 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117577 นางสาวณัฐธดิา  สขุเกษม 42895

409 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117578 นางสาวณัฐนร ี จ าชาติ 42895

410 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117584 นายบรรณวทิติ  บญุประคม 42895

411 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117589 นางสาวปิยะนุช  เกตแุกว้ 42895

412 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117590 นางสาวพรรณสมร  อนัทฤทธิ์ 42895

413 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117591 นางสาวรฏริส  ตรศีาสตร์ 42895

414 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117596 นางสาววภิาดา  ลาดดี 42895

415 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117597 นางสาวศรปีระกาย  ศรภีโูรจน์ 42895

416 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117600 นางสาวสนุสิา  ปฏสิขุงั 42895

417 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117601 นางสาวอรทัย  พัว้ลี 42895

418 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010117602 นางสาวอลัตมิา  หรัญรัตน์ 42895
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419 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 53010128007 นางสาวลัดดา  ผลาผล 42895

420 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010126004 นายณัฐดนัย  นากลาง 42895

421 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010126007 นางสาวธัญญภา  นพพันธ์ 42895

422 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010126507 นางสาวศรนิทร  สาลี 42895

423 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127001 นางสาวฉัตรกมล  ก าป่ันทอง 42895

424 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127504 นางสาวจันทมิา  พาละแพน 42895

425 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127507 นางสาวชญาณี  รักธรรม 42895

426 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127510 นางสาวณัฐสมิา  นุตเวช 42895

427 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127511 นางสาวธนภรณ์  เตนิเตยีน 42895

428 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127512 นางสาวนันทภรณ์  แกว้ก าไร 42895

429 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127513 นางสาวบวรรัตน ์ เชยีงสาย 42895

430 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127515 นางสาวพรพมิล  ปยุนอก 42895

431 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127524 นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ค ามลูนธินินท์ 42895

432 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127525 นางสาวจนิตนา  จ าเรญิพลู 42895

433 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127531 นางสาวมลัลกิา  ลอืสนัเทยีะ 42895

434 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127534 นางสาววนดิา  อปัมระกา 42895

435 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127535 นางสาววราภรณ์  ลาเลศิ 42895

436 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127537 นางสาววภิารัตน ์ แนบชดิ 42895

437 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127539 นางสาวสรุฉิาย  นวลงาม 42895

438 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010127541 นางสาวอารยิา  ทองศรี 42895

439 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110505 นางสาวกติตยิา  แข็งแรง 42895
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440 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110508 นางสาวจนิดาหรา  เหมอืนวงคธ์รรม 42895

441 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110509 นางสาวจรินันท ์ กาดนอก 42895

442 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110512 นายชัชนันท ์ สวัสดิม์ลู 42895

443 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110519 นางสาวธนพร  ทองลน้ 42895

444 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110533 นายพงศกร  ค าพพิจน์ 42895

445 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110535 นางสาวพรพมิล  โยธายทุธ 42895

446 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110537 นางสาวพัชรนิทร ์ กลิน่ซอ้น 42895

447 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110539 นางสาวณัฐธยาน ์ ค าพอ 42895

448 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110540 นางสาวเพ็ญสริ ิ บญุแสนแผน 42895

449 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110541 นางสาวเพ็ญนกิร  วงศช์ัย 42895

450 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110544 นางสาวเมทนิ ี ประจทุรัพย์ 42895

451 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110548 นางสาวลลนา  ชอ่มะลิ 42895

452 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110550 นางสาววรรณภิา  วงคจั์นทร์ 42895

453 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110554 นางสาววัชรยีา  บรบิรูณ์ 42895

454 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110560 นางสาวศรินัินท ์ พลขนัธ์ 42895

455 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110563 นางสาวสมปรารถนา  จงทว่มกลาง 42895

456 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110567 นางสาวสจุติรา  บัวเลงิ 42895

457 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110571 นางสาวเสาวลักษณ์  บญุโสม 42895

458 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110573 นางสาวอภัสนันท ์ ฉายจรงุ 42895

459 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110574 นางสาวอาทติยา  ธระเสนา 42895

460 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110578 นายองิครัต  พรหมอดุม 42895



หน้าที ่23 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

461 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110580 นายเอกธวัช  กฤษชนะ 42895

462 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110585 นายธรีวัฒน ์ บุง้ทอง 42895

463 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110592 นางสาววภิาว ี ยาวะโนภาส 42895

464 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110594 นางสาวสปัุณฌญา  ไชยปันดิ 42895

465 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110595 นางสาววจิติรา  นนทะชัย 42895

466 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110596 นางสาวชฎารัตน ์ ภเูกา้แกว้ 42895

467 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110597 นางสาวณัฐธดิา  บา้งต ารวจ 42895

468 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110599 นางสาวธัญญาเรศ  จันทรแ์จม่ 42895

469 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110600 นายธานนิทร ์ พลสทิธิ์ 42895

470 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110601 นางสาวนอิอน  ศรสีภุาพ 42895

471 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110604 นางสาวปตญิญา  มาขมุเหล็ก 42895

472 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110607 นายวรรณกร  ถติยพ์งษ์ 42895

473 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010110608 นางสาวสคุนธชาต ิ ดาษไธสง 42895

474 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113044 นายวทิยา  ชา่งสลัก 42895

475 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113557 นางสาวอสิราพร  ดวงเวยีงค า 42895

476 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113560 นางสาวจริาภา  อารเีอือ้ 42895

477 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120502 นางสาวกรยีารัตน ์ ดวงแสงจันทร์ 42895

478 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120507 นางสาวกนกเรขา  อนิทรโ์คตร 42895

479 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120508 นางสาวกรชวัล  กอ้นแพง 42895

480 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120509 นางสาวกรรณณกิา  กองแกว้ 42895

481 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120511 นางสาวจตรุภัทราพรรณ  พายหุะ 42895
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482 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120515 นายพนัส  วทิยารุง่เรอืงศรี 42895

483 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120516 นางสาวพัชรพร  ณุวงษ์ศรี 42895

484 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120518 นายวรภพ  ไกยเดช 42895

485 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120519 นางสาววลิัยพร  สอนนวล 42895

486 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120520 นายศริวฒุ ิ เชงิหอม 42895

487 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120523 นางสาวสทุธพิร  ดวงผมยาว 42895

488 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120524 นางสาวอมรมาศ  วงษ์อบุล 42895

489 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120525 นายอรรถพล  วงษ์ชารี 42895

490 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010120527 นายอทิธเิทพ  สธุรรม 42895

491 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010119078 นางสาวตรติาภรณ์  ศรคีัฒนพรหม 42895

492 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113501 นายกติตพัิฒน ์ แกว้วเิชยีร 42895

493 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113503 นางสาวจารวุรรณ  เครอืวัลย์ 42895

494 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113504 นางสาวจรินันท ์ นันทะวงษ์ 42895

495 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113510 นายทนงกร  อาจแกว้ 42895

496 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113523 นางสาวเพชรรนิทร ์ แซต่ัน 42895

497 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113524 นางสาวภัทรลดา  ค าภเูขยีว 42895

498 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113526 นางสาววรารัตน์  เจรญิโชคสขุสกลุ 42895

499 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113531 นางสาววรนิธร  วงศท์องมี 42895

500 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113532 นางสาววัชรประภา  เณรจาที 42895

501 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113536 นางสาวศภุสดุา  เพ็ชรฤาชา 42895

502 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113538 นางสาวสารณีิ  จ านงค์ 42895



หน้าที ่25 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

503 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113539 นางสาวสดุารัตน ์ จนิะราช 42895

504 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113543 นางสาวอญัธกิา  วงษ์ทองดี 42895

505 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113544 นางสาวอารยา  แดนเงนิ 42895

506 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113545 นางสาวสรุยีรั์ตน ์ มว่งเมอืง 42895

507 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113546 นางสาวกนกพรรณ  พลภเูมอืง 42895

508 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113547 นางสาวกลุธดิา  มาตพร 42895

509 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113548 นางสาวณัฐนันท ์ อศันยีานนท์ 42895

510 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113549 นางสาวดลพร  แสงวชิัย 42895

511 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113551 นางสาวปรษิา  สลุักษณ์อนวัช 42895

512 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113553 นางสาวศภุาพชิญ ์ กรอิณุะ 42895

513 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113554 นายสปิปนนท ์ ละครขวา 42895

514 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113555 นางสาวสริภัิทร  ภมรภรูวิริฬุห์ 42895

515 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113556 นางสาวสริรัิตน ์ ยมรัตน์ 42895

516 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113558 นางสาวสวุนันท ์ มั่นจติ 42895

517 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113559 นางสาวพัชรดิา  ถกูศรี 42895

518 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123501 นางสาวณัฐณชิา  บญุไพโรจน์ 42895

519 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123502 นางสาวนศิากร  ช านาญยนต์ 42895

520 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123503 นางสาวณชิา  สงิหเ์พ็ง 42895

521 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123504 นางสาวอรวรรณ  เหลอืงออ่น 42895

522 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123506 นางสาวกฤษชยา  ชวูโิทจติร 42895

523 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123507 นางสาวกาญจณี  มลูค า 42895
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524 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123508 นางสาวจรรยารักษ์  สรรศรี 42895

525 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123509 นางสาวจนิตส์ภุา  เย็นเศรณี 42895

526 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123510 นายจริายทุธ  นุสทิธิรั์มย์ 42895

527 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123512 นางสาวนัจนันท ์ บตุรสาร 42895

528 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123514 นางสาวประภาวรรณ  จติธรรมมา 42895

529 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123516 นางสาวปิยธดิา  ศรพีลกรัง 42895

530 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123517 นางสาวพนดิา  กองจันทรด์ี 42895

531 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123518 นางสาวพลอยไพลนิ  แตง่สวุรรณ 42895

532 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123519 นางสาวภัทราภรณ์  อนิทรศริิ 42895

533 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123521 นางสาวศศกิานต ์ บรบิรูณ์ 42895

534 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123523 นางสาวสนินีาฏ  โชควัฒนาพรหม 42895

535 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123525 นางสาวหทัยกานต ์ ดวงตา 42895

536 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123526 นางสาวอนรรฆอร  เศษจันทร์ 42895

537 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010118058 MissOuk  Chanmonyreaksmey 42895

538 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113003 นางสาวกนกวรรณ  เจ็กมา 42895

539 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113005 นายกรวชิญ ์ สมตัว 42895

540 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113006 นางสาวกญัญวรา  ประภารา 42895

541 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113009 นางสาวคณัุญญา  ผวิออ่น 42895

542 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113021 นางสาวธันยพร  พงษ์กลุ 42895

543 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113023 นางสาวนภาพร  ค าไธสง 42895

544 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113025 นายนัทธพงศ ์ อายวุัฒน์ 42895



หน้าที ่27 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

545 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113030 นางสาวบษุรา  ขามรัตน์ 42895

546 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113050 นางสาวหนึง่ฤด ี แสบงบาน 42895

547 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113053 นางสาวอญัชนา  สทิธวิงศ์ 42895

548 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113054 นางสาวอนิทอุร  เชือ้แกว้ 42895

549 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113056 นางสาวจฑุามาศ  หาสรุะ 42895

550 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113057 นางสาวชลธศิา  บญุสงค์ 42895

551 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113059 นางสาวณัฑพร  ปรุณะศริิ 42895

552 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113062 นางสาวบษุรา  ศรคีาม 42895

553 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113064 นางสาวเรณุกา  กฤตยิาวรรณ 42895

554 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113065 นางสาวลนิดา  สธุรรมมา 42895

555 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010113068 นางสาวเอมอร  ดวงจันทรโ์ชติ 42895

556 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123001 นางสาวกมลลักษณ์  แสนโกษา 42895

557 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123003 นางสาวณภัทรชา  ปราชญาภาณุชาติ 42895

558 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123005 นางสาวธดิารัตน ์ เพยีเเกน่เเกว้ 42895

559 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123007 นางสาวพัชรพร  โพธาราม 42895

560 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123008 นางสาวยศวด ี วรวงษ์ไพบลูย์ 42895

561 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123009 นางสาวลักษยา  นทิี 42895

562 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123010 นางสาวศรินิภัทร  จันทรล์า 42895

563 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123011 นางสาวศริวิรรณ  เฮอืงศรี 42895

564 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123012 นางสาวกญัญว์รา  จันทภมูิ 42895

565 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123013 นางสาวกติตยิา  ดา่นซา้ย 42895
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566 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123014 นางสาวชลธชิา  ผลสนอง 42895

567 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010123022 นางสาวรุง่นภา  ทรัพยล์ออ 42895

568 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114004 นายกรรชัย  มะโนนอ้ม 42895

569 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114011 นางสาวเกศรนิทร ์ แกน่นาค า 42895

570 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114015 นางสาวขวัญนภา  กลา้หาญ 42895

571 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114017 นางสาวคนถิา  ทาโม ้ 42895

572 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114020 นางสาวจติรานุช  อ ามนิทอน 42895

573 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114024 นางสาวชตุมิา  เนตรภักดี 42895

574 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114026 นางสาวดวงกมล  กลุทะโสม 42895

575 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114028 นายทนงชัย  บลิชัย 42895

576 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114029 นางสาวทติยา  ปัดทมุ 42895

577 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114033 นายธรรมนูญ  พรหมมาศ 42895

578 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114036 นายนันทปรชีา  ดเิรกโภค 42895

579 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114048 นางสาวภัสรา  รักษาภักดี 42895

580 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114054 นางสาวรัตนาพร  แดงนาเพยีง 42895

581 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114057 นางสาววนดิา  วรรณทอง 42895

582 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114058 นางสาววารณีุ  บญุหลา้ 42895

583 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114061 นางสาววไิลวรรณ  ฟุ้งสวรรค์ 42895

584 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114064 นางสาวศศธิร  บงแกว้ 42895

585 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114066 นายศริชิัย  มะธเุสน 42895

586 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114067 นางสาวศรินิทรา  โพธิพ์รม 42895
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587 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114072 นางสาวศริลิักษณ์  เจรญิเขต 42895

588 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114074 นางสาวศจุนิธร  ทองกรณ์ 42895

589 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114076 นางสาวศภัุทรา  ศรโีกศล 42895

590 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114077 นางสาวศรุมีาศ  บญุธง 42895

591 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114078 นายสนธยา  รัตนทพิย์ 42895

592 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114084 นางสาวสกุญัญา  แกว้ดอนรี 42895

593 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114085 นางสาวสจุติรา  ขะจัดโรคา 42895

594 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114093 นางสาวอนุธดิา  ศรเีสมอ 42895

595 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114097 นายอรรถพล  อิม่สะอาด 42895

596 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114098 นางสาวอรสา  สสัดี 42895

597 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114101 นางสาวอานกิร  ลนุก าพี้ 42895

598 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114111 นางสาวสายธาร  ชวูชิัย 42895

599 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114114 นางสาวกรชนก  รัดถา 42895

600 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114115 นางสาวบศุรนิทร ์ เอมโอช 42895

601 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114117 นางสาวมลัลกิา  ค าสามารถ 42895

602 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114118 นางสาวลลติา  สรุขจรเดช 42895

603 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010114122 นางสาวสทุธรัิกษ์  ค ารนิทร์ 42895

604 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010124009 นางสาวบษุบา  กงภเูวศน์ 42895

605 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010124014 นางสาวเมธาน ี ทัพสรุิ 42895

606 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010124024 นางสาวกสุมุา  สงิหเ์ทพ 42895

607 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010124030 นายพงษ์ศธร  วเิศษยา 42895
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608 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010124031 นางสาวแพรพลอย  พวงศรี 42895

609 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ภมูศิาสตรพั์ฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010124046 นายเอกวัฒน ์ สหีามลุตรี 42895

610 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010212103 นางสาวแสงระว ี สนี ้าออ้ม 42895

611 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214002 นางสาวกนษิฐา  วจิารจติร 42895

612 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214011 นางสาวจารวุรรณ  โพธิส์าจันทร์ 42895

613 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214016 นางสาวเจนจริา  ลักขษร 42895

614 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214021 นางสาวฐานวรรณ  อาจนนลา 42895

615 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214029 นายธนพณ  มแีสงแกว้ 42895

616 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214030 นายธนพัตร  ชลารักษ์ 42895

617 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214034 นายนวพงษ์  อยูชุ่ม่ 42895

618 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214038 นางสาวเบญจมาภรณ์  ถาวะโร 42895

619 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214041 นางสาวปรารถนา  ภขูามคม 42895

620 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214044 นายพงศกร  แกว้วเิศษ 42895

621 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214053 นายเมธพนธ ์ วงศค์ าหาร 42895

622 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214059 นางสาววารณีุ  แสนสดุ 42895

623 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214064 นางสาวสรินิดา  ครธุค า 42895

624 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214076 นางสาวอรจริา  พลราชม 42895

625 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214085 นางสาวการะเกด  ทองแข 42895

626 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214125 นางสาวยวุด ี พรมกา 42895

627 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214128 นางสาวเสาวลักษณ์  ค าศรี 42895

628 คณะวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010214132 นายณัฐชตะ  ใจตรง 42895
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629 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010210158 นางสาวภชิญาพร  สขุวงค์ 42895

630 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010210046 นางสาวกรพริาช  บญุราช 42895

631 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010210098 นางสาวปัทมาภรณ์  แสนพล 42895

632 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211019 นางสาวจฑุานันท ์ ฐานเจรญิ 42895

633 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211022 นางสาวชฎาภรณ์  มงคลวงษ์ 42895

634 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211023 นางสาวชนากานต ์ ประตโิค 42895

635 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211025 นางสาวชอ่ผกา  ดวงตา 42895

636 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211029 นางสาวณัฐทยา  แกว้เงนิลาด 42895

637 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211036 นางสาวนพวรรณ  ใหญส่งู 42895

638 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211044 นางสาวเบญญา  แพงดว้ง 42895

639 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211054 นางสาวเปรมฤทัย  ชา่งเหล็ก 42895

640 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211067 นางสาวภาวณีิ  พฒุซอ้น 42895

641 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211070 นางสาวมสัยา  พทุธาศรี 42895

642 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211074 นางสาวรสศรินิทร ์ หลักหาญ 42895

643 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211078 นางสาวรัตนาภรณ์  ตรัยสถติย์ 42895

644 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211080 นางสาวรุง่ทวิา  แจง้ไธสง 42895

645 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211082 นางสาวลลติา  พลิาลอ้ม 42895

646 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211094 นายศรายทุธ  องคะกาศ 42895

647 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211107 นางสาวสาวติร ี ประทมุวัน 42895

648 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211112 นางสาวสพุรรณษา  บรหิาร 42895

649 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211113 นางสาวสภุาภรณ์  สขุทา 42895
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650 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211130 นายเจษฎา  รม่จันทร์ 42895

651 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211132 นางสาวณัฐณชิาจ ์ โตธนวรศษิฐ์ 42895

652 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211136 นางสาวธัญญาลักษณ์  นาศพัฒน์ 42895

653 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211138 นางสาวประภากร  พาลโนรี 42895

654 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211144 นางสาววัชรนิทร ์ มณีทัพ 42895

655 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211153 นางสาวสาวติร ี แป้นสขุา 42895

656 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211165 นางสาววรรณภา  เห็นพรม 42895

657 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211167 นางสาวกฤษณา  โยงกระโทก 42895

658 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211169 นายเกยีรตกิอ้ง  โยลัย 42895

659 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211172 นางสาวจารยิา  ทับค ามลู 42895

660 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211184 นายนริตุ  ประนสิอน 42895

661 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211200 นางสาวพมิชนก  จันทนเ์ทศ 42895

662 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211209 นางสาววราล ี พรปิยะรัศมี 42895

663 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211218 นางสาวสกุญัญา  ธนะศรี 42895

664 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211223 นางสาวสปุรยีา  โยธาวรรณ 42895

665 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211226 นางสาวสมุาพร  แกน่วงศ์ 42895

666 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211228 นางสาวสวุนันท ์ ภทูองใบ 42895

667 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211229 นางสาวสวุรรณี  ไมน่อ้ย 42895

668 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211230 นางสาวเสาวภา  ใสแสง 42895

669 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211235 นางสาวกษมา  เคนโยธา 42895

670 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211236 นางสาวธนษิฐา  อคัรภวูดล 42895
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671 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211237 นางสาวสวุด ี เจีย่เจรญิ 42895

672 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211244 นางสาวปานชนก  กาลจักร 42895

673 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211245 นายพรีพงศ ์ วงศพ์ทัิกษ์ 42895

674 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211247 นายวชริาวธุ  เนตรสทีา 42895

675 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211249 นายวัฒนา  ทัดวงค์ 42895

676 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211251 นางสาววรัิตน ์ คชรักษ์ 42895

677 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211252 นางสาววไิลลักษณ์  นานนท์ 42895

678 คณะวทิยาศาสตร์ เคมี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010211254 นางสาวอาทติยา  เครอืหงษ์ 42895

679 คณะวทิยาศาสตร์ เคมศีกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010281009 นางสาวอภัสรนิทร ์   หลานวงษ์ 42895

680 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210017 นางสาวพัทธธ์รีา  นงคะวาส 42895

681 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210018 นายพรีเชษฐ ์ ไชยดี 42895

682 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210019 นางสาวพทุธดิา  ทรงเกยีรตกิลุ 42895

683 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210032 นางสาวสพุชิฌาย ์ แสงแกว้สขุ 42895

684 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210034 นางสาวสมุติรา  คอ่มสงิห์ 42895

685 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210035 นางสาวอทติยาภรณ์  ออ่นสงิห์ 42895

686 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210066 นางสาวอไุรวรรณ  ไกยะวัตร 42895

687 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210067 นายกติตธิร  ทองกลัยา 42895

688 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210070 นางสาวชตุมิา  ภบูรรทัด 42895

689 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210073 นางสาวนรีนุช  แสนกลา้ 42895

690 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210076 นางสาวพชิญาพร  พันธวงศ์ 42895

691 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210079 นายสนัตชิัย  แสงสรุยิะ 42895
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692 คณะวทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010210083 นางสาวสวุรรณา  ผาพรม 42895

693 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010212140 นายคงกระพัน  ไชยทองศรี 42895

694 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212015 นางสาวเจนจริา  สวุรรณโครธ 42895

695 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212016 นางสาวเจนจริาลัย  พันธภั์กดิ์ 42895

696 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212017 นางสาวฉัตรชรกิา  จันทรจ์รัส 42895

697 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212019 นางสาวชนาภร  คณุวงศ์ 42895

698 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212020 นางสาวชนาภา  คณุวงศ์ 42895

699 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212021 นางสาวชไมพร  ไกยะฝ่าย 42895

700 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212027 นางสาวฐติมิา  บญุชู 42895

701 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212033 นางสาวณชิชากร  ออ่นค า 42895

702 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212038 นางสาวธดิารัตน ์ สไีสย 42895

703 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212055 นางสาวพันธุธ์ดิา  สงูพล 42895

704 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212065 นางสาวยวงแกว้  สพีาชา 42895

705 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212066 นางสาวรัชนก  กนัชม 42895

706 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212068 นางสาววรพร  เหลา่จนิดา 42895

707 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212093 นางสาวกมลชนก  อาจหาญ 42895

708 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212095 นายขจรศักดิ ์ หารชนะ 42895

709 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212098 นายจักรกฤษณ์  ลนุหลา้ 42895

710 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212102 นางสาวจฑุามณี  พรมนอก 42895

711 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212111 นายวษินพิพชิฌญ ์ พทุธรักษา 42895

712 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212131 นางสาวยลดา  ศรสีวัสดิ์ 42895
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713 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212132 นางสาวรดิา  ค าภักดี 42895

714 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212133 นางสาววรศิรา  อรไชยพาณชิกลุ 42895

715 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212137 นางสาวศริญิาภรณ์  ใจคง 42895

716 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212140 นางสาวศริวิรรณ  ค าจู 42895

717 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212153 นางสาวสภุลักษณ์  ปอโนนสงู 42895

718 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212154 นางสาวสภุาภรณ์  ภสูดุสงู 42895

719 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212159 นางสาวอรวรรณ  ทักษิณพลิา 42895

720 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212179 นางสาวธนชาภา  จันทลกิา 42895

721 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212183 นายธรีะพล  อตุะมะชะ 42895

722 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212184 นายนัฐนนท ์ แจส้งูเนนิ 42895

723 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212194 นางสาววนดิา  ไพจันทร์ 42895

724 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212198 นายศตวรรษ  รัตพลที 42895

725 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212208 นางสาวอาภัสรา  ยิง่ค าแหง 42895

726 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212209 นายเจตนพิฐิ  ธรรมเกตุ 42895

727 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212211 นางสาวศภุสิรา  พันธศ์ริ ิ 42895

728 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212231 นายสามารถ  มาศรี 42895

729 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212237 นางสาวกรดา  ผดงุจติด์ 42895

730 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212238 นางสาวกลดธดิา  ญานุกลู 42895

731 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212241 นางสาวกสุมุา  นนทน์อก 42895

732 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212242 นางสาวเก็จวร ี ใหลบดุดา 42895

733 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212243 นางสาวเกศรนิทร ์ ปาวัน 42895
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734 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212246 นางสาวจันจริา  วริะสอน 42895

735 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212248 นางสาวจฑุามาศ  นสิสยัหาญ 42895

736 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212249 นางสาวจฑุามาศ  พันธุส์ะอาด 42895

737 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212251 นางสาวชนกิรณ์  สนุรบดี 42895

738 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212252 นางสาวชลันดา  แสนอบุล 42895

739 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212253 นางสาวชตุพิร  รัตชาตา 42895

740 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212256 นางสาวปัทมา  ไหลหลั่ง 42895

741 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212258 นางสาวธภิาภรณ์  เฉลยพจน์ 42895

742 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212261 นางสาวนฤมล  ศรทีอง 42895

743 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212263 นายปัญญา  จอมค าสงิห์ 42895

744 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212264 นางสาวปาณศิา  ใตศ้รโีคตร 42895

745 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212265 นางสาวพรนภา  กางส าโรง 42895

746 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212267 นางสาวพชิญาภา  ฤกษ์ศรี 42895

747 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212270 นางสาวไพลนิ  อนิทรจั์นทร์ 42895

748 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212272 นางสาวรัตนาภรณ์  พงษ์ศรี 42895

749 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212279 นางสาวสดุารัตน ์ องคกาศ 42895

750 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212281 นางสาวสมุติรา  บชูา 42895

751 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212282 นายเสกสรรค ์ โยธาธรรม 42895

752 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212285 นางสาวอรอนงค ์ คนสงู 42895

753 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212286 นางสาวอรอมุา  กาศรัมย์ 42895

754 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212287 นางสาวอจัฉราภรณ์  แกว้พรม 42895
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755 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212288 นางสาวอญัฑรกิา  สงัวเิท 42895

756 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010212290 นางสาวศภุากร  ภถูมดี 42895

757 คณะวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55010269102 นางสาวพัชร ี พลูศลิป์ 42895

758 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215008 นางสาวณัฐวภิา  ลองจ านงค์ 42895

759 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215012 นางสาวนงคราญ  ตดิหงมิ 42895

760 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215023 นายภัทรกฤต  ไชยวงษ์ 42895

761 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215025 นางสาวมนตต์รา  ดาศรี 42895

762 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215026 นางสาวมยรุา  นารี 42895

763 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215040 นางสาวศริวิรรณ  ผวิชัยภมูิ 42895

764 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215051 นางสาวอรนุช  แสงมาศ 42895

765 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215055 นางสาวอญัธกิา  ละครไชย 42895

766 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215056 นางสาวอมุาพร  กา้นอนิทร์ 42895

767 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215065 นางสาวปวณีา  แกว้มะณี 42895

768 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215067 นายรัตรช์ัย  โพธใิต ้ 42895

769 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215080 นางสาวอารยีา  เมฆวี 42895

770 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215089 นางสาวพรรณดิา  แกว้หนองสงัข์ 42895

771 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215103 นางสาวเขมขนษิฐ ์ ทองชมุนธิพัิฒน์ 42895

772 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215105 นางสาวแคทลยีา  กลั่นสขุ 42895

773 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215108 นายเฉลมิวฒุ ิ วชิัยศรี 42895

774 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215109 นายนพพล  เสาเวยีง 42895

775 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215110 นางสาวนรพีร  ออ่นโกก๊ 42895
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776 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215111 นางสาวนติยา  อปัุชฌาย์ 42895

777 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010215121 นางสาวอ าไพพรรณ  เตโช 42895

778 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิสป์ระยกุต ์(อเิล็กทรอนกิส)์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010217002 นางสาวกญัญรัตน ์ ชาชมุนุม 42895

779 คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสกิสป์ระยกุต ์(อเิล็กทรอนกิส)์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010217017 นายปรัชญาพงศ ์ เสง็ตากแดด 42895

780 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010218030 นายวัชรกร  สงิหม์ี 42895

781 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213009 นางสาวจฑุาลักษณ์  อาจสามล 42895

782 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213015 นางสาวชนภิา  อทัุยแพน 42895

783 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213019 นางสาวดาหวัน  สมสอง 42895

784 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213022 นางสาวทพิยาภรณ์  จันทรเ์พชร 42895

785 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213033 นางสาวปภัสราภรณ์  การปลกู 42895

786 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213035 นางสาวปรยีาภรณ์  เมฆบ ารงุ 42895

787 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213043 นางสาวมธรุส  ภูท่อง 42895

788 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213044 นางสาวมะลวิัลย ์ มิง่แนน 42895

789 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213057 นายศราวฒุ ิ ลกูจันทร์ 42895

790 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213064 นางสาวนธินัินท ์ ชนะศรภีมู ิ 42895

791 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213091 นายวทิยา  วนิจิฉัย 42895

792 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213097 นางสาวศริวิรรณ  ปุ่ นนอก 42895

793 คณะวทิยาศาสตร์ สถติ ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010213098 นางสาวสฐาปนยี ์ นลิทะราช 42895

794 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 55010374019 นายวรวฒุ ิ ศรขีวาพา 42895

795 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310175 นางสาวพณิธวิา  ภผูาเดยีว 42895

796 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310213 นางสาวระพภีรณ์  ครองศรี 42895
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797 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310290 นายสทิธพิร  สทิธสิวนจกิ 42895

798 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315023 นางสาวณัชลดิา  โยธาธรณ์ 42895

799 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315035 นางสาวทพิยว์รรณ  หลอดค า 42895

800 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315068 นางสาวศริลิักษณ์  ระหวา้ 42895

801 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315092 นายจักรพันธ ์ ค าตัน 42895

802 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315125 นายนนทฤทธิ ์ กัว้พศิมยั 42895

803 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315158 นายวัฒนา  นนทวงค์ 42895

804 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315216 นายกฤษณพงศ ์ แกว้เพชร 42895

805 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315228 นายฉัตรชัย  ปักษีเลศิ 42895

806 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315253 นายธวัชชัย  บญุหนา 42895

807 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315257 นายนรากร  ศรวีพัิฒน์ 42895

808 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315282 นางสาวพรสดุา  เอบญุมา 42895

809 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315293 นางสาวภาดา  อคัจันทร์ 42895

810 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315302 นายรชต  ทรงชัยสงวน 42895

811 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315316 นายวัฒนา  มอเตเลยี 42895

812 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการผลติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320016 นางสาวทพิยธ์ดิา  อคัคะประสา 42895

813 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 55010371028 นายเสกสนัต ์ ก าลังทวี 42895

814 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56010371013 นายพงษ์ศักดิ ์ สงศรี 42895

815 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010310305 นายวันชัย  ภสูทีอง 42895

816 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310028 นายเกยีรตศิักดิ ์ จันขนุทศ 42895

817 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310211 นางสาวเยาวลักษณ์  ภยูอดนลิ 42895
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818 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310270 นายศวิดล  ศรวีาที 42895

819 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310318 นายอนุสรณ์  โสมน 42895

820 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315008 นางสาวกญัจนกร  ศริสินุทร 42895

821 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315081 นางสาวอนงนุช  บตุรใส 42895

822 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315266 นางสาวปรัชญาภรณ์  พวงบตุร 42895

823 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315292 นายภาณุพงศ ์ นอ้ยปา 42895

824 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาโท ระบบในเวลาราชการ 56010352010 นายศวิกร    ทองทพิย์ 42895

825 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310313 นางสาวโสภาพร  พัฒนโชติ 42895

826 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310335 นางสาวอาจาร ี สนัทรนัุย 42895

827 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315218 นางสาวกรณุา  จันทรโ์สม 42895

828 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315340 นายอธปิ  พณิโท 42895

829 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54010325007 นางสาววชิดุา  ศรมีกุข์ 42895

830 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320037 นางสาวปิยาภรณ์  พรมโนนศรี 42895

831 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320038 นางสาวพนดิา  สขุสมพรอ้ม 42895

832 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 57010320009 นายฐาปนพงศ ์ สขุเกษม 42895

833 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56010373024 นายเกยีรตชิัย  สยุอย 42895

834 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010373008 นายนครนิทร ์ สถาวร 42895

835 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010373027 นายทรงวฒุ ิ นากาย 42895

836 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010373030 วา่ทีร่อ้ยตรธีนัตถ ์ จันปัญญา 42895

837 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010373035 นายประสทิธิ ์ วะสาร 42895

838 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010373041 นายวษิณุกรณ์  ใจชว่ง 42895
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839 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010373042 นายวรีพันธ ์ ส าเภานอ้ย 42895

840 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310069 นายฐติพิงษ์  วารบีตุร 42895

841 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310101 นายธนพัฒน ์ ศรวีเิศษ 42895

842 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310122 นายนนทนันท ์ พรรณขาม 42895

843 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310234 นายวรวธุ  หงษ์อปุาลี 42895

844 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315136 นายปัณณทัต  ปิงเมอืง 42895

845 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310030 นางสาวขวัญนภา  ทาชา 42895

846 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310072 นายณัฐชนบ  ใยเมอืง 42895

847 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310129 นางสาวนศิาชล  เยีย่มโกศรี 42895

848 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310142 นายปรัชญา  พงศว์งประเสรฐิ 42895

849 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310179 นายพสิฐิราวฒุ ิ ศรหีะ 42895

850 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310217 นายรัฐพงษ์  จันทรพ์มิาย 42895

851 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315108 นายณรงคธ์ร  เนื้อจันทา 42895

852 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315143 นายภาคภมู ิ ใจดี 42895

853 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315231 นางสาวชณัทดา  พมิรัตน์ 42895

854 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315291 นายภาคภมู ิ พทุธวอร์ 42895

855 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315324 นายศราวฒุ ิ โลหติ 42895

856 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315334 นางสาวสดุารัตน ์ บตุรวาปี 42895

857 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315348 นายอรรถพนธ ์ มา้วไิล 42895

858 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320028 นายนติรัิฐ  ศริติานนท์ 42895

859 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320058 นายสหรัฐ  ปรุโิส 42895
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860 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320061 นางสาวสกุญัญา  ทับไมตรี 42895

861 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคาทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010320087 นายนวพล  พระชัย 42895

862 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56010370000 นาย	อนุวัฒน ์ 	เกษเกษร 42895

863 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56010370032 นางสาวสรุพีร  สารขนัธ์ 42895

864 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310075 นางสาวณัฐธยาน ์ หอมพามา 42895

865 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310159 นายพนธกร  แกว้บรรจักร์ 42895

866 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310228 นางสาววชริญาล ์ อรรถสาร 42895

867 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310280 นายสมคดิ  สารลกึ 42895

868 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310306 นายสรุชัย  บญุเพิม่ 42895

869 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310321 นายอภรัิกษ์  กลุาศรี 42895

870 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310344 นายเอกพงษ์  จลุศรี 42895

871 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315104 นายชานนท ์ โยคะวัฒน์ 42895

872 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315113 นายทวศีลิป์  เพ็งพล 42895

873 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315164 นายวรีะวัฒน ์ กรตุม้ 42895

874 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315170 นายศักดิด์า  พลสดีา 42895

875 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315183 นายสขุสวัสดิ ์ พรมแสงจันทร์ 42895

876 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315240 นายดนุพล  นาทองค า 42895

877 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315254 นางสาวธันยารัตน ์ เสถยีรนาม 42895

878 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315283 นายพลายชมุพล  แป้นใหญ่ 42895

879 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315310 นายวรษิฐ ์ หรัิญภัทรโรจน์ 42895

880 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315332 นายสนัตเิทพ  ทองสอน 42895
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881 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315351 นายอคัคเดช  วเิศษชู 42895

882 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา ปรญิญาโท ระบบในเวลาราชการ 56010350501 นายธนากร  รัตนพันธุ์ 42895

883 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310054 นางสาวชฎาพร  วังคะฮาด 42895

884 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310097 นางสาวธนพร  แข็งฤทธิ์ 42895

885 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310127 นายน าโชค  ยน่ปลวิ 42895

886 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310287 นายสานติย ์ แน่นอดุร 42895

887 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310309 นางสาวสวุันล ี หงษ์ศริิ 42895

888 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010310332 นายอษัฎายธุ  รังวเิศษ 42895

889 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315012 นางสาวขนษิฐา  เทยีนประชา 42895

890 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315080 นางสาวอทติยา  เทยีวพานชิ 42895

891 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315084 นางสาวอจัฉราภรณ์  สมจติมลู 42895

892 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315085 นางสาวอกัษรสวรรค ์ ไกรทอง 42895

893 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315088 นางสาวอทัุยรัตน ์ บัวสระ 42895

894 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315166 นายศตวรรษ  ซงุหลา้ 42895

895 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315256 นางสาวนภัสวรรณ  ณ หนองคาย 42895

896 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315262 นางสาวเนตรชนก  บญุเรอืง 42895

897 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315265 นางสาวปพชิญา  สวา่งโคตร 42895

898 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315303 นายรพภัีทร  เตชะรุง่เรอืงสกลุ 42895

899 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315306 นางสาวรัตนส์ดุา  งามเสรฐิ 42895

900 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315311 นางสาววรษิฐา  จ าเรญิ 42895

901 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315337 นางสาวสรัุชมาศ  ค าภรีะมี 42895
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902 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010315352 นางสาวอฉัรา  พันธผล 42895

903 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55010320079 นายภัทรพงศ ์ สวา่งไพร 42895

904 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400001 นางสาวกนกวรรณ    อุน่ดวงแกว้ 42895

905 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400002 นางสาวกมลวรรณ   ดวงจันทรโ์ชติ 42895

906 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400003 นางสาวเกวลนิ   มลูสมบัติ 42895

907 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400004 นางสาวณัฐชา    กติตแิกน่กลุ 42895

908 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400006 นางสาวดวงตะวัน   คะกาเนปะ 42895

909 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400007 นางสาวดวงฤด ี   บรรจโรจน์ 42895

910 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400008 นางสาวตวงพร   ปักค าวงษ์สงัข์ 42895

911 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400009 นายธนพล   ราชพันแสน 42895

912 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400010 นางสาวธัญวรัตน ์  ค าสวาสดิ์ 42895

913 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400011 นางสาวนารรัีตน ์  กรวยทอง 42895

914 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400012 นายนตินัิย   ครองสม 42895

915 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400013 นางสาวบษุราคัม   พรอ้มญาติ 42895

916 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400016 นางสาวพจิติรา   จันทะพา 42895

917 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400018 นางสาวรุง่นภา   โสดาจันทร์ 42895

918 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400019 นางสาววรรณภา   รัตนะวงศ์ 42895

919 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400020 นางสาววัชร ี  ฝ่ายสงิห์ 42895

920 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400021 นางสาววาสนา   บญุมาพลิา 42895

921 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400022 นางสาววาสนา   ซาสดุ 42895

922 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400023 นางสาววจิติรา    งามศักดิ์ 42895



หน้าที ่45 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

923 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400026 นายวรีวัฒน ์  สบืสนุทร 42895

924 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400028 นางสาวศภุานัน   รปูโฉม 42895

925 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400029 นายสทุธพิงษ์   หวังผล 42895

926 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400030 นางสาวสภุาพร   ขนัตี 42895

927 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400031 นางสาวสภุาพร    พัฒมะณี 42895

928 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400032 นางสาวสภุารัตน ์  แดนแกว้มลู 42895

929 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400033 นางสาวสวุนันท ์   พศิเพ็ง 42895

930 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400035 นางสาวกมลลักษณ์    ปะระทัง 42895

931 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400036 นางสาวกรรณกิาร ์   บญุหลา้ 42895

932 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400037 นายจรรยา    พงษ์อทุธา 42895

933 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400038 นางสาวญานศิา    วงษ์อามาตย์ 42895

934 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400039 นางสาวฐติมิา   แพนศรี 42895

935 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400040 นางสาวจรินันท ์ ศริพิรอนันต์ 42895

936 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400042 นางสาวพรพมิล    ไชยวงค์ 42895

937 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400043 นางสาวพรรณดิา   หติายะโส 42895

938 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400044 นางสาวพัชรนดิา    ทโีย 42895

939 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400045 นางสาวพัชราภรณ์    วาระสทิธิ์ 42895

940 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400047 นางสาววชิชดุา   แกว้ยม 42895

941 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400048 นางสาววศิัลยา    หนักค าผง 42895

942 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400050 นางสาวศจุภีรณ์    กาญกนัหา 42895

943 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400051 นางสาวสภุาวด ี   ไชยสาสน์ 42895
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944 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400052 นางสาวสวุษิา    ทมุแกว้ 42895

945 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400053 นางสาวเสาวลักษณ์    ชะนะเกตุ 42895

946 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนยีบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ประกาศนยีบัตร ระบบในเวลาราชการ 59010400054 นางสาวหฤทัย    กมลหัต 42895

947 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55010582003 นางสาวกลัยาณี  ทบเทบิ 42895

948 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56010586075 นางสาวล าดวน    ฟ้องเสยีง 42895

949 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56010586080 นายวราวฒุ ิ   พลตรี 42895

950 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56030580026 นางสาวรัชนู    แกว้แกน่ 42895

951 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56030580031 นางสาววารณีุ    ขนัซา้ย 42895

952 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56030580049 นางสวุพชิญ ์  คณุวสิฐิสริิ 42895

953 คณะศกึษาศาสตร์ การบรหิารการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010586072 นางวรรณนภิา    วงศส์วาสดิ์ 42895

954 คณะศกึษาศาสตร์ การวัดผลการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55010583006 นางพทิยาภรณ์  บรรณาลัย 42895

955 คณะศกึษาศาสตร์ การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบในเวลาราชการ 57010556003 นายปราโมทย ์ รังศรี 42895

956 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517006 นางสาวเจนจริา  พรมศรี 42895

957 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517009 นายณัฐชนน  สนัดี 42895

958 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517014 นางสาวนริมล  ราชปัก 42895

959 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517015 นายปิยะวัฒน ์ โพธิก์ณัฑ์ 42895

960 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517017 นางสาวภารตร ี หาญชนะชัย 42895

961 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517018 นางสาวมนิตรา  ตงุคนุะ 42895

962 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517020 นางสาววันวสิา  ทศภานนท์ 42895

963 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517025 นางสาวสกลุรัตน ์ พเิศษวงษ์ 42895

964 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517028 นางสาวสธุาสนิี  อเุทศพรรัตนกลุ 42895
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965 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517034 นางสาวรณาพร  สปัุด 42895

966 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517036 นายจติรเสณ  นันทะเสนา 42895

967 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517038 นางสาวชลุพีร  ภมูภัิกดิ์ 42895

968 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517039 นายทวทีรัพย ์ หอมหวล 42895

969 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517042 นายวรวฒุ ิ สนัประภา 42895

970 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517043 นางสาววรัญญา  บรุะเนตร 42895

971 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010517045 นางสาวอรวรรณ  ประพาน 42895

972 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525001 นางสาวจรญิา  จลุนาค 42895

973 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525002 นายจักรกฤษณ์  ทองสวา่ง 42895

974 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525005 นางสาวธัญญาภรณ์  ล าลอง 42895

975 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525007 นางสาวเปรมฤด ี ไชยภักดี 42895

976 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525011 นางสาววยิะดา  พลทัศน์ 42895

977 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525012 นางสาวศศกิานต ์ ศริมิา 42895

978 คณะศกึษาศาสตร์ จติวทิยา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010525015 นางสาวอภชิญา  ทุง่สงค์ 42895

979 คณะศกึษาศาสตร์ วจัิยและประเมนิผลการศกึษา ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56010584016 นางพจมาน    พเิดช 42895

980 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 52010518173 นายศักดิช์าย   สนุทรวสิยั 42895

981 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010519615 นางสาวจฑุาทพิย ์ แพงมาก 42895

982 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510007 นางสาวจไุรวรรณ  แดงพรวน 42895

983 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510010 นายโชคชัย  อาวรณุ 42895

984 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510016 นายทรงอภรัิตน ์ ทพิยอ์นิพรม 42895

985 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510021 นายธวัชชัย  หกพันนา 42895
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986 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510025 นายนครศักดิ ์ โถตันค า 42895

987 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510028 นางสาวนศิาชล  สวุรรณชาติ 42895

988 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510035 นายปรัชญากรณ์  อารยสมโพธิ์ 42895

989 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510036 นางสาวเปรมวด ี เลือ่ยกระโทก 42895

990 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510044 นายภานุพงศ ์ วชิาพล 42895

991 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510045 นางสาวมณฑาทพิย ์ วานานวงศ์ 42895

992 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510049 นางสาวรุง่ทวิา  วงษา 42895

993 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510052 นายวนัส  จันแดง 42895

994 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510054 นางสาววันวสิา  สุม่มาตย์ 42895

995 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510056 นายศรราม  ค าด า 42895

996 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510057 นายศภุพล  ยทุธมานพ 42895

997 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510059 นางสาวสมร  คณุุรัตน์ 42895

998 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510064 นายอนุชา  บญุศรี 42895

999 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510066 นายอภสิทิธิ ์ ไหมพรม 42895

1000 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510070 นายอษัฎาวธุ  ปักสงัขาเน 42895

1001 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510077 นางสาวนุชนารถ  วเิชยีรดี 42895

1002 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510078 นางสาวพชิชาภา  ศลิป์รักษา 42895

1003 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510079 นายพชรพล  จันทรโ์ตพฤกษ์ 42895

1004 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510081 นางสาวมณีรัตน ์ พลศรี 42895

1005 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510082 นางสาวสใบพร  นาทองหลอ่ 42895

1006 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510084 นางสาวอลษิา  ดมีาก 42895
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1007 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510085 นายอดนัินท ์  มะ 42895

1008 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010510087 นายณัฐภัทร  สโีมรส 42895

1009 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55010522026 นางสาวรุง่นภา  ขาวภา 42895

1010 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55010522042 นางสาววัชราภรณ์  กราวกระโทก 42895

1011 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520001 นายก าชัย  จันทะมาตย์ 42895

1012 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520009 นางสาวชขูวัญ  สเีมอืงเดช 42895

1013 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520010 นางสาวฐาปน ี มมิาลา 42895

1014 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520012 นายณัฐชนน  ประดษิฐ 42895

1015 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520013 นายณัฐดนัย  ผวิออ่น 42895

1016 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520019 นายธนรัชต ์ เพลงดี 42895

1017 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520021 นายนัฐกร  วรเกษ 42895

1018 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520023 นายนติพิล  ปานะโปย 42895

1019 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520035 นางสาวรัชฎาภรณ์  นาคดี 42895

1020 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520037 นายวัชรพงษ์  คันทะพันธ์ 42895

1021 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520045 นางสาวสคุล  ตน้วงศ์ 42895

1022 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520047 นางสาวสธุดิา  สรรพวธุ 42895

1023 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520049 นางสาวแสงสรุ ี ผลอว้น 42895

1024 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520057 นางสาวอญัชล ี จะโนรัตน์ 42895

1025 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520060 นายชลดรงค ์ พันเมอืง 42895

1026 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520064 นางสาวพรนภา  กาวี 42895

1027 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520066 นายพทุธกฤตย ์ แกว้ค าแสน 42895
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1028 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520070 นายสวุชิา  เครอืเขยีว 42895

1029 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520072 นางสาวอมัรา  แข็งขนั 42895

1030 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520073 นางสาวอสิรยิา  ราชามาตร 42895

1031 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520082 นางสาววลิาวัลย ์ สมบัตหิอม 42895

1032 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520083 นางสาวศศนิา  มดืนนท์ 42895

1033 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520086 นางสาวสาวติร ี สงสขุ 42895

1034 คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010520092 นายฉัตรชัย  แสนตลาด 42895

1035 คณะศกึษาศาสตร์ หลักสตูรและการสอน ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57010585008 นางสาวเจมใจ   สระใหญ่ 42895

1036 คณะศกึษาศาสตร์ หลักสตูรและการสอน ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 54010563005 นางสาวทฤษฎ ี  เสมา 42895

1037 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54010610028 นายณัฐวฒุ ิ เอยีบทรัพย์ 42895

1038 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610001 นางสาวอชริญา  ศรสีมชัย 42895

1039 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610005 นางสาวกรกนก  จติรักนา 42895

1040 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610016 นายจตรุภัทร  ทองมาก 42895

1041 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610019 นายจักรพันธ ์ จันคามิ 42895

1042 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610021 นางสาวจารวุรรณ  นันทภู 42895

1043 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610023 นางสาวจริะวรรณ์  ทองสม 42895

1044 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610026 นางสาวจริาวรรณ  ศรแีสนยงค์ 42895

1045 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610030 นางสาวเจนจริา  ถาอิน่แกว้ 42895

1046 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610044 นางสาวตรรัีก  ศรสีธุรรม 42895

1047 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610050 นายเทอดศักดิ ์ ปาละวงษ์ 42895

1048 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610056 นายธนาธปิ  โคตค า 42895
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1049 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610071 นางสาวนติยา  เหริเมฆ 42895

1050 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610081 นางสาวปิยนุช  ไชยกาล 42895

1051 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610084 นางสาวปิยะนุช  อสุวงษ์ 42895

1052 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610091 นายพทัิกษ์  คนไว 42895

1053 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610098 นายภวูดล  โทสวนจติ 42895

1054 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610109 นางสาววรกมล  ภจูอมดาว 42895

1055 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610121 นางสาววริณุรัตน ์ พวงพลิา 42895

1056 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610125 นายศรัณย ์ บญุใบ 42895

1057 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610130 นายศักดิด์า  ศาลาค า 42895

1058 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610133 นางสาวศรินิทรท์พิย ์ แซอ่ึง้ 42895

1059 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610142 นายสมัฤทธิ ์ ตัน้ปา 42895

1060 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610149 นางสาวสริพิรรณ  ศาสดา 42895

1061 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610158 นางสาวสปุราณี  ทองบ าเรอ 42895

1062 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610167 นางสาวสวุนันท ์ พรมหันต์ 42895

1063 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610174 นายอนเิทพ  คณูทอง 42895

1064 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610179 นายอภรัิกษ์  พันธช์ัย 42895

1065 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610182 นางสาวอารยีา  จันทะมาตย์ 42895

1066 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610189 นางสาวธันยช์นก  ศรสีขุ 42895

1067 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610192 นายบพติร  ไชยทองศรี 42895

1068 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610194 นางสาวยภุาพร  พรรณวงค์ 42895

1069 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610195 นางสาวยวุร ี คดิส าราญ 42895
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1070 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610203 นางสาวสจุติรา  พมิรักษา 42895

1071 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610204 นางสาวสดุารัตน ์ เภาโพนงาม 42895

1072 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610209 นายเดชายทุธ  บัณฑติรักการคา้ 42895

1073 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610212 นางสาวพณชิา  มชัปะโม 42895

1074 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610218 นายสทิธชิัย  โลหะภัย 42895

1075 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610222 นายกฤษณรงค ์ มะลซิอ้น 42895

1076 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610223 นางสาวเกศดารา  โปทา 42895

1077 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610226 นางสาวณัชชา  อาณกร 42895

1078 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010610227 นางสาวธนภรณ์  มอมขนุทด 42895

1079 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010623001 นายเฉลมิชัย  ภศูรี 42895

1080 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัศนศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626015 นายสรุวชิ  วไิลศลิปดเีลศิ 42895

1081 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 52010610125 นางสาวธันยพร  พณิศริิ 42895

1082 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010612008 นายวทิยารัตน ์ การธนะศาษฐ์ 42895

1083 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010615017 นายนพกฤษณ์  ฉายพมิาย 42895

1084 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010615040 นายวรีะยทุธ  อยัยะจักร์ 42895

1085 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010615063 นางสาวณัชพร  ศรฬสวรรณ 42895

1086 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613008 นายกติตบิตุร  ไชยแสนทา้ว 42895

1087 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613009 นางสาวเกลยีวขวัญ  ล าภา 42895

1088 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613010 นางสาวขวัญฤด ี กองแสน 42895

1089 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613012 นางสาวคณัุญญา  ทองพา 42895

1090 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613013 นางสาวงามอนงค ์ ลาสนุนท์ 42895
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1091 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613019 นางสาวจารวุรรณ  ค าไร่ 42895

1092 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613025 นางสาวจฑุาลักษณ์  มทุตุา 42895

1093 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613027 นางสาวชลธชิา  มาลาม 42895

1094 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613030 นางสาวชติาวรรณ  ทองชน 42895

1095 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613036 นางสาวณัฐกานต ์ เข็มลา 42895

1096 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613038 นายณัฐพร  บญุกาวนิ 42895

1097 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613041 นายทรงพล  ทับศรรัีตน์ 42895

1098 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613047 นายธรีวทิย ์ อปุชัย 42895

1099 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613058 นางสาวนุศรา  ธานี 42895

1100 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613060 นางสาวเบญจวรรณ  บาลี 42895

1101 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613070 นางสาวปิยภรณ์  กมิมะเลงิ 42895

1102 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613073 นายพัชระ  ศรเีสมอ 42895

1103 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613084 นางสาวเพ็ญนภา  ยะภักดี 42895

1104 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613095 นางสาวเมธาว ี ทองดวง 42895

1105 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613097 นางสาวรัตตยิากรณ์  ผดาเวช 42895

1106 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613106 นางสาววรวรรณ  วอระชนิา 42895

1107 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613108 นายวรายทุธ  มะปะทัง 42895

1108 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613113 นางสาววลิาสนิ ี อปัุญญ์ 42895

1109 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613114 นางสาววไิลวรรณ  ค าใจ 42895

1110 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613117 นายวฒุชิัย  เวชกามา 42895

1111 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613137 นางสาวโสภดิา  สมบรูณ์ 42895
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1112 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613139 นายอนรรฆวรรณ  ตะโหนด 42895

1113 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613144 นางสาวอรณี  แสงศรี 42895

1114 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613146 นายอรรถพงษ์  สพุร 42895

1115 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613148 นายอลงกรณ์  วรีะปิด 42895

1116 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613149 นางสาวอจัฉรา  มงคลชาติ 42895

1117 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613151 นางสาวอญัชนา  ทัศมี 42895

1118 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613158 นางสาวอนิทริา  ดแีป้น 42895

1119 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613161 นางสาวกนกอร  พมิมะศรี 42895

1120 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613164 นางสาวกายสทิธิ ์ ศรทีา 42895

1121 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613167 นายเจษฎา  ชืน่ตา 42895

1122 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613177 นายวสนัต ์ จ าปี 42895

1123 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613178 นางสาวศริญิา  กลิน่บัว 42895

1124 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613183 นายรุง่เกยีรต ิ วงศษ์า 42895

1125 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613185 นางสาวอษุา  ชมชืน่ 42895

1126 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613188 นายชัยยา  ขจรภพ 42895

1127 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613189 นายฐาปกรณ์  ใบบง้ 42895

1128 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613192 นางสาวปาณศิา  ปิดตาระพา 42895

1129 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613194 นางสาวพฒุญิา  อาจหาญ 42895

1130 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613198 นายสราวฒุ ิ ค ามลูละคร 42895

1131 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613203 นางสาวจันทรจ์ริา  ปะระทัง 42895

1132 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613207 นายณรงคเ์ดช  ฝ่ายสนูย์ 42895
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1133 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010613208 นายปัฐว ี บรรเทาทกุข์ 42895

1134 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626001 นางสาวเกศกนก  แวนสนัเทยีะ 42895

1135 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626004 นางสาวจรินันท ์ ดวงตาทพิย์ 42895

1136 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626005 นายชนะนันท ์ เชือ้นลิ 42895

1137 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626006 นางสาวณาฏอนงค ์ รัตนมาลี 42895

1138 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626008 นายบญุผเรศ  บา้นสรา้ง 42895

1139 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626012 นางสาววาสนา  คาสมบัติ 42895

1140 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626014 นางสาวสราภรณ์  สนุทร 42895

1141 คณะศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปะการแสดง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010626019 นายกนัตภณ  ตันแตม้ดี 42895

1142 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010811084 นายวัชรพล  เชือ้วังค า 42895

1143 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010811086 นางสาววภิารัตน ์ สงฆนาม 42895

1144 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010812002 นางสาวกรวภิา  ผา่นจังหาญ 42895

1145 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010812101 นายภมูนิทร ์ บันเลงิ 42895

1146 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010812124 นายศตพล  โตล า่ 42895

1147 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010812129 นายศภุกรณ์  ภกูองชนะ 42895

1148 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010812151 นายอนริทุธิ ์ ดวงแกว้ 42895

1149 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812005 นางสาวกนกอร  โคตรรักษา 42895

1150 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812009 นายกรัณย ์ กลมเกลยีว 42895

1151 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812021 นายกติตศิักดิ ์ ขนุเกีย้ม 42895

1152 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812024 นายกรีต ิ ศริเิทยีน 42895

1153 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812025 นางสาวกญัญช์ลดิา  กิง่โคกกรวด 42895
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1154 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812029 นางสาวเครอืฟ้า  ปิยะวงษ์ 42895

1155 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812030 นางสาวจตพุร  โพธิไ์ทร 42895

1156 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812032 นางสาวจอย  ยิง่ชนะ 42895

1157 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812033 นายจักกจิ  เสยีงเสนาะ 42895

1158 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812034 นายจักรกฤษณ์  ภสูดีาว 42895

1159 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812035 นายจักรพันธ ์ เคนวัน 42895

1160 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812036 นางสาวจติตมิา  ลานวไิชย 42895

1161 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812037 นางสาวจติรลดา  กล าเงนิ 42895

1162 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812039 นางสาวจริวด ี หาระภมูิ 42895

1163 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812048 นายฉัตรชัย  เรยีบคอนบรุี 42895

1164 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812066 นางสาวตรญีาภรณ์  ใจเทีย่ง 42895

1165 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812069 นายทวศีักดิ ์ สนีวน 42895

1166 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812073 นางสาวทพิยธ์ดิา  บญุชหูลา้ 42895

1167 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812076 นายธนกร  ประชาโรจน์ 42895

1168 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812086 นายธรีภัทร ์ สรอ้ยบับ 42895

1169 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812089 นายธรีะพันธ ์ เมยีดมอ 42895

1170 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812101 นายบรรพต  ชศูรทีอง 42895

1171 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812108 นางสาวปทมุพร  สมนยิม 42895

1172 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812110 นางสาวปรญิญา  ดวงพรม 42895

1173 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812112 นายปวณี  ตอ่มยิม้ 42895

1174 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812120 นายพรเทพ  ดโีม ้ 42895
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1175 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812121 นางสาวพรพมิล  นอ้ยหวา้ 42895

1176 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812129 นายพเิชษฐ ์ หงษ์ปัสสา 42895

1177 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812132 นายภาณุพงศ ์ ชา้งรักษา 42895

1178 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812133 นายภาณุพงศ ์ ค ามา 42895

1179 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812136 นางสาวมนัดสา  จ าปาวงษ์ 42895

1180 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812137 นางสาวยลดา  กางเดช 42895

1181 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812142 นางสาวรัชตกิาล  หลม่เหลา 42895

1182 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812143 นางสาวรัชนกีร  อนุารัตน์ 42895

1183 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812145 นางสาวรัตตกิาล  จงชดิกลาง 42895

1184 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812147 นางสาวรุง่ทวิา  พันธมลู 42895

1185 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812152 นายวรวรี ์ ชลภักดี 42895

1186 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812153 นายวสพุล  ค าเอม 42895

1187 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812154 นายวัชระ  ดารภา 42895

1188 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812157 นางสาววภิาดา  เชือ้บญุมี 42895

1189 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812164 นายวรีะชัย  บญุถา 42895

1190 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812165 นางสาววรีาวรรณ  พานชิชา 42895

1191 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812183 นายสาธติ  มผีาพงษ์ 42895

1192 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812187 นางสาวสดุารัตน ์ จมูลี 42895

1193 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812191 นางสาวสนุสิา  ปวงประชัง 42895

1194 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812202 นายสวุัฒน ์ ตา้นกลางดอน 42895

1195 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812204 นายอธศิักดิ ์ สงักะค า 42895
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1196 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812207 นายอนริชุ  ป้องสอน 42895

1197 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812215 นางสาวอารรัีตน ์ มกีดุเวยีน 42895

1198 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812231 นางสาวชมพนุูช  ดาถ า่ 42895

1199 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812233 นายชนิวัตร  พนูศรี 42895

1200 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812238 นายธรรมวทิ  จันทรป์ระทักษ์ 42895

1201 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812240 นางสาวธดิาทพิย ์ ทัพธาณี 42895

1202 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812245 นางสาวบังอร  แถวนาชมุ 42895

1203 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812246 นายพงศกร  ขนัหมั่น 42895

1204 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812251 นางสาวพชิญน์าฏ  แกว้วเิชยีร 42895

1205 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812257 นางสาวมณีรัตน ์ จันทะนัน 42895

1206 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812264 นางสาววชริาภรณ์  ศรวีรรณา 42895

1207 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812271 นางสาวอโนทัย  สนีาง 42895

1208 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812272 นายอรวฒุ ิ อุน่แดง 42895

1209 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812273 นางสาวอรศิรา  แกน่จันทกึ 42895

1210 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010812274 นางสาวอญัชลพีร  นวลอนิทร์ 42895

1211 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010823001 นางสาวกาญแกว้  แซจ่า้ว 42895

1212 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010823002 นายกติตพิงศ ์ มว่งจันทกึ 42895

1213 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010823004 นางสาวจรยิา  ท าบญุ 42895

1214 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010823011 นางสาวบญุยาพร  สะทองรอด 42895

1215 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารเกษตร ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 52010860002 นายวรเมธ  ภสูามารถ 42895

1216 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารผลติพชื ปรญิญาตร ีระบบปกติ 52010812042 นางสาวจฑุามาศ  เสนเคน 42895
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1217 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010811035 นางสาวธัญญารัตน ์ ตะกรดุโฉม 42895

1218 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810006 นางสาวกาญจนา  ผันอากาศ 42895

1219 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810007 นายการันต ์ การอารณุ 42895

1220 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810012 นางสาวขนษิฐา  พทุธรักษี 42895

1221 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810014 นางสาวขวัญใจ  กองศรี 42895

1222 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810017 นางสาวจันทน ี แยม้โกสมุ 42895

1223 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810026 นางสาวจฑุารัตน ์ โกยรัมย์ 42895

1224 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810027 นางสาวจฑุารัตน ์ อนิทรพ์รหม 42895

1225 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810034 นางสาวชไมพร  งอยแพง 42895

1226 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810051 นายดนัย  คลา้ยผา 42895

1227 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810052 นางสาวดวงกมล  ศรวชิัย 42895

1228 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810053 นางสาวดวงกมล  อาสนาทพิย์ 42895

1229 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810055 นายทศพล  ค าทะเนตร 42895

1230 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810063 นายธนาวัฒน ์ บญุเครอืบ 42895

1231 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810065 นายธวัชชัย  แตงไทย 42895

1232 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810070 นางสาวธดิารัตน ์ โกมล 42895

1233 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810071 นางสาวธรีตา  พานแกว้ 42895

1234 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810075 นางสาวนวพร  ศกึขยาด 42895

1235 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810080 นางสาวนติยา  ไชยเดช 42895

1236 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810084 นางสาวนลิาวรรณ  อนิจันทร์ 42895

1237 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810088 นางสาวนุชชาดา  นคิงรัมย์ 42895
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1238 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810090 นางสาวบังอร  นยิม 42895

1239 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810092 นางสาวบษุบา  โคตรสทีา 42895

1240 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810094 นางสาวปณดิา  กลมเกลีย้ง 42895

1241 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810096 นางสาวประณติา  เพยีรจ า 42895

1242 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810100 นายปรนิทร ์ เรง่พนิจิ 42895

1243 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810106 นางสาวฝนทพิย ์ นอกขนุทด 42895

1244 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810114 นางสาวพรรระณี  ศริวิงค์ 42895

1245 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810123 นางสาวภาวณีิ  ทองสขุ 42895

1246 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810129 นางสาวเมสดุา  ป่าจันทร์ 42895

1247 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810137 นางสาวรัตตภิรณ์  วงศศ์ลิป์ 42895

1248 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810139 นางสาวรุง่ทวิา  ด าหนูไทย 42895

1249 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810141 นางสาวฤทัยวรรณ  วงคต์ลาด 42895

1250 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810147 นางสาววรรณฤด ี ธนูสา 42895

1251 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810154 นางสาววลิาวรรณ  มาตวงษ์ 42895

1252 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810156 นายศรศักดิ ์ พืน้เกาะ 42895

1253 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810159 นางสาวศศธิร  สวนหนองแวง 42895

1254 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810160 นางสาวศศธิร  สวัสดรัิกษ์ 42895

1255 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810165 นางสาวศรินิดา  โพธิท์อง 42895

1256 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810166 นางสาวศรินิภา  ชาบัว 42895

1257 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810171 นางสาวศริลิักษณ์  โพธิน์าฝาย 42895

1258 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810172 นางสาวศริวิมิล  หาญณรงค์ 42895
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1259 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810182 นางสาวสกุนัยา  จันทร 42895

1260 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810184 นางสาวสชุาดา  เรยีงสนัเทยีะ 42895

1261 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810185 นางสาวสดุารัตน ์ รดุไพร 42895

1262 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810196 นางสาวสพุชิฌาย ์ เวยีงแกว้ 42895

1263 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810203 นางสาวหทัยรัตน ์ แผงบดุดา 42895

1264 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810207 นายอนุศักดิ ์ สงิหน์ยี์ 42895

1265 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810211 นางสาวอภญิญา  โนนวังชัย 42895

1266 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810212 นางสาวอภญิญา  ภโูคกยาง 42895

1267 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810225 นางสาวอญัชสิา  ลิม่มณี 42895

1268 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810228 นางสาวอารยีา  เทพบชูา 42895

1269 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810241 นางสาวปรยีากมล  ฤทธบิาล 42895

1270 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810256 นางสาวกมลรัตน ์ พรมโสภา 42895

1271 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810258 นางสาวเกศกนก  ลครพล 42895

1272 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810259 นางสาวจรรยา  ตน้งาม 42895

1273 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810260 นางสาวจรีวรรณ  เหยีบขนุทด 42895

1274 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810261 นางสาวจรุพีร  อปุนันท์ 42895

1275 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810262 นางสาวชลธชิา  ศรบีญุเรอืง 42895

1276 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810263 นางสาวชลธชิา  ศลิาภัย 42895

1277 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810264 นางสาวชดิชนก  ใจค า 42895

1278 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810265 นางสาวธดิารัตน ์ โสมนาวัตร 42895

1279 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810268 นายบญุญฤทธิ ์ วรกาญจนบญุ 42895
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1280 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810272 นางสาวภัคสดุา  สงิหค์ า 42895

1281 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810274 นางสาววนดิา  วรวิรรณ 42895

1282 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810275 นางสาววรากานต ์ ไกรรักษ์ 42895

1283 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810277 นางสาววรษิฐา  สรสนธิ 42895

1284 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810280 นางสาววมิลสริ ิ ทาทอง 42895

1285 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810281 นางสาวศสญิา  ไชยสงักา 42895

1286 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810282 นางสาวศภุรัตน ์ จันดาออ่น 42895

1287 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810283 นางสาวสดุารัตน ์ ศรเีมอืง 42895

1288 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810284 นางสาวสทุธกิา  พันชนะ 42895

1289 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810285 นางสาวสภุาวด ี เทยีบดอกไม ้ 42895

1290 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810288 นางสาวอรพรรณ  แสนบดุดา 42895

1291 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810289 นางสาวอรวรรณ  หารี 42895

1292 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010810291 นางสาวอยัลัดดา  นอ้ยเสนา 42895

1293 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811166 นางสาวขนษิฐา  บตุรศรนีอ้ย 42895

1294 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010821002 นางสาวณัฐกานต ์ ดวงค านอ้ย 42895

1295 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010821004 นางสาวตันตกิารณ์  สริภิควัต 42895

1296 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010821005 นางสาวปารฉัิตร  อาษานอก 42895

1297 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยกีารอาหาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010821009 นางสาวศริเิกศ  ปมหนิ 42895

1298 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010812021 นางสาวจติตมิา  หฤแสง 42895

1299 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010812202 นายอโรจร  ไชยรัตน์ 42895

1300 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53010812216 นางสาวกาญจนา  เหลา่ทับ 42895
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1301 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54010810125 นางสาวจนิตนา  รกิ าแง 42895

1302 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010810025 นายฉัตรชัย  พลทองมาก 42895

1303 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010810033 นางสาวณัฐกลุ  รักสกลุ 42895

1304 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010810034 นายณัฐชัย  ใจเพยีร 42895

1305 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010810113 นางสาวกนกวรรณ  จันทรเ์พชร 42895

1306 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010810172 นางสาวพรธวิา  วาธคิณุ 42895

1307 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010810195 นางสาวอภสิรา  เสสนัเทยีะ 42895

1308 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811006 นายเกรยีงศักดิ ์ เวชการ 42895

1309 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811018 นางสาวจติสภุา  สวนชว่ย 42895

1310 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811026 นางสาวชฎาพร  ภชูะล ้า 42895

1311 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811028 นางสาวชนติา  อปุรัง 42895

1312 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811039 นางสาวดวงดาว  แสงกดุเรอื 42895

1313 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811043 นางสาวทวิากร  ชัยพมิพ์ 42895

1314 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811058 นายปรญิญา  ค าสยีา 42895

1315 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811061 นางสาวปานใจ  ดสีรุกลุ 42895

1316 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811078 นางสาวไพลนิ  ไชยนา 42895

1317 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811092 นางสาวรัตตยิา  ดวงแพงมาตร์ 42895

1318 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811095 นายลอืชัย  สงิหท์อง 42895

1319 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811097 นางสาววรรสณีิ  วสิตัรนาม 42895

1320 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811098 นางสาววราภรณ์  สงิหศ์รโีว 42895

1321 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811099 นางสาววรญิญา  ตัง้สกลุวโิรจน์ 42895
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1322 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811101 นายวัชรนิทร ์ ทิง้แสน 42895

1323 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811102 นางสาววาสนา  บคุวัน 42895

1324 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811111 นางสาวศริาณี  ข าโคกสงู 42895

1325 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811122 นางสาวสทุธดิา  ถงุแกว้ 42895

1326 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811123 นางสาวสทุนิยา  ทัพสว่ย 42895

1327 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811124 นางสาวสธุดิา  โพธิศ์รี 42895

1328 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811136 นางสาวเสาวลักษณ์  สงัคง 42895

1329 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811137 นางสาวโสมณภา  แกน่ฮด 42895

1330 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811138 นางสาวหทัยทพิย ์ บญุเรอืง 42895

1331 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811142 นางสาวอมรรัตน ์ เทพวัง 42895

1332 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811143 นางสาวอมรรัตน ์ ท านานอก 42895

1333 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811145 นางสาวอรพรรณ  แขง่ขนั 42895

1334 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811146 นางสาวอรอนงค ์ วงศน์คร 42895

1335 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811150 นางสาวอารยา  คนธต์ะคุ 42895

1336 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811158 นางสาวศริขิวัญ  เจรญิสขุ 42895

1337 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811159 นางสาวสดุารัตน ์ ทะสญู 42895

1338 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811162 นางสาวกรกนก  ไลลักษ์ 42895

1339 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811163 นายกฤษฎา  สาถรีะเนตร 42895

1340 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811165 นางสาวเกศสดุา  ชาวเหนอื 42895

1341 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811167 นางสาวขวัญธดิา  ชาไชย 42895

1342 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811171 นางสาวจันทรจ์ริา  สรอ้ยหนิ 42895
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1343 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811172 นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ค าโท 42895

1344 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811178 นางสาวชนกิานต ์ ลาภมลู 42895

1345 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811181 นางสาวณัฐธดิา  สะตะ 42895

1346 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811184 นายณัฐศรณ์  อามาตย์ 42895

1347 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811185 นางสาวดลยา  นาสมบรูณ์ 42895

1348 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811186 นางสาวทพิยว์รรณ  ทักทมุ 42895

1349 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811187 นางสาวเทยีนศร ี จลุทะกอง 42895

1350 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811189 นางสาวธดิา  แซจ่งึ 42895

1351 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811190 นายนครนิทร ์ แพง่ศรสีาร 42895

1352 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811193 นางสาวนันทน์ภัส  กดูอัว้ 42895

1353 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811194 นางสาวนภิา  จันศลิา 42895

1354 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811197 นางสาวพรรณธภิา  วงคอ์ามาตย์ 42895

1355 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811199 นางสาวพมิผกา  มลูเสนา 42895

1356 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811201 นายภัทรภร  บญุสอน 42895

1357 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811202 นางสาวมะลวิรรณ  เกตดุา 42895

1358 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811205 นางสาวรัตตญา  ค านนท์ 42895

1359 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811206 นางสาวรจุริา  ชอบไทย 42895

1360 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811207 นายวรโชต ิ แสงหา 42895

1361 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811211 นางสาวศรัณยา  ดวงไกรแฝง 42895

1362 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811212 นางสาวศรปีระพร  พรมมารักษ์ 42895

1363 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811216 นางสาวสธุดิา  ปิตานุวัฒน์ 42895
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1364 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811217 นางสาวสมุติรา  ระยบัศรี 42895

1365 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010811219 นางสาวแสงเทยีน  สวุาภักดิ์ 42895

1366 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010822002 นางสาวกญัญาณัฐ  พวงพลา 42895

1367 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010822012 นางสาวปนัดดา  แซเ่ลีย้ว 42895

1368 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010822016 นายภัทรพงศ ์ เจรญิศรี 42895

1369 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010822019 นางสาวรัตนาภรณ์  ตับทับ 42895

1370 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816013 นางสาวชนากานต ์ ปะวะโข 42895

1371 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816018 นางสาวดษิยกาญจ ์ ศริปิระภา 42895

1372 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816023 นางสาวนลติา  สทุธธิรรม 42895

1373 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816032 นางสาวพรพรรณ  ศรินิอก 42895

1374 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816033 นางสาวพรรณพิา  บบุผาสขุ 42895

1375 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816038 นางสาวมณีรัตน ์ ฉานพมิาย 42895

1376 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816053 นายศภุณัฐ ์ พรหมเสนา 42895

1377 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816060 นางสาวสริพิร  ยพุงษ์ 42895

1378 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816067 นายอดศิร  ตอ่ชาติ 42895

1379 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816077 นางสาวกรีตญิา  โรจนาธวิัฒน์ 42895

1380 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816081 นางสาวโชตกิา  รอดจันทร์ 42895

1381 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816100 นายอรรถชัย  ฉวลีักษณ์ 42895

1382 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816105 นางสาวฎศิรา  หมกีรุะ 42895

1383 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816108 นางสาวไพรสดุา  รักษากา้นตง 42895

1384 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816111 นางสาวลลติา  แสวงศักดิ์ 42895
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1385 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816114 นางสาวสมฤด ี แวงหนิกอง 42895

1386 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010816115 นางสาวสวุนันท ์ เวยีงลอ 42895

1387 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011724003 นายณัฐ  เตนิเตอืน 42895

1388 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011724007 นายฤทธชิัย  ฤทธิส์บีญุ 42895

1389 คณะเทคโนโลยี ประมง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011724009 นายสมเกยีรต ิ พาลบีัตร 42895

1390 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813018 นางสาวพรธรีา  แสนพลิา 42895

1391 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813032 นางสาววลิาวรรณ  จันทะชัย 42895

1392 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813041 นางสาวอรจริา  วงคธ์รรม 42895

1393 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813045 นางสาวเกษมณี  ศรโีมง 42895

1394 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813048 นางสาวจังคนภิา  จันทรห์อม 42895

1395 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813049 นางสาวจฑุาณัฐ  ไชยเดช 42895

1396 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813057 นางสาวณัฐรกิา  พรขนุทด 42895

1397 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813060 นางสาวนฤมล  คะเรรัมย์ 42895

1398 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813061 นางสาวบัณฑรวรรณ  ช านยินัต์ 42895

1399 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813065 นายมารุง่  มาป้อม 42895

1400 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813070 นางสาววกิานดา  รัตนะวศิ 42895

1401 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813071 นางสาววลิาวรรณ  มาลนุ 42895

1402 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010813077 นางสาวสพัุตรา  จันทรด์ี 42895

1403 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010820004 นางสาวปภาดา  เจรญิคณุาธร 42895

1404 คณะเทคโนโลยี พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56010820009 นางสาวกลัยา  สกลุซือ่ 42895

1405 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011813056 นางสาวโปรษยา  อตุมลู 42895
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1406 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011813158 นางสาวพรพัชร  จัตวาภักดี 42895

1407 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011813162 นางสาวพชุนิ ี สหีานู 42895

1408 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814003 นางสาวกนษิฐา  ขนุพลิกึ 42895

1409 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814006 นายกฤษณวฒุ ิ ทมุลา 42895

1410 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814015 นางสาวเกศวด ี ศรงีาม 42895

1411 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814020 นางสาวคณุาพร  ทองสนัเทยีะ 42895

1412 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814030 นางสาวจริาภรณ์  เพชรแสงใส 42895

1413 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814031 นางสาวจรีาพร  พลิาพันธ์ 42895

1414 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814032 นางสาวจฑุามาศ  จันทะ 42895

1415 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814037 นางสาวชมพนุูท  จันทรานี 42895

1416 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814038 นางสาวชลธชิา  เล็บขาว 42895

1417 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814040 นายโชคอนันต ์ คันธี 42895

1418 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814049 นายทวลีักษณ์  นามคณุ 42895

1419 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814050 นายทวิานนท ์ นาค า 42895

1420 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814052 นายธนภณ  ทองขาว 42895

1421 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814058 นางสาวนาฎลดา  ค าสงิห์ 42895

1422 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814066 นางสาวบษุบา  ป้องทัพทัย 42895

1423 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814071 นางสาวประนดิา  ธรรมษา 42895

1424 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814074 นายปรัชญา  ค าจันทร์ 42895

1425 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814080 นางสาวเปรมฤด ี วรโพด 42895

1426 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814090 นายภควัต  ยิง่เจรญิ 42895
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1427 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814099 นางสาวรัชดาภรณ์  มฐัผา 42895

1428 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814108 นายวรชติ  นามมลูตรี 42895

1429 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814109 นางสาววรรณนษิา  วงคท์หาร 42895

1430 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814110 นางสาววรรณศริ ิ กนัทะวงษ์ 42895

1431 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814112 นางสาววราภรณ์  พลก าแหง 42895

1432 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814115 นายวารธุ  เพ็งพา 42895

1433 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814122 นางสาววไิลวรรณ  บญุพันธ์ 42895

1434 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814123 นายวรีชัย  สอนเพ็ง 42895

1435 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814132 นางสาวศริขิวัญ  วงษ์ศักดา 42895

1436 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814140 นางสาวศภุสิรา  ทาสงีาม 42895

1437 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814143 นางสาวสรัลรัตน ์ ชาญณรงค์ 42895

1438 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814144 นางสาวสโรชติา  แสงจง 42895

1439 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814146 นางสาวสายฝน  ค าฉมิ 42895

1440 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814157 นางสาวสดุารัตน ์ สายสทิธิ์ 42895

1441 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814158 นางสาวสดุารัตน ์ บตุรวงษ์ 42895

1442 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814175 นางสาวเสาวลักษณ์  เรอืงศรี 42895

1443 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814180 นางสาวอภญิญา  บญุทศ 42895

1444 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814184 นางสาวอรวรรณ  หมั่นบ ารงุ 42895

1445 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814190 นางสาวอจัฉรยิาพร  กางกรณ์ 42895

1446 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814192 นางสาวอมัพกิา  สมุขนุทด 42895

1447 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814195 นางสาวอารดา  มานสพานสงู 42895
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1448 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814202 นายเอกสทิธ ิ คัทธะมานศรี 42895

1449 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814215 นายคณศิร  จันทะปัสสา 42895

1450 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814216 นางสาวชอ่ผกา  เพยีช านิ 42895

1451 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814224 นางสาวพัชรา  พึง่ป่า 42895

1452 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814225 นางสาวพัชรนิทร ์ ชมภธูวัช 42895

1453 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814226 นางสาวเพชรรุง่  เทอดสงูเนนิ 42895

1454 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814227 นางสาวภานุกานต ์ แสนมา 42895

1455 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814229 นางสาวมนสชิา  สนุประสพ 42895

1456 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814231 นางสาวรุง่ธดิา  หมกักระโทก 42895

1457 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814235 นางสาวศริวิรรณ  จันละบตุร 42895

1458 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814241 นางสาวเปมกิา  เป็นสขุ 42895

1459 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814243 นายอดศิักดิ ์ หาญไธสง 42895

1460 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010814245 นายอนุชติ  หนูชา่งสงิห์ 42895

1461 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726001 นางสาวกมลชนก  ทองปั้น 42895

1462 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726002 นางสาวกมลธรรม  ศรมีหาดไทย 42895

1463 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726005 นางสาวแคช๊ทรญิา  แสงจันทร์ 42895

1464 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726009 นายโชคชัย  สมิมา 42895

1465 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726011 นางสาวฐติพิร  พสิยัพันธ์ 42895

1466 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726014 นางสาวทพิเนตร  นาหนองตมู 42895

1467 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726017 นางสาวน ้าฝน  วงษ์ชาลี 42895

1468 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726018 นายบญุฤทธิ ์ ผโุคตร 42895
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1469 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726022 นางสาวพรรธมาถ  ค าใบศรี 42895

1470 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726023 นางสาวพัชรดิา  หมิลี 42895

1471 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726037 นางสาวศศวิมิล  ศภุกจิ 42895

1472 คณะเทคโนโลยี สตัวศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011726039 นายสถาพร  สรุวิงศ์ 42895

1473 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010971013 นางสาววรรณศริ ิ ลครศรี 42895

1474 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010971033 นางสาวกติตมิา  หมวกขนุทด 42895

1475 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010974049 นางสาวปินัดดา  สาโสม 42895

1476 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 58010971196 นางสาวอรณี  บญุสงค์ 42895

1477 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010913380 นายนัฐพล  สนีอ้ย 42895

1478 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010913385 นายนยิม  ทองโสม 42895

1479 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010915457 นายวฒุพิงษ์  หงษ์สงิห์ 42895

1480 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010915783 นายศภุชัย  ประจันทรน์วล 42895

1481 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010916461 นางสาววรางคณา  วงสาหลง 42895

1482 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010917902 นายวทิยา  ภจัูกรเพชร 42895

1483 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010919137 นางสาวจริารัตน ์ คณะทอง 42895

1484 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911064 นายกติต ิ เจยีงภเูขยีว 42895

1485 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911066 นางสาวกติตยิาภรณ์  โกมทุธพงษ์ 42895

1486 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911077 นางสาวเกศรา  ศรแีสง 42895

1487 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911089 นางสาวขวัญจริอร  แสงสวุรรณ 42895

1488 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911100 นางสาวคันธมาล ี ชา่งสากล 42895

1489 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911124 นางสาวจารภุา  ศริโิชคชัย 42895
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1490 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911140 นางสาวจริาพร  โยธาจันทร์ 42895

1491 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911143 นางสาวจริาพรรณ  สงิพร 42895

1492 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911205 นายช านาญ  ศรแีกว้ 42895

1493 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911246 นายณัฐพงศ ์ ไววอ่ง 42895

1494 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911248 นายณัฐพล  กาหลง 42895

1495 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911257 นางสาวณัฐา  งาหอม 42895

1496 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911269 นายเดชฤทธิ ์ ปัญญางาม 42895

1497 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911277 นางสาวทัศนวีรรณ  ศริพิลตัน้ 42895

1498 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911349 นางสาวนันทกา  สวนสอน 42895

1499 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911371 นางสาวนสิารัตน ์ นาคศรคีรา้ม 42895

1500 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911375 นางสาวนุชตา  บตุรเวยีงพันธ์ 42895

1501 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911445 นางสาวปิยธดิา  คนซือ่ 42895

1502 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911467 นายพงศกร  พพัิฒนกจิ 42895

1503 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911468 นายพงศพ์สิทิธิ ์ กลัยาณบัณฑติ 42895

1504 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911495 นางสาวพรรณภิา  จติมชีัย 42895

1505 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911498 นางสาวพลอยไพลนิ  สรอ้ยทอง 42895

1506 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911530 นางสาวพลูภลิัย  แตม้ทอง 42895

1507 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911534 นางสาวเพ็ญนภา  พวงเพชร 42895

1508 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911553 นางสาวภาชณีิ  พทัิกษ์ 42895

1509 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911574 นางสาวมะลวิรรณ  แกว้อาษา 42895

1510 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911579 นายมานพ  โคตรจัตรัุส 42895
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1511 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911649 นางสาวลลติา  ออ่นบา้นลาด 42895

1512 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911650 นางสาวอลษิา  จันทรเ์ทพ 42895

1513 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911672 นางสาววรรณภา  ดสีรอ้ย 42895

1514 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911723 นายวษิณุพงษ์  โนนเดช 42895

1515 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911778 นายศภุชัย  เศษออ่น 42895

1516 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911798 นางสาวสาธนิ ี แววกระโทก 42895

1517 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911810 นางสาวสริพิร  ศรสีรุยิจันทร์ 42895

1518 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911817 นางสาวสกุญัญา  สุม่จันทร์ 42895

1519 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911833 นางสาวสชุาดา  เวยีงแกว้ 42895

1520 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911835 นางสาวสชุาวด ี นามบรุี 42895

1521 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911840 นางสาวสดุาพร  ค ามนตรี 42895

1522 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911869 นางสาวสนุสิา  ซยุแป 42895

1523 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911879 นางสาวสภัุสสรา  พมิพภ์งูา 42895

1524 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911914 นางสาวสวุนันท ์ ทับละคร 42895

1525 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911960 นางสาวอนุตรา  พวงไพวัน 42895

1526 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911984 นางสาวอมรรัตน ์ ค านนท์ 42895

1527 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912037 นางสาวอไุรวรรณ  ชา่งท า 42895

1528 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912052 นางสาวชอ่ผกา  เลอืดสงคราม 42895

1529 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912053 นางสาวชืน่กมล  สมศรี 42895

1530 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912076 นายณรงคก์ร  ผาบญุมา 42895

1531 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912089 นางสาวปณดิา  ชา่งสอน 42895
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1532 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912107 นางสาวรุง่รัตน ์ บตุรโท 42895

1533 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912109 นางสาววัชราภรณ์  นรัิตนพ์งษ์ 42895

1534 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912118 นางสาวศริพิร  ปานชาลี 42895

1535 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912121 นางสาวสาวณีิ  ไหมทอง 42895

1536 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912131 นายอภวิัฒน ์ สงา่เนตร 42895

1537 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912142 นางสาวจันทมิา  ไสวงาม 42895

1538 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912143 นางสาวจารวุรรณ  โชตบิา้นขาม 42895

1539 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912154 นางสาวณัฐฐนัินท ์ จันเทยีะ 42895

1540 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912169 นายภมีวัฒน ์ บตุรแกว้ 42895

1541 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912177 นางสาววารณีุ  ปันลังกา 42895

1542 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912189 นายสหรัฐ  จันทะนาม 42895

1543 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912190 นายสงัสรรค ์ พวงเขยีว 42895

1544 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912197 นายอคัรพนธ ์ พรรณาภพ 42895

1545 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912199 นางสาวอญัชล ี ครสงิห์ 42895

1546 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912217 นางสาวชตุมิา  ค าภาค 42895

1547 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912221 นางสาวณัฐกานต ์ ฤทธวิธุ 42895

1548 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912235 นางสาวปนัดดา  ศรสีมพันธ์ 42895

1549 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912258 นางสาวสธุัญญา  สนุิธก 42895

1550 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912262 นายอนุจติร  โมคศริิ 42895

1551 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912311 นางสาวกิง่กาญจน ์ สรุธรรม 42895

1552 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912320 นายชัยเชษฐ ์ จันทรเ์กตุ 42895
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1553 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912333 นางสาวพัชราภรณ์  โคตรแดง 42895

1554 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912337 นายภมูนิทร ์ ไชยบรุี 42895

1555 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912339 นางสาวรัชสดุา  สขุธนสารศริิ 42895

1556 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912345 นางสาวศศภิรณ์  วลิา 42895

1557 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912554 นางสาวจารวุรรณ  ค าภมูี 42895

1558 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912740 นางสาวพรสดุา  ธงหาร 42895

1559 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913060 นางสาวนติยา  ประทมุพงษ์ 42895

1560 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913071 นางสาวพรศริ ิ ดวงดทีพิย์ 42895

1561 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913099 นางสาวสจุติรา  ศรศีลิป์ 42895

1562 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914461 นางสาวโศภติรา  ปาปะไพ 42895

1563 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915086 นายธรีภัทร  มั่นหมาย 42895

1564 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915135 นายพงษ์ประพันธ ์ วงศห์าโคตร 42895

1565 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915308 นางสาวสดุาลักษณ์  กอ้มมณี 42895

1566 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916693 นางสาวกติตยิา  ยิง่แสวงดี 42895

1567 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917527 นางสาวกนกวรรณ  พันธุท์อง 42895

1568 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917674 นางสาวแคทรยิา  พาลี 42895

1569 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917780 นางสาวจริาวรรณ  บญุรัมย์ 42895

1570 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917877 นายชยางกรู  รม่จันทร์ 42895

1571 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918148 นางสาวนวพร  ศรวีะสขุ 42895

1572 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918421 นางสาวพรพรรณ  พะวชิา 42895

1573 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918435 นางสาวพรรณพัชร  ทยุเวยีง 42895
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1574 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918451 นายพสธร  บตุรกณัหา 42895

1575 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918462 นางสาวพัชราภรณ์  โคโตสี 42895

1576 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918488 นางสาวพชิญาภา  บดุดวีงศ์ 42895

1577 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918666 นางสาวรัชดา  โคตรเพชร 42895

1578 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918710 นางสาวรุง่นภา  ฐานะ 42895

1579 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918730 นางสาวลลติา  พชืผักหวาน 42895

1580 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919010 นางสาวศลุมีาศ  แหส่ถติย์ 42895

1581 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919049 นางสาวสาวติร ี สงวนศักดิ์ 42895

1582 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919171 นางสาวสพัุตรา  วัลอาจ 42895

1583 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919274 นางสาวหนึง่ฤทัย  หมอยา 42895

1584 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919302 นางสาวอนุสรา  ทองดี 42895

1585 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919396 นางสาวอญัธกิา  ประคองใจ 42895

1586 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919537 นางสาวศภุาวรรณ  ขามฤทธิ์ 42895

1587 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919668 นางสาวศริวิมิล  หงษ์ค า 42895

1588 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919687 นางสาวโสรยา  ภเูลยีมศรี 42895

1589 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919748 นางสาวพนดิา  แจง้เขวา้ 42895

1590 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919813 นางสาวกนกรัชต ์ ภวภตูานนท์ 42895

1591 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919843 นางสาวรชยา  ปรุณะ 42895

1592 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919896 นางสาววภิาพร  พลิาศรี 42895

1593 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919901 นางสาวธัญญลักษณ์  ออ่นโพธา 42895

1594 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919902 นางสาวจฑุามาศ  แกว้จนิดา 42895
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1595 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010911042 นางสาวณัฐรกิา  เสนาพล 42895

1596 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010911089 นางสาวศริรัิตน ์ โพธิน์อก 42895

1597 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการการตลาด ปรญิญาโท ระบบในเวลาราชการ 57010951805 นางสาวมยรุยี ์ มะโนมยั 42895

1598 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการการประกอบการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916613 นางสาวจฑุามาศ  อาจวงษา 42895

1599 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการการประกอบการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916658 นางสาวสายธาร  หามลูใต ้ 42895

1600 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการการประกอบการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916684 นางสาวฐปิระภา  โสจันทร์ 42895

1601 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการการประกอบการ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916704 นางสาวนุชาดา  สริสิขุโสดสกลุ 42895

1602 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916039 นางสาวปิยะวรรณ  กองจันทรด์ี 42895

1603 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916047 นางสาวภาวณีิ  สรุยินต์ 42895

1604 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916074 นางสาวจรยิา  สายประกอบ 42895

1605 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916122 นางสาวปารฉัิตร  เครอืทองศรี 42895

1606 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917001 นางสาวกมลชนก  เสาเวยีง 42895

1607 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917039 นางสาวประดับพร  แสงสวุรรณ 42895

1608 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917042 นางสาวรุง่ทวิา  ทองบญุมา 42895

1609 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917043 นางสาววรพรรณ  ไสวงาม 42895

1610 คณะการบัญชแีละการจัดการ การจัดการพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917044 นางสาววชิอุร  ศรพีลู 42895

1611 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010973016 นายณัฐพล  บญุวเิศษ 42895

1612 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54010911196 นายอโนชา  คลรัีมย์ 42895

1613 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010911126 นางสาวรุง่ฤด ี สรวงกดุเรอื 42895

1614 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910005 นางสาวกนกวรรณ  สโียราช 42895

1615 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910010 นางสาวกรรณกิา  สาบตุดี 42895
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1616 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910025 นายโกศล  เพ็ชรหนูไทย 42895

1617 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910089 นางสาวธณัชฐา  ภมรนาค 42895

1618 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910090 นายธนพนท ์ แกว้กนัยา 42895

1619 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910091 นายธนพล  มหาพงศไ์พศาล 42895

1620 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910114 นางสาวนติยา  ไสยสทิธิ์ 42895

1621 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910117 นางสาวนศิาชล  สงิหน์อ้ย 42895

1622 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910118 นางสาวนุจร ี หนองสี 42895

1623 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910132 นางสาวปนดิา  ลา้นพลแสน 42895

1624 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910145 นางสาวปวณีา  แอบจหิาด 42895

1625 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910194 นางสาวมนิธริา  ศรแีกว้ 42895

1626 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910203 นางสาวรักษ์สดุา  อุน่บรุมย์ 42895

1627 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910210 นายฤทธกิร  โซเ่งนิ 42895

1628 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910244 นายศรายทุธ  กองกลู 42895

1629 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910246 นางสาวศศนิภิา  ขอเชือ่มกลาง 42895

1630 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910281 นางสาวสฑุารัตน ์ เเสงสงีาม 42895

1631 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910294 นางสาวสพุรรษา  วงคเ์จรญิ 42895

1632 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910301 นางสาวสภุาพร  ศรศีักดิ์ 42895

1633 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910320 นางสาวหนึง่ฤทัย  ทองจันทร์ 42895

1634 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910327 นางสาวอนุตตรา  อนิทรเ์พชร 42895

1635 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910341 นางสาวอจัฉรา  เจรญิสมบัติ 42895

1636 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910347 นางสาวอารยา  บญุเลศิ 42895
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1637 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910359 นางสาวภัทราภรณ์  ผวิพรรณ 42895

1638 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910367 นายกฤษฎา  แสวงผล 42895

1639 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910386 นางสาววนจิชญา  นาคศรี 42895

1640 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910403 นายณัฐกร  ศรภัีกดี 42895

1641 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910412 นายพศวัชร ์ หงษาฤกษ์ 42895

1642 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910414 นายพสิฐิ  รววิรรณ 42895

1643 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910420 นางสาววรยิา  อนุยนัต์ 42895

1644 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910424 นางสาวอรณุรัตน ์ บตุะสนิ 42895

1645 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910425 นายเอกรนิทร ์ โนดไธสง 42895

1646 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910429 นางสาวจันทรจ์ริา  ทองเหลอืง 42895

1647 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910443 นางสาวนศิาชล  สรุโิย 42895

1648 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910457 นางสาวจริาย ุ ดรบญุลน้ 42895

1649 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910477 นางสาวชัญญา  สุย่วงษ์ 42895

1650 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912210 นางสาวจนิตนา  ค าดุง้ 42895

1651 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912550 นางสาวจันทรจ์ริา  ดนีอก 42895

1652 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912753 นายพนูศักดิ ์ แพไธสง 42895

1653 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912865 นายธรีโชต ิ นาวชิัย 42895

1654 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913052 นางสาวดวงใจ  มลูหา 42895

1655 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913106 นางสาวสวุนันท ์ ประสาร 42895

1656 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917503 นางสาวกชกร  หมั่นพลศรี 42895

1657 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918331 นางสาวปัณณกิา  ไปแดน 42895
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1658 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918377 นางสาวปิยะพร  ททีา 42895

1659 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918924 นางสาวศศนัินท ์ ภมูศิรแีกว้ 42895

1660 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010910016 นางสาวธัญยธรณ์  เอีย่มอมรพันธ์ 42895

1661 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010910017 นางสาวธัญลักษณ์  ภทูองเงนิ 42895

1662 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010910256 นางสาวนริมล  จันทะสนู 42895

1663 คณะการบัญชแีละการจัดการ การตลาด ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010910298 นางสาวอลษิา  มาลหีวล 42895

1664 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010916094 นางสาวฐติาพร  นามปัญญา 42895

1665 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912618 นางสาวณัฐปภัสร ์ มาลี 42895

1666 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913062 นางสาวเบญจมาศ  สขุอว้น 42895

1667 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913683 นางสาวลลดิา  เบา้หลอ่เพชร 42895

1668 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914038 นางสาวขนษิฐา  เทบิจันทกึ 42895

1669 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914057 นางสาวจันทรจ์ริา  แกว้ภมูแิห่ 42895

1670 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914091 นางสาวเจนจริา  จันทร 42895

1671 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914132 นางสาวณัฐกานต ์ ธญัญะเชยีงพณิ 42895

1672 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914144 นางสาวณชิากร  นอ้ยนารถ 42895

1673 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914160 นางสาวเทพสดุา  กัว้พสิมยั 42895

1674 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914192 นางสาวนัทฐดิา  ลา่มละคร 42895

1675 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914194 นางสาวนันทนติ  บญุเพ็ง 42895

1676 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914208 นางสาวนติยา  สสีงิห์ 42895

1677 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914231 นางสาวเบญจพร  วงคท์า 42895

1678 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914259 นางสาวปิยวรรณ  จรรยา 42895
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1679 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914267 นายพงศเ์ทพ  ทรงคาศรี 42895

1680 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914286 นางสาวพวงผกา  เกณฑล์ขิติ 42895

1681 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914525 นางสาวสมุติรา  จันทะสรุะ 42895

1682 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914585 นายอาคม  แซอ่ึง้ 42895

1683 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914620 นางสาวกณัฐมณี  นลิดอนหวาย 42895

1684 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914673 นางสาวทพิอาภา  ซาเหลา 42895

1685 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914678 นางสาวนภิาพร  คงประพัฒน์ 42895

1686 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914681 นางสาวบษุบาวรรณ  ชนิมา 42895

1687 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914715 นางสาวอรอมุา  คณุความดี 42895

1688 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914716 นางสาวองัคณา  แวน่จันลา 42895

1689 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918425 นางสาวพรพมิล  ทองค าจันทร์ 42895

1690 คณะการบัญชแีละการจัดการ การบรหิารการเงนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919279 นางสาวอรพรรณ  สวัสดิพ์ทุรา 42895

1691 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010974008 นางสาวจริาวรรณ  ดืม่โชค 42895

1692 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54010913367 นายธรีะพงศ ์ นนตะสี 42895

1693 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912514 นายกฤษฎา  พลออ่นสา 42895

1694 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912541 นายจตพุร  มะลัยจันทร์ 42895

1695 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912543 นายจตรุวทิย ์ เมอืงขวา 42895

1696 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912586 นายฉัตรชัย  แสนพพิติ 42895

1697 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912591 นางสาวชนะพร  ชนะพรรณ 42895

1698 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912593 นางสาวชมพนุูช  สทุธสิม 42895

1699 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912595 นางสาวชลธชิา  ประทมุไชย 42895
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1700 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912599 นายชัยวัฒน ์ หลงสมิ 42895

1701 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912603 นายชติพล  ชนะบัว 42895

1702 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912616 นางสาวณัฐธดิา  นาโสก 42895

1703 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912668 นายนนทร ี ชัยสทิธิ์ 42895

1704 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912669 นายนนทวัฒน ์ แกว้ภมูแิห่ 42895

1705 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912686 นางสาวนาฎลัดดา  บญุหลา้ 42895

1706 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912771 นางสาวมณีนุช  จรบรุมณ์ 42895

1707 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912811 นางสาววัชร ี ผยุมลูตรี 42895

1708 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912816 นายวชิัย  ภายศรี 42895

1709 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912822 นางสาววภิาดา  พศิโสระ 42895

1710 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912829 นางสาววไิลพร  รุง่เรอืง 42895

1711 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912848 นางสาวศริฉัิตร  จันทรเ์ตมิ 42895

1712 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912861 นายศภุชัย  ชนะบญุ 42895

1713 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912875 นางสาวสาวกิา  อาจดวงดี 42895

1714 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912892 นางสาวสทุธดิา  เหลือ่มไสย 42895

1715 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912927 นางสาวเหมอืนฝัน  แกว้มงุคณุ 42895

1716 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912987 นางสาวสภุาภรณ์  สสีมุา 42895

1717 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912992 นางสาวกรองกาญน ์ เพ็ชรอยู่ 42895

1718 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913003 นายทัศนันท ์ ภมูพินา 42895

1719 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913017 นางสาววันวสิา  เทยีนทอง 42895

1720 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913028 นางสาวกชกร  จันทรเ์ทศ 42895
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1721 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913035 นายจรัส  สายหอม 42895

1722 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913041 นางสาวเจนจริา  ชัยอาสา 42895

1723 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913042 นางสาวชลธชิา  ไพรศรกีลุ 42895

1724 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913058 นางสาวธารารัตน ์ ประไพศรี 42895

1725 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913061 นายบรรัิกษ์  พรหมบรรัิกษ์ 42895

1726 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913063 นางสาวเบญจมาศ  รัดรองไต ้ 42895

1727 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913084 นางสาววนดิา  รัตนบรุม 42895

1728 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913102 นางสาวสภุารัตน ์ ประโพระพัง 42895

1729 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913108 นายอภชิาต ิ หารประทมุ 42895

1730 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913144 นางสาวณัฐพร  กาญจนะแกว้ 42895

1731 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919308 นางสาวอภญิญา  ภทูางนา 42895

1732 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010912694 นายพงศกร  อว้นเต็ม 42895

1733 คณะการบัญชแีละการจัดการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010912698 นางสาวศวิพร  ชวีศรพีฤฒา 42895

1734 คณะการบัญชแีละการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916315 นายทนง  วชิานนท์ 42895

1735 คณะการบัญชแีละการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916320 นายปิยนันท ์ พรมเมอืงขวา 42895

1736 คณะการบัญชแีละการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916332 นางสาวรัตนาพร  ศรจัีนทะ 42895

1737 คณะการบัญชแีละการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916342 นางสาวสวุนันท ์ คงสขุ 42895

1738 คณะการบัญชแีละการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916354 นางสาวอไุรวรรณ  มอืสนัเทยีะ 42895

1739 คณะการบัญชแีละการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010916355 นางสาวจรยิา  ดาวังปา 42895

1740 คณะการบัญชแีละการจัดการ ธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913690 MissTann  Chanrachana 42895

1741 คณะการบัญชแีละการจัดการ ธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913691 MissIv  Chhayaleak 42895
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1742 คณะการบัญชแีละการจัดการ ธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913692 MissChen  Jieru 42895

1743 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56010971118 นางสาวอรวริาสร  ผอ่งสวา่งถริสนิ 42895

1744 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56010972025 นางสาวดรณีุ  แกว้ส าราญ 42895

1745 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56070971018 นางสาวนรีะนุช  ปัญจันทรส์งิห์ 42895

1746 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010971088 นางสาวมะณี  พรมทา้ว 42895

1747 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010971097 นางสาวสกุญัญา  สภุาพ 42895

1748 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57010971318 นางสาวกมลชนก  ไชยจติร์ 42895

1749 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 59010971139 นางสาวสภุาภรณ์  ศรนี ้าเย็น 42895

1750 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010910233 นายวรีกติติ ์ ผวิสขุ 42895

1751 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010910236 นางสาวศวติา  โคตรศรวีงศ์ 42895

1752 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010910268 นางสาวกนกวรรณ  ทับมะโรง 42895

1753 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55010919618 นางสาววรัิลพัชร  จันทะลี 42895

1754 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910163 นางสาวพรไพลนิ  ภนู ้าดี 42895

1755 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010910405 นางสาวดรณีุ  นรัิมย์ 42895

1756 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911051 นางสาวรัณยล์านนิทร ์ คงโชคชัย 42895

1757 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911286 นางสาวทพิวรรณ  หน่อแกว้ 42895

1758 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911683 นางสาววราภรณ์  เลศิฤทธิรั์ตนาพล 42895

1759 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911715 นางสาวฐติวิรดา  งา้วบา้นผอื 42895

1760 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010911948 นางสาวเหมอืนฝัน  โกมาลย์ 42895

1761 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010912855 นางสาวศริวิรรณ  เทยีงโงก 42895

1762 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913037 นางสาวจันทรจ์ริา  หาญรักษ์ 42895
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1763 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913040 นางสาวเจนจริา  อนินามมา 42895

1764 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913069 นายพงศภ์วูศิ  ตะนะสอน 42895

1765 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913074 นายพรีพงษ์  โพธิไ์พร 42895

1766 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913085 นางสาววนดิา  สนิธชุัย 42895

1767 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010913100 นางสาวสทุธชิา  ขอ้ยุน่ 42895

1768 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915023 นางสาวคนัมพร  เกดิชัยภมูิ 42895

1769 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917504 นางสาวกชกร  ทพิยมงคลกลุ 42895

1770 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917518 นางสาวกนกพร  อดุมแกว้ 42895

1771 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917537 นางสาวกมลพร  อาจรักษา 42895

1772 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917547 นายกรกช  โชควรกลุ 42895

1773 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917565 นายกฤดสิทิธิ ์ เหลาทอง 42895

1774 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917578 นางสาวกญัญาณี  ศรสีบุัว 42895

1775 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917607 นางสาวกิง่แกว้  ซามาตย์ 42895

1776 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917609 นางสาวกติตมิา  จติผล 42895

1777 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917610 นางสาวกติตยิา  ชตุภิาสเจรญิ 42895

1778 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917631 นางสาวเกศมณี  แกว้แพง 42895

1779 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917633 นางสาวเกศรนิทร ์ ชัยยะมาค า 42895

1780 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917636 นางสาวเกศสดุา  ปาปะตัง 42895

1781 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917638 นางสาวเกศณีิ  ค าภริมย์ 42895

1782 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917677 นางสาวจณสิลา  ฟองยอ้ย 42895

1783 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917679 นางสาวจรญิญา  โพธิศ์รี 42895
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1784 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917687 นางสาวจรยิา  พารสีอน 42895

1785 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917699 นางสาวจันทรจ์ริา  ศรทีอง 42895

1786 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917746 นางสาวจริวรรณ  ตันชนะศักดิ์ 42895

1787 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917759 นางสาวจริาพร  คณุศรเีมฆ 42895

1788 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917768 นางสาวจริาภรณ์  แซฮ่วั 42895

1789 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917794 นางสาวจฑุาภรณ์  นลิหลา้ 42895

1790 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917809 นางสาวจฑุามาศ  หงษ์วชิา 42895

1791 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917812 นางสาวจฑุารัตน ์ พดุชา 42895

1792 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917816 นางสาวจตุพิร  ขนัตี 42895

1793 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917824 นางสาวจฬุาลักษณ์  วรรณเกตศุริ ิ 42895

1794 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917832 นางสาวเจนจริา  เลศิกลาง 42895

1795 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917836 นายเจนณรงค ์ สสีม 42895

1796 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917879 นางสาวชลดา  สงิหาด 42895

1797 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917893 นางสาวชวษิา  เคนถาวร 42895

1798 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917936 นายฐติพิล  หอมเนยีม 42895

1799 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917980 นางสาวณชิา  นอ้ยนารถ 42895

1800 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917983 นางสาวณชิาภัทร  พรหมทอง 42895

1801 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918004 นางสาวดารนิ  เวฬวุนารักษ์ 42895

1802 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918018 นายถาวร  นจิพาณชิย์ 42895

1803 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918092 นางสาวธดิาเทพ  อานประโคน 42895

1804 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918109 นายธรีะยทุธ  สายเจรญิ 42895
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1805 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918121 นางสาวนพรัตน ์ จรัสแสนประเสรฐิ 42895

1806 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918141 นางสาวนฤมล  เถาวส์ี 42895

1807 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918150 นางสาวนวพร  จงทวเีกยีรติ 42895

1808 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918154 นายนัฐพล  สายบญุสา 42895

1809 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918184 นางสาวนดิาวรรณ  จันทะวงษ์ 42895

1810 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918233 นางสาวเนาวรัตน ์ วงศท์วี 42895

1811 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918238 นางสาวบญุญารัตน ์ คลา้ยแกว้ 42895

1812 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918244 นางสาวบษุยมาศ  นวลปักษี 42895

1813 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918295 นางสาวประภาพร  สอนชัยภมูิ 42895

1814 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918324 นางสาวปวณีา  สาลศีรี 42895

1815 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918326 นางสาวปวณีา  ธงเสนา 42895

1816 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918338 นางสาวปัทมาศ  เหลา่เสนา 42895

1817 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918344 นางสาวปารฉัิตร  กะรัมย์ 42895

1818 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918348 นางสาวปารชิาต  จันตะศรี 42895

1819 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918355 นางสาวปารสิทุธิ ์ วศิษิฐผ์จญชัย 42895

1820 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918367 นางสาวปิยลักษณ์  สภุาพสนุทร 42895

1821 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918378 นางสาวปิยานุช  บญุตะนัย 42895

1822 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918380 นางสาวปญุญศิา  เจรญิพงศกร 42895

1823 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918427 นางสาวพรภมาศ  ลกูค า 42895

1824 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918428 นางสาวพรภมิล  สรุยิะ 42895

1825 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918431 นางสาวพรรณธกิา  จ าปาหอม 42895
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1826 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918452 นางสาวพักตรพ์มิล  รัตนศรี 42895

1827 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918459 นายพัชระ  ถิน่ชลีอง 42895

1828 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918472 นางสาวพัชรวีรรณ  จงมสีตัย์ 42895

1829 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918496 นางสาวพมิพป์ระภา  ประตมิลุตา 42895

1830 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918499 นางสาวพมิลกานต ์ เหลอืงอดุมชยั 42895

1831 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918502 นางสาวพริยิาภรณ์  องัคะพนมไพร 42895

1832 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918518 นางสาวเพ็ญนภิา  ขา่ขนัมะณี 42895

1833 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918546 นางสาวภัทชรยิา  กลางประพันธ์ 42895

1834 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918551 นางสาวภัทราภรณ์  นุย้พว่ง 42895

1835 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918558 นางสาวภัทรนิทร ์ คอหลา้ 42895

1836 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918568 นางสาวภาวณีิ  หนูจติร 42895

1837 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918571 นางสาวภาวณีิ  เนาวแ์สง 42895

1838 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918591 นางสาวมะลวิัลย ์ ทะวะลัย 42895

1839 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918595 นางสาวมารษิา  ไทยออ่น 42895

1840 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918604 นางสาวมาศสภุางค ์ ธาตเุสยีว 42895

1841 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918623 นางสาวยลรดา  ประกายศรี 42895

1842 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918625 นายยศนรนิทร ์ กาทอง 42895

1843 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918634 นางสาวยพุณิ  ป้องทัพไทย 42895

1844 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918669 นางสาวรัชน ี จันพมิพา 42895

1845 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918676 นางสาวรัชนกีร  สทุธปิระภา 42895

1846 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918683 นายรัฐพงษ์  พทุธรรมา 42895
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1847 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918684 นายรัฐศาสตร ์ จันทรโ์ฮง 42895

1848 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918694 นางสาวรัตนส์ดุา  สโุพธแิสง 42895

1849 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918697 นางสาวรัตนา  สารยิา 42895

1850 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918746 นางสาววงเดอืน  จันวเิศษ 42895

1851 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918781 นางสาววรัญญา  นอ้ยวงศ์ 42895

1852 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918783 นางสาววรัญญา  โสภัณฑ์ 42895

1853 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918789 นางสาววราพรรณ  เจอืจันทร์ 42895

1854 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918791 นางสาววราภรณ์  ค าภเูงนิ 42895

1855 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918808 นางสาววัชราภรณ์  กองแกว้ 42895

1856 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918810 นางสาววัชราภรณ์  หน่อแกว้ 42895

1857 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918813 นายวัฒนชัย  สรอ้ยดัน้ 42895

1858 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918824 นางสาววัลคุว์ด ี ทัตตยิานันท์ 42895

1859 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918833 นางสาววารณีุ  ศรรัีกษา 42895

1860 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918848 นางสาววชิดุา  สขุสวุรรณ 42895

1861 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918859 นางสาววภิาพร  สงิหา 42895

1862 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918910 นางสาวศรสีดุา  ไชยพมิพ์ 42895

1863 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918913 นางสาวศศกิานต ์ โฮมแพน 42895

1864 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918950 นางสาวศริฉิาย  ทองโคตร 42895

1865 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918987 นางสาวศวิพร  เข็มวเิชยีร 42895

1866 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010918999 นางสาวศภุรัตน  เชือ้ชมสขุ 42895

1867 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919008 นางสาวศภุสิรา  ทพิยธร 42895
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1868 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919016 นายสมพร  ดรพลกอ้ม 42895

1869 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919017 นางสาวสมรัตน ์ แกว้ค า 42895

1870 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919030 นางสาวสโรชา  คะนะมะ 42895

1871 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919036 นางสาวสายชล  โนนศรี 42895

1872 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919050 นางสาวสาวนิ ี มลุเมอืง 42895

1873 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919064 นางสาวสกุญัญา  ภรัูบ 42895

1874 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919070 นางสาวสกุญัญา  ไชยวงษ์ 42895

1875 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919075 นางสาวสกุลัยา  จมูวงษ์ 42895

1876 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919078 นางสาวสจุติรา  ศรรัีกษ์ 42895

1877 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919091 นางสาวสชุาวล ี ศรศีรยทุธ 42895

1878 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919107 นางสาวสดุารัตน ์ ศรโียธี 42895

1879 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919115 นางสาวสทุธดิา  วงษ์สดุตา 42895

1880 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919126 นางสาวสธุดิา  ปลืม้จติร 42895

1881 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919129 นางสาวสธุดิา  เสนบัว 42895

1882 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919194 นางสาวสภุาพร  ดั่งศริโิชค 42895

1883 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919227 นางสาวสรุรัีตน ์ ทมุสมีา 42895

1884 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919235 นางสาวสวุนันท ์ ประทมุ 42895

1885 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919236 นางสาวสวุนันท ์ นติยภั์กดี 42895

1886 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919248 นางสาวเสาวลักษณ์  อว้ยโฮม 42895

1887 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919254 นางสาวเสาวลักษณ์  เชือ้ศริ ิ 42895

1888 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919292 นางสาวอนงครั์ก  ภนูาศรี 42895
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1889 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919295 นางสาวอนงนาฎ  คณะศรี 42895

1890 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919309 นางสาวอภญิญา  มาตรา 42895

1891 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919316 นายอมรเทพ  กนันุลา 42895

1892 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919323 นางสาวอมราวด ี ชาตแิพงตา 42895

1893 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919331 นางสาวอรทัย  นนสลีาด 42895

1894 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919332 นางสาวอรทัย  ชัยสตัย์ 42895

1895 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919335 นางสาวอรประภา  จันไทย 42895

1896 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919342 นางสาวอรวรา  นาคะ 42895

1897 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919345 นางสาวอรสา  ปัญญาเอก 42895

1898 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919359 นางสาวอรสิา  วเิศษดอนหวาย 42895

1899 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919364 นางสาวอรณุรัตน ์ ทองนอก 42895

1900 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919374 นายธรีเมท  ออ่นงาม 42895

1901 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919383 นางสาวอจัฉรา  ข าสวา่ง 42895

1902 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919419 นายอษัฎาวธุ  สายตา 42895

1903 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919420 นายอาชัญ  ยอดดี 42895

1904 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919452 นางสาวอทัุยวรรณ  สโุพธิ์ 42895

1905 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919456 นางสาวอมุาวด ี ลวีัฒนะ 42895

1906 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919457 นางสาวอไุรวรรณ  ฤทธริว่ม 42895

1907 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919467 นายเอกรนิทร ์ โสประดษิฐ 42895

1908 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919468 นางสาวเอมอร  กอ้งกงัวาน 42895

1909 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919469 นางสาวเอ็มอร  วันดี 42895
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1910 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919471 นางสาวไอลดา  พมิพะสาร 42895

1911 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919534 นายศักดิด์า  แกว้สงา่ 42895

1912 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919544 นางสาวสภัุสรา  เชือ้ลิน้ฟ้า 42895

1913 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919560 นางสาวกลัยรัตน ์ คุม้มา 42895

1914 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919583 นางสาวชลนชิา  บญุดา 42895

1915 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919592 นางสาวณชิชารยี ์ สทุธพิงษ์วรโชติ 42895

1916 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919596 นางสาวเทยีนทอง  ปรพีลู 42895

1917 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919599 นางสาวธนาภรณ์  บคุะจ าปา 42895

1918 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919611 นางสาวบญุญลักษณ์  สมบรูณ์ 42895

1919 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919623 นายปรารถนา  เมอืงสนธิ์ 42895

1920 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919629 นายพชร  ตันตพิงษ์ศริกิลุ 42895

1921 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919649 นางสาวรัตชนก  บญุมา 42895

1922 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919669 นางสาวศภุกานต ์ แนวดง 42895

1923 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919675 นางสาวสชุาวด ี เลศิสหพันธ์ 42895

1924 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919688 นายอดเิทพ  สมตน 42895

1925 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919693 นายอมรเทพ  มาใบ 42895

1926 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919694 นางสาวอรไพลนิ  พมิพแ์กว้ 42895

1927 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919709 นางสาวกชกร  ชะตารัมย์ 42895

1928 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919712 นางสาวกานตร์ว ี ศรศักดา 42895

1929 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919718 นางสาวจันจริา  เพ็งกา้นตง 42895

1930 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919720 นางสาวจรัิฐตกิร  ภาคมฤกษ์ 42895
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1931 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919724 นางสาวชนษิฐา  สขุก าเนดิ 42895

1932 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919726 นางสาวณัฐชยาภรณ์  นนทะภา 42895

1933 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919729 นางสาวณัฐวด ี หมนูสี 42895

1934 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919735 นายนครนิทร ์ ศรภีวูงศ์ 42895

1935 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919742 นางสาวประกายทพิย ์ บษุบง 42895

1936 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919745 นางสาวปิยดา  ปรอืปรัง 42895

1937 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919746 นางสาวปิยะนุช  พงษ์สระพัง 42895

1938 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919752 นางสาวพจิติรา  อว้นศรเีมอืง 42895

1939 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919754 นางสาวพชิยา  หมืน่พัด 42895

1940 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919760 นางสาวภัทรวด ี ชัยวังบาล 42895

1941 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919771 นางสาววรภร  ชัยดนิี 42895

1942 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919772 นางสาววรันธร  พรมนนท์ 42895

1943 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919773 นางสาววรศิรา  ทองลาด 42895

1944 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919780 นางสาวศรัญญา  ศรขีีเ้หล็ก 42895

1945 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919782 นางสาวศริพันธก์รณ์  ภลูายดอก 42895

1946 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919791 นางสาวสกุฤตา  ค าแพงศรี 42895

1947 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919795 นางสาวสธุัญญา  มว่งออ่น 42895

1948 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919810 นางสาวอมุาพร  วชิาผา 42895

1949 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919816 นางสาวเขมณัฎฐ ์ ประดู่ 42895

1950 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919838 นายภฬูกฤษฎิ ์ เลกินอก 42895

1951 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919844 นางสาวรัชดาพร  บญุตา 42895
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1952 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919856 นางสาวสณุสิา  แตม้ทอง 42895

1953 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919865 นางสาวหทัยชนก  อรัญโสต 42895

1954 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919876 นายอนุวัตร  โตนดนอก 42895

1955 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919881 นายคทาหัสต ์ มั่นคงวัชรกลุ 42895

1956 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010919903 นางสาวจนิตนา  อุน่วงค์ 42895

1957 คณะการบัญชแีละการจัดการ บัญชี ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57010918704 นางสาวกญัญาพร  แสงค า 42895

1958 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010914567 นางสาวอรอนงค ์ เนื่องชมภู 42895

1959 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915007 นางสาวกฤษณา  ทะระวเิศษ 42895

1960 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915021 นางสาวกรกมล  บญุแผน 42895

1961 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915036 นางสาวชฎาพร  โตสงูเนนิ 42895

1962 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915077 นางสาวธัญลักษณ์  โมรารัตน์ 42895

1963 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915108 นางสาวบงกชกร  ชมชืน่ 42895

1964 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915116 นางสาวประภากร  พรมโสภา 42895

1965 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915125 นางสาวปรยีาพร  บญุชู 42895

1966 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915128 นางสาวปาณหทัย  จตรุงคพ์ลาธปัิต 42895

1967 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915132 นายปิยวัฒน ์ ชมเชย 42895

1968 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915170 นายมงคล  ค าธานี 42895

1969 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915171 นางสาวมนัสพร  พลแพงขวา 42895

1970 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915216 นางสาววรัิญญา  ทมธแิสง 42895

1971 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915267 นางสาวหทัยชนก  ปรอืปรัง 42895

1972 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915313 นางสาวจริาภรณ์  เย็นแพง 42895
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1973 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915315 นางสาวจฑุารัตน ์ งาหัตถี 42895

1974 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915326 นางสาวธัญญลักษณ์  ไกยสทิธิ์ 42895

1975 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915328 นางสาวธมิาภรณ์  พลเยีย่ม 42895

1976 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915355 นางสาววรรณวมิล  ทพิยจั์นทร์ 42895

1977 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915363 นางสาวศศนิภิา  ทองหลอ่ 42895

1978 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915369 นางสาวสริมิขุ  ทพิยโ์กมล 42895

1979 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915372 นางสาวสภุาวด ี ค ามขุ 42895

1980 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915377 นางสาวอรวรรณ  รัตนบรุมย์ 42895

1981 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010915378 นางสาวอรษิา  สนีารนิทร์ 42895

1982 คณะการบัญชแีละการจัดการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56010917041 นายภราดร  เมตตาวาสี 42895

1983 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 51011060003 นางสาวจณัญญา  วงศเ์สนา 42895

1984 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่ว ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011010010 นางสาวกมลชนก  สงูยิง่ 42895

1985 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่ว ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011010055 นางสาวจณสิตา  ยางเครอื 42895

1986 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่ว ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011010268 นางสาวเพ็ญนภา  รัฐราษฎรก์าญจนา 42895

1987 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่ว ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011010532 นายกนัตภณ  ประยงครั์ตน์ 42895

1988 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่ว ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011010565 นางสาวทัศนาวรรณ  ไกรศรแีกว้ 42895

1989 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่ว ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011010605 นางสาวมารสิา  ขาวเขยีว 42895

1990 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่วนานาชาติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011016006 นางสาวจรญิญา  สภุา 42895

1991 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การจัดการทอ่งเทีย่วนานาชาติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011016076 นางสาวจรีนันท ์ ลมงาม 42895

1992
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114023 นางสาวศริกิญัญา  เปลีย่นเอก 42895

1993
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114025 นายศริศิักดิ ์ โยวะ 42895
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1994
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114036 นายกติตศิักดิ ์ บงแกว้ 42895

1995
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114045 นายพฒุพิงศ ์ โพธิท์อง 42895

1996
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114047 นายวทัญญ ู แกว้บอ่ 42895

1997
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114049 นายศริวชิญ ์ บดุดพัีนธ์ 42895

1998
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114054 นายอตวิชิญ ์ ประเสรฐิ 42895

1999
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115011 นางสาวรณดิา  นวลบญุมาเดชา 42895

2000
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115015 นางสาวสรินิาถ  โสภโน 42895

2001
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115020 นายเกรยีงชัย  อปัการ 42895

2002
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115021 นางสาวขวัญสดุา  ปาสานะโม 42895

2003
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115024 นางสาวชนัญตกิานต ์ พลูสวัสดิ์ 42895

2004
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115028 นางสาวธดิามาศ  วงศท์อง 42895

2005
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115029 นางสาวน ้าฝน  บัวเปรม 42895

2006
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115030 นางสาวเบญจมาภรณ์  ดโีนนโพธิ์ 42895

2007
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115031 นางสาวลวณา  คงเจรญิสขุ 42895

2008
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115033 นางสาวศศลิักษณ์  ฝ้ันเครอื 42895

2009
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011115038 นางสาวสพัุตรา  ตุม้เพ็ชร 42895

2010
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011124006 นางสาวปาราต ี ทาระชัย 42895

2011
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ ภมูสิถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011125005 นายอลงกรณ์  บบุไชยา 42895

2012
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 52011110082 นายพงิค ์  เภกะนันทน์ 42895

2013
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011112003 นายลขิสทิธิ ์ บัวดี 42895

2014
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011112070 นางสาวกญัญาภัค  พุม่อนิทร์ 42895
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2015
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011111050 นายเมธา  ภวภตูานนท์ 42895

2016
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011111099 นางสาวศริพิร  พันธรุะ 42895

2017
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110063 นายทรงวฒุ ิ เมฆพรรณโอภาส 42895

2018
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111003 นายเวชกร  สหีาบญุทอง 42895

2019
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111007 นายกฤษณจันทร ์ แทน่ค า 42895

2020
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111012 นายเกยีรตศิักดิ ์ จันทรจ์ารุ 42895

2021
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111015 นางสาวจฑุามาศ  เลตวิานชิ 42895

2022
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111016 นางสาวจฑุารัตน ์ ดว้งแพง 42895

2023
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111017 นางสาวชนกนันทน ์ ผกูจนี 42895

2024
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111019 นายชมาวชิญ ์ ดวงมลูลี 42895

2025
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111021 นายชงิชัย  ปะกะตัง 42895

2026
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111023 นายเชาวลติ  มบีา้นแทน่ 42895

2027
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111029 นายณัฐพล  พลูเพิม่ 42895

2028
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111030 นายณัฐพล  สารณี 42895

2029
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111032 นางสาวดวงจันทร ์ ลาฮาม 42895

2030
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111035 นายธนติ  เจตนาวชิโมกข์ 42895

2031
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111039 นางสาวเนปิยะ  ณ ถลาง 42895

2032
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111042 นายปวนิ  มาตรงามเมอืง 42895

2033
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111044 นางสาวปิรญา  อุน่วงศ์ 42895

2034
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111046 นายพงษ์ศักดิ ์ สจัุนทา 42895

2035
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111050 นางสาวพัทชราภรณ์  ศรบีานชืน่ 42895
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2036
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111064 นางสาววริะนนท ์ วรชนิา 42895

2037
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111070 นายสหภาพ  เหมมลู 42895

2038
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111072 นางสาวสายเพชร  แสงไสว 42895

2039
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111073 นายสารนิ  วงษ์เวช 42895

2040
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111075 นางสาวสภุติา  กลุสา 42895

2041
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111083 นางสาวเกศนิ ี หรัิญญาศาสตร์ 42895

2042
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111085 นางสาวณัฐพร  ฉายจติ 42895

2043
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111088 นายปกรณ์  บญุโยประการ 42895

2044
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111090 นายปัญญากร  นามเพ็ง 42895

2045
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111093 นางสาววรปรยีา  วรรธนะอมร 42895

2046
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011111096 นายสธุ ี สมคะเณย์ 42895

2047
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114051 นางสาวสกลุรัตน ์ ดรัีตน์ 42895

2048
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011114055 นายเอกพล  มณีเตมิ 42895

2049
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 52011120025 นายวกิร  ดอนนาค 42895

2050
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011124010 นางสาวธารษิา  คณาดี 42895

2051
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011124026 นายปรเมษฐ ์ เฝ้าทรัพย์ 42895

2052
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120001 นายกฤตลักษณ์  ค าจมุพล 42895

2053
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120002 นางสาวจันทรจ์ริา  พันธไชย 42895

2054
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120012 นายธวัชชัย  วรนิทร์ 42895

2055
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120018 นางสาวปวันฉัตร  บญุผึง้ 42895

2056
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120025 นายสริวชิญ ์ กลิน่งาม 42895
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2057
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120028 นายอดศิักดิ ์ สงิหะ 42895

2058
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120029 นายอนุภัทร  ลีอ้นันตศ์ักดิศ์ริ ิ 42895

2059
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011120032 นางสาวอนิทริา  คณุละ 42895

2060
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121014 นายปฐว ี บตุรมะลา 42895

2061
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011110002 นางสาวชดิชนก  ดทัีบทมิ 42895

2062
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011110006 นางสาวชลธชิา  ซือ่สตัย์ 42895

2063
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011110011 นายทรงสทิธิ ์ ยรุะรัช 42895

2064
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011110035 นายศรัณย ์ จ าเรญิศักดิศ์รี 42895

2065
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011110051 นางสาวดารัตน ์ คณุนาม 42895

2066
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011110057 นายวรวทิย ์ เสน่หจั์นทร์ 42895

2067
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110001 นายขจรเกยีรต ิ จันทรป์ยุ 42895

2068
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110008 นางสาวชลธชิา  ยมนา 42895

2069
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110009 นายฐาปณพงษ์  สวงรัมย์ 42895

2070
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110010 นางสาวณัฐนร ี บัวจังหรดี 42895

2071
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110011 นางสาวณัฐสดุา  เริม่กระโทก 42895

2072
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110021 นางสาวนรัิตนด์า  ป้อมสวุรรณ์ 42895

2073
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110024 นางสาวปภาพนิท ์ พลเยีย่ม 42895

2074
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110026 นายผดงุสทิธิ ์ จติรร์ม่เย็น 42895

2075
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110028 นางสาวพันธท์พิย ์ การญุ 42895

2076
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110029 นางสาวพชิญากร  โชตลิัคนาวนชิ 42895

2077
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110030 นายภานุเดช  แพงดวงแกว้ 42895
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2078
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110032 นางสาววรรณศริ ิ วันไธสง 42895

2079
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110034 นายวรวฒุ ิ พวงพันธ์ 42895

2080
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110039 นางสาววณีา  เชอืกทอง 42895

2081
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110040 นายศตาย ุ พรมภักดี 42895

2082
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110042 นายศาสตราวธุ  แกว้ปัญญา 42895

2083
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110049 นายสรุยิเทพ  เจรญิบญุ 42895

2084
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110051 นายอภชิาต ิ รุง่แสงวรีพันธ์ 42895

2085
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110057 นายคเณศวร  ศักดิแ์สงวรัิต 42895

2086
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110058 นางสาวจันทรจ์ริา  วงษ์ค าหาญ 42895

2087
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110059 นายชัยฉัตร  เผา่ภไูทย 42895

2088
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110060 นางสาวชาลติา  บรรเทา 42895

2089
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110062 นางสาวดษุฎ ี นาขนุทด 42895

2090
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110065 นางสาวธนพร  สวุรรณมงคล 42895

2091
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110067 นายนัฐวฒุ ิ อสุาพรหม 42895

2092
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110070 นายภรูนิท ์ ลมชดิ 42895

2093
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110071 นายรังสฤษฏ ์ เปียศริิ 42895

2094
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110072 นายวรพงษ์  ซาทา 42895

2095
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110074 นางสาวสดุารัตน ์ พันพนิจิ 42895

2096
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110075 นายอนันตชัย  ภาระโข 42895

2097
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011110076 นางสาวอลษิา  แกว้สกลุ 42895

2098
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011120015 นายธันวา  วงษ์ศรแีกว้ 42895
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2099
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121001 นางสาวปราจริา  กณัเรศ 42895

2100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121004 นางสาวกนกวรรณ  ป้องศรี 42895

2101
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121005 นางสาวกฤตยิา  วรวะไล 42895

2102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121007 นายจักรดลุย ์ เปาวมิาน 42895

2103
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121010 นางสาวณัฐธดิา  ภพัูนนา 42895

2104
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121012 นายธัญศลิป์  วรามติร 42895

2105
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมผังเมอืง ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011121019 นางสาวสรินิทรน์าฎ  หนิซยุ 42895

2106
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011113003 นางสาวกญัจนก์มล  เมอืงสวุรรณ์ 42895

2107
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011113045 นางสาววรรณวนัช  ยาระษี 42895

2108
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113001 นายปิยะพงษ์  วงษ์แกว้ 42895

2109
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113002 นายเอกราช  สทุธิ 42895

2110
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113005 นางสาวเกศรนิทร ์ ขา่ยเพชร 42895

2111
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113006 นางสาวขนษิฐา  มะตนเด 42895

2112
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113008 นางสาวจติตรัิตน ์ วรนาม 42895

2113
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113010 นางสาวชฎารัตน ์ วรเกษ 42895

2114
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113013 นางสาวชดิชนก  วไิลแกว้ 42895

2115
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113014 นางสาวชืน่นภา  จตุตะโน 42895

2116
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113015 นายไชโย  ทองค า 42895

2117
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113021 นางสาวธนธรณ์  ก าไธสง 42895

2118
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113022 นายธนกญัจน ์ เตชะกญัญา 42895

2119
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113024 นายธนะเศรษฐ  ทานะกาศ 42895
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2120
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113027 นายธรีะพงษ์  สขุพันธ์ 42895

2121
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113032 นางสาวแป้งร ่า  โจมแพง 42895

2122
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113034 นายพลช  เจรญิชัย 42895

2123
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113042 นายวรนิทร  นามมา 42895

2124
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113045 นางสาววชิดุา  ศรพัีนลม 42895

2125
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113046 นายวฒุพิงษ์  มาตยเ์ชยีงไชย์ 42895

2126
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113050 นางสาวสรินัิท  บสุทพิย์ 42895

2127
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113052 นายสกุรยี ์ ทุง่นา 42895

2128
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113053 นายสชุัย  กลุรักษา 42895

2129
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113059 นายกรกช  วเิศษแกว้ 42895

2130
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113062 นางสาวณัฐณชิา  มาสมิ 42895

2131
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113063 นายทัตพล  ดาวอรณุ 42895

2132
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113065 นายธรีะวัฒน ์ ขนัแข็ง 42895

2133
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113066 นางสาวนุชจร ี เทยีบสี 42895

2134
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113067 นางสาวปรารถนา  ศรโีนนมว่ง 42895

2135
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113071 นางสาวภัทธนันต ์ แกว้เกาะ 42895

2136
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113073 นางสาวโยธกา  พมิศรี 42895

2137
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113074 นายเรวฒุ ิ โอชารส 42895

2138
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113075 นายวงศกร  จาดนอก 42895

2139
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113079 นายศักดิศ์ลิป์  ธงภักดี 42895

2140
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113081 นายสทิธพิงษ์  มหาโคตร 42895
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2141
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011113083 นายอภรัิกษ์  คนเรยีน 42895

2142
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 52011123017 นายนัฐพล  จ าปางาม 42895

2143
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011122026 นางสาวศภุาฑนัินท ์ งามผวิเหลอืง 42895

2144
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123004 นายกติตพิงษ์  อาจมลูตรี 42895

2145
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123005 นางสาวจรัิฐต ิ ตระกลูโชตพัินธุ์ 42895

2146
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123010 นางสาวปารฉัิตร  ไชโยธา 42895

2147
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123018 นางสาวอาทติยา  ชาลวีรณ์ 42895

2148
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123020 นางสาวกนกพร  ชอบดี 42895

2149
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123021 นายจักรพันธ ์ รังษี 42895

2150
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123023 นางสาวพชิชาวรี ์ เจยีมวจิติร 42895

2151
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ สถาปัตยกรรมภายใน ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011123024 นายพทิยา  ป้องจันทร์ 42895

2152 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57011275002 นายชนนิทร ์ ซือ่ตรง 42895

2153 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57011275003 นายชลวทิย ์ ศรโีสภณ 42895

2154 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57011275009 นายภัทรพล  วังหลา้ 42895

2155 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 57011275014 นางสาวอรด ี จันมะโฮง 42895

2156 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211002 นางสาวเกศกนก  ลมงาม 42895

2157 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211006 นายปฎพัิทธ ์ รักกศุล 42895

2158 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211013 นางสาวสธุาภรณ์  เพ็ญภู่ 42895

2159 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211015 นายอภสิทิธิ ์ ออ่นอากาศ 42895

2160 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211016 นายอาทติย ์ มลินิทร์ 42895

2161 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211023 นายปฏภิาณ   พัฒนชัย 42895
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2162 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211024 นายพัชรพงษ์   อทุธสินิธุ์ 42895

2163 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211032 นางสาวศศกิร  กาญจนาทรี 42895

2164 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211038 นายทนิกร  ลาทา 42895

2165 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211039 นายนพคณุ  เรยีบรอ้ย 42895

2166 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211043 นายภานุวัฒน ์ เทพศลิา 42895

2167 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211044 นายรว่มใจ  โพธิน์อ้ย 42895

2168 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211047 นางสาววัชราภรณ์  แมน้ศริิ 42895

2169 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211048 นายวษิณุ  บรรดาศักดิ์ 42895

2170 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011211049 นางสาวศศธิร  แกว้แพงพันธ์ 42895

2171 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215188 นายวรนิทร ์ ปรวีาสน์ 42895

2172 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215239 นางสาวสนุศิา  แกว้เมอืงกลาง 42895

2173 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215246 นายสรุยินั  มนุษย์ 42895

2174 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215302 นางสาวรจุฬิา   เพยีรอดวงษ์ 42895

2175 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215345 นางสาววไิลพร  แพงแฮด 42895

2176 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011212021 นายณัชพล  ผกานนท์ 42895

2177 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011212033 นางสาวนภัิทรา  ปัญญาแกว้ 42895

2178 คณะวทิยาการสารสนเทศ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชันและเกม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011212150 นายอนวัช   สรุสร 42895

2179 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ี(เทยีบเขา้) ระบบพเิศษ 56011270023 นายพนูศักดิ ์ อภเิดชมงคล 42895

2180 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011213077 นายสรุศักดิ ์ ชมภหูลา้ 42895

2181 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217031 นายทวชีัย  บตุรภักดิ์ 42895

2182 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217036 นายธัชภมู ิ บตุรจันทร์ 42895
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2183 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217054 นายปรญิญา  สมหวัง 42895

2184 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217077 นายวรพจน ์ วัตถสุนิธ์ 42895

2185 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217084 นายวษิณุ  สลีาบัว 42895

2186 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217094 นางสาวศริวิมิล  แสนโพธิ์ 42895

2187 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217095 นายศริวิฒุ ิ ปัดสาร 42895

2188 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217115 นางสาวสวุรรณีย ์ รันนันท์ 42895

2189 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217122 นายอนุพล  พวงพลิา 42895

2190 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217127 นายอรรถพล  แจง้ไพร 42895

2191 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217146 นายกติตคิณุ  บญุโพธิ์ 42895

2192 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217157 นายธรีะพงษ์  โพนค า 42895

2193 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217161 นายพงศศ์ริ ิ อนุพันธ์ 42895

2194 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217171 นางสาวสชุาดา  เฉลมิมขุ 42895

2195 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217172 นางสาวสธุนัินท ์ สมิาชัย 42895

2196 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011217173 นางสาวอชริากรณ์  คงสมรส 42895

2197 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011224004 นางสาวกติยิากร  เนนิไธสง 42895

2198 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011224008 นายชนิดนัย  นอ้ยอามาตย์ 42895

2199 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011224021 นางสาวพรพมิล  ยนัตะพันธ์ 42895

2200 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 52011214155 นายอาทติย ์ ค าเหมอืน 42895

2201 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011215136 นางสาวเบญจมาศ  อดทน 42895

2202 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 52011225083 นายอรรคพล  บญุปก 42895

2203 คณะวทิยาการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011223048 นางสาวสวุลักษณ์  มาตธุรรมธาดา 42895
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2204 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 52011213092 นายชนิดนัย   ศรสีมทุร 42895

2205 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212005 นางสาวกลุธดิา  ศภุเลศิ 42895

2206 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212008 นางสาวจริาวรรณ  สเุสตานนท์ 42895

2207 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212009 นางสาวจรีนันท ์ คมิหันตา 42895

2208 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212010 นางสาวจรีประภา  เหมอืนบดุดี 42895

2209 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212014 นายเจษฎา  ตน้จ าปา 42895

2210 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212018 นายชัยชาญ  อาจหาญ 42895

2211 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212019 นายชัยวัฒน ์ ทองเชือ้ 42895

2212 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212026 นางสาวณัฏฐน์ร ี ทองค าสงิห์ 42895

2213 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212029 นางสาวดวงกมล  งามเมอืงปัก 42895

2214 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212032 นายธนธรณ์  ยนืยง 42895

2215 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212033 นายธนพล  สายแวว 42895

2216 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212036 นางสาวธดิา  เขยีวนอ้ย 42895

2217 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212040 นางสาวนวรัตน ์ ค ามี 42895

2218 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212042 นางสาวน ้าฝน  กลิน่แกว้ 42895

2219 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212052 นางสาวพมิพน์ภิา  สอนนวล 42895

2220 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212053 นางสาวพมิพน์ภิา  ยางสงิออ้ 42895

2221 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212054 นายวฒุธิกิรณ์  ประพัศรางค์ 42895

2222 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212056 นางสาวภัควลัญชญ ์ โสดา 42895

2223 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212057 นายณภัทร  ภมูนิ 42895

2224 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212058 นางสาวภัทรา  กิง่กา้น 42895
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2225 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212068 นางสาวรววีรรณ  สมสวัสดิ์ 42895

2226 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212071 นางสาววรรณนสิา  พันธุช์าลี 42895

2227 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212074 นายวัชรพงษ์  อนิแสง 42895

2228 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212078 นายวทิวัฒน ์ ป๊อกเเจ ้ 42895

2229 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212080 นางสาววนิติา  อ านวยเสรี 42895

2230 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212085 นางสาวสทุธนศิา  แสนศลิา 42895

2231 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212088 นางสาวสพัุตรา  วรสขุ 42895

2232 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212090 นางสาวสภุาพร  พรหมดสีาร 42895

2233 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212091 นางสาวสภุาวด ี ครฑุสงิห์ 42895

2234 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212093 นางสาวสรุวีรรณ  บญุเลศิ 42895

2235 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212098 นายอนันต ์ มติรเจรญิพันธุ์ 42895

2236 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212099 นายอนุสรณ์  ศรชีมภู 42895

2237 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212101 นางสาวอภัสรา  เการัมย์ 42895

2238 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212102 นางสาวอภญิญา  ปรกึษาดี 42895

2239 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212103 นางสาวอภญิญา  พวงมณี 42895

2240 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212104 นายอภวิัฒน ์ ทองเภา้ 42895

2241 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212113 นางสาวกรกนก   เกยีรตสิมวงศ์ 42895

2242 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212114 นายกรธวัฒน ์  ชผูลา 42895

2243 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212115 นางสาวกลัยส์ดุา   ครทูองอนิทร์ 42895

2244 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212116 นางสาวจักรปราณี   หนุนแหลมทอง 42895

2245 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212118 นายจริวัฒน ์  บรรจง 42895
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2246 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212119 นางสาวชตุกิาญจน ์  บ ารงุ 42895

2247 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212122 นายปรวิัฒน ์  ค าภรีะ 42895

2248 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212123 นางสาวปวณีา   เอือ้กจิ 42895

2249 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212132 นายอานนท ์  อยูส่ขุ 42895

2250 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212136 นางสาวจรยิาภรณ์  มาตรพร 42895

2251 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212137 นายจัตวา  เกดิค า 42895

2252 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212139 นายจริเมธ  พทุธโค 42895

2253 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212140 นางสาวจริาภรณ์  จมิานัง 42895

2254 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212143 นางสาวชอิาก ิ ทาดะ 42895

2255 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212144 นายโชตณิภัทร  ชาบญุมี 42895

2256 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212148 นายนนทภัทธ ์ แซต่ัน 42895

2257 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212153 นายพลวัฒน ์ นันตะสขุ 42895

2258 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212155 นางสาวพัทธธ์รีา  หนันทมุ 42895

2259 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212156 นางสาวพมินชิกลุ  นามเชยีงใต ้ 42895

2260 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212157 นางสาวรัชชดุา  สเุมผา 42895

2261 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212158 นายรัฐพงศ ์ วอ่งพัฒนากลุ 42895

2262 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212160 นางสาววรยิา  กระแจม่ 42895

2263 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212161 นางสาววรศิรา  มสีติ 42895

2264 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212165 นายศวิกร  อนิเพน 42895

2265 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212166 นายศภุชัย  แกว้ขอนยาง 42895

2266 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212172 นางสาวสพัุตรา  ษรจันทร์ 42895
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2267 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212174 นายอคัรพนธ ์ จันทรร์อน 42895

2268 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212175 นายอษัฎางค ์ อนิแป้น 42895

2269 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011212179 นางสาวอจัฉราภรณ์  แสงสวา่งกอบกลุ 42895

2270 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 52011221039 นายทรงศักดิ ์ สาสมีา 42895

2271 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225001 นางสาวกนกพร  เพ็ชรศรี 42895

2272 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225005 นายกวนิ  โคตรจรนิทร์ 42895

2273 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225007 นายจักรภัทร  ฝ่ายสงค์ 42895

2274 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225009 นางสาวจรีาดา  ศรหีาพฒุ 42895

2275 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225014 นางสาวชวาลา  ศรลีะหวา้ 42895

2276 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225019 นางสาวฌาณติา  ไพสาร 42895

2277 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225020 นางสาวณัฐฐาพร  หงอกภลิัย 42895

2278 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225030 นางสาวนภัสราภรณ์  อาจหาญ 42895

2279 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225035 นางสาวนุชจร ี โพพงษ์ 42895

2280 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225036 นางสาวปัญจรยิา  โสมโสก 42895

2281 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225047 นางสาวมนิธริา  แสนแกว้ 42895

2282 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225050 นางสาวรัชฎา  สถาพร 42895

2283 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225051 นางสาวรัตนม์ณี  ชมิโภคลัง 42895

2284 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225053 นางสาววาสนา  เพิม่สมบรูณ์ 42895

2285 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225056 นางสาวศภุสิราห ์ แกว้ฤาชัย 42895

2286 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225064 นายอยทุธ ์ อิม่ใจ 42895

2287 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225068 นางสาวอณุาโลม  ตน้ทอง 42895
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2288 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225082 นางสาวพชรพร  อาศรัยผล 42895

2289 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225090 นางสาวสริพิร  ประสานเวช 42895

2290 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225091 นายอนริตุ  กองค า 42895

2291 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011225092 นายอภรัิกษ์  มลูผม 42895

2292 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227002 นายเกยีรตศิักดิ ์ ขนัธุธ์รรม 42895

2293 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227003 นางสาวเจนจริา  เพยีจันทร์ 42895

2294 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227007 นางสาวปภาวรณิทร ์ อารวีงศว์ริยิะ 42895

2295 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227009 นายปิยการณ์  ไพรลนิ 42895

2296 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227011 นายภาสกร  สขุบญุญาสถติย์ 42895

2297 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227032 นายปิยณัฐ  แสนมานติย์ 42895

2298 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227034 นางสาวพมิภนัินท ์ เคีย่นบุน้ 42895

2299 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227038 นายภาณุวชิญ ์ เชือ้ศภุโรบล 42895

2300 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227044 นางสาววรัญญา  คงคณุ 42895

2301 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227045 นางสาววรางคณา  พงษ์สพัง 42895

2302 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227051 นายสรุจติต ์ สดีา 42895

2303 คณะวทิยาการสารสนเทศ นเิทศศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011227055 นางสาวอมัรนิทร ์ ใจวัน 42895

2304 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212059 นางสาวณัฐรยีา  แสงสงิห์ 42895

2305 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212108 นางสาววจิติรา  สภีทูอง 42895

2306 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011215015 นางสาวยพุาภรณ์  บรรลอืทรัพย์ 42895

2307 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011215051 นางสาวปิยะณี  ดอนออ่นสี 42895

2308 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011215058 นายพชิชากร  อนิรองพล 42895
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2309 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011214004 นางสาวจริาภรณ์  ทรัพยผ์าด 42895

2310 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011214010 นายพงศภั์ค  สปิุงคลัด 42895

2311 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011214021 นางสาวสทุธดิา  เหลา่วอ 42895

2312 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011214041 นางสาวจรัิฐตกิาล  ค าผง 42895

2313 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215037 นางสาวจรีนันท ์ อนิทรวารชิ 42895

2314 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215276 นางสาวอมัรนิทร ์ จันทรวเิชยีร 42895

2315 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215305 นายศภุวชิญ ์  เสงีย่มงาม 42895

2316 คณะวทิยาการสารสนเทศ ภมูสิารสนเทศ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011221015 นางสาวอญัชนา  วรรณชา 42895

2317 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011212106 นายภานุมาศ  แสงสตัย์ 42895

2318 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011212250 นายอภนัิทธ ์ สกุรรณ์ 42895

2319 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212088 นางสาวพรพมิล  โพนกองเสง็ 42895

2320 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212098 นายภาคภมู ิ ไตรยขนัธ์ 42895

2321 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212110 นางสาววริยิา  แสงค า 42895

2322 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212127 นายอภวิัฒน ์ สแีสง 42895

2323 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212148 นางสาวเจษฎาภรณ์  ศรสีว่ย 42895

2324 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212165 นางสาวพมิพาภรณ์  ศรหีนองโคตร 42895

2325 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212179 นายสวุนัย  แกว้ใส 42895

2326 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215004 นายกฤษดา  พมิพน์นท์ 42895

2327 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215071 นายทววีัฒน ์ ทวสีขุ 42895

2328 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215088 นายธนารัตน ์ ตันยงทอง 42895

2329 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215121 นายปฐพ ี อาษาเสน 42895



หน้าที ่112 จาก 146

ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

2330 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215129 นายปรญิญา  ประจญกลา้ 42895

2331 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215131 นางสาวปรยีากมล  หงวนไธสง 42895

2332 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215158 นายพษิณุ  เสาสมิมา 42895

2333 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215164 นายภาณุวัฒน ์ เล็กนามณรงค์ 42895

2334 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215172 นายมนัส  อนิทรก์ลุ 42895

2335 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215199 นางสาววลิาวัณย ์ ราชวงศ์ 42895

2336 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215210 นายศฤงคาร  สงวนรัตน์ 42895

2337 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215259 นายอนุสรณ์  พรมจันทร์ 42895

2338 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215262 นายอภชิาต ิ กกฝ้าย 42895

2339 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215303 นายฤทธไิกร   ปึกไธสง 42895

2340 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011215326 นายธรีภัทร  ตาลศรี 42895

2341 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011223031 นายวันชัย  โคตวงษ์ 42895

2342 คณะวทิยาการสารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011223035 นายสเุมธ  ภทู ามา 42895

2343 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011210014 นางสาวจันจริา  วงษุเพ็ง 42895

2344 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212078 นางสาวภัควลัญชญ ์ งว้นกระโทก 42895

2345 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212095 นายพสิทิธิ ์ ภาณุมาศภญิโญ 42895

2346 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212172 นางสาวศรสีภุา  สนีนค า 42895

2347 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011213056 นางสาววลพีร  ทอดภักดี 42895

2348 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011213060 นางสาววมิลศริ ิ สบืกนิร 42895

2349 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210001 นางสาวกชกร  เลขลบ 42895

2350 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210006 นายกติตศิักดิ ์ ไพจติร 42895
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2351 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210007 นายเกยีรตศิักดิ ์ ฉมิพระราช 42895

2352 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210011 นางสาวจติตยิา  ทมุทา 42895

2353 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210012 นางสาวจฑุามาศ  ล าเหลอื 42895

2354 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210016 นางสาวชนดิา  พระสวา่ง 42895

2355 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210017 นางสาวชวลติา  สกลุรักษ์ 42895

2356 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210026 นายธวัช  ขนัตรจีติร 42895

2357 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210028 นางสาวธดิารัตน ์ ชัยเนตร 42895

2358 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210035 นางสาวนศิาชล  ไชยมาตย์ 42895

2359 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210036 นางสาวเบญจมาศ  จติรนอก 42895

2360 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210046 นายภาคภมู ิ เพ็ชรนอก 42895

2361 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210054 นางสาวศริลิักษณ์  มาคนิ 42895

2362 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210059 นางสาวสภุาพร  ศรภีธูร 42895

2363 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210067 นายอาทร  บญุตอ่ 42895

2364 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210072 นางสาววัชนก   จันทรเ์กตุ 42895

2365 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210076 นางสาวเจนจริา  วงษ์ทอง 42895

2366 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210082 นางสาวธันยชนก  โรมจันทร์ 42895

2367 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210084 นางสาวนรศิรา  บัวแกว้ 42895

2368 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210089 นางสาวพชิารัตน ์ การไรนอก 42895

2369 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210090 นางสาวพมิลวรรณ  แมลงภู่ 42895

2370 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210093 นายภวูนาท  มกุดาวริยิะกจิ 42895

2371 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210095 นางสาววรศิรา  พทุธกนัยา 42895
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2372 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210099 นางสาวสภัุทรา  เขมะรัง 42895

2373 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210100 นายสวุนัิย  แตงออ่น 42895

2374 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011210102 นายอทิธพิล  ปลกูสกลุ 42895

2375 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 52011220016 นางสาวจติตมิา  หสิงัวรณ์ 42895

2376 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 53011220003 นายคงเดช  เพยีงเกษ 42895

2377 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 53011220080 นายศภุกจิ  วรนาม 42895

2378 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011220009 นายณัฐสฐิ  สายทองทพิย์ 42895

2379 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222001 นางสาวกรกนก  กง๋หลัก 42895

2380 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222004 นางสาวประภัสสร  นลิกจิ 42895

2381 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222008 นางสาวรัตตกิา  พลเรอืง 42895

2382 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222010 นายศตาย ุ ภโูปรง่ 42895

2383 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222012 นายสมญัญาฤทธิ ์ นวลแสง 42895

2384 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222013 นางสาวสภัุคสนิี  เกดิศกัดิ ์ณ แวงนอ้ย 42895

2385 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222016 นางสาวนศิารัตน ์ แสนใหม่ 42895

2386 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222017 นายพฒุนัินท ์ มทีรัพย์ 42895

2387 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222019 นางสาวยศวด ี แดนประเสรฐิ 42895

2388 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222021 นางสาวสธุดิา  โคตรโนนกอก 42895

2389 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222022 นางสาวอธจิติ  นามราษฎร์ 42895

2390 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222023 นางสาวอรณชิา  โพธสิงู 42895

2391 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222026 นางสาวอสิราภรณ์  หวานเหนอื 42895

2392 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222033 นางสาวธดิารา  หลา้หลักมลู 42895
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2393 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011222037 นางสาววราภรณ์  หงษ์อนิทร์ 42895

2394 คณะวทิยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55011283006 MissKhanthamaly  Yangnouvong 42895

2395 คณะวทิยาการสารสนเทศ สือ่นฤมติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212014 นายกานต ์ พนิจิการ 42895

2396 คณะวทิยาการสารสนเทศ สือ่นฤมติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011212076 นายธรีพงษ์  สมลี 42895

2397 คณะวทิยาการสารสนเทศ สือ่นฤมติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011214061 นายวรพล  บบุผาสรอ้ย 42895

2398 คณะวทิยาการสารสนเทศ สือ่นฤมติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011223002 นางสาวจารวุรรณ  ตรติรอง 42895

2399 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011310576 นายอนันตธ์วัช  เชือ้ไทย 42895

2400 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011310048 นายชวลติ  กลุสวุรรณ 42895

2401 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011310226 นางสาวณัฐชนก  สรุยิะบญุ 42895

2402 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313091 นายฐติพิงษ์  ค าผาลา 42895

2403 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310006 นายกฤษกร  สงัธรรม 42895

2404 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310007 นายกวเีอก  ตะดมุพันธ์ 42895

2405 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310008 นายกสนิ  พะนรัิมย์ 42895

2406 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310016 นางสาวกิง่กาญจน ์ ไชยครินิทร์ 42895

2407 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310031 นางสาวขนษิฐา  ดาลาศ 42895

2408 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310035 นางสาวขวัญฤด ี พรมเชษฐา 42895

2409 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310048 นางสาวจารทุรรศน ์ สขุวันดี 42895

2410 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310089 นางสาวณฐกิา  ราชกรม 42895

2411 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310111 นางสาวดวงจติร  บัวพันธ์ 42895

2412 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310128 นางสาวธนนันท ์ ค าดี 42895

2413 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310158 นายนยิม  กรณ์โคกกรวด 42895
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2414 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310164 นางสาวนุชนารถ  วรรณุเสน 42895

2415 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310173 นางสาวเบญจวรรณ  นารนิรักษ์ 42895

2416 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310176 นายปฏพิงษ์  แฝงเพชร 42895

2417 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310197 นางสาวปารชิาต ิ แสวงชัย 42895

2418 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310201 นางสาวปิยวรรณ  พมิขวัญ 42895

2419 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310208 นายพงษ์สทิธิ ์ ค าพสิยั 42895

2420 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310220 นางสาวพรพวิรรณ  มณีขตัยิ์ 42895

2421 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310240 นางสาวภนดิา  แสนตระกลู 42895

2422 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310265 นายยนตศ์ลิป์  ธรีางศุ 42895

2423 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310276 นางสาวรักษ์สดุา  อกัษรศักดิ์ 42895

2424 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310277 นางสาวรัชชดุา  รัฐวงษา 42895

2425 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310293 นายลขิติ  ใบยพฤษ์ 42895

2426 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310301 นายวรายทุธ  น่วมเทยีม 42895

2427 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310309 นางสาววันเพ็ญ  ชาวสนู 42895

2428 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310314 นางสาววจิติรา  ใจเมอืง 42895

2429 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310331 นายวรีภัทร  เสรฐิผาด 42895

2430 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310336 นายวฒุศิักดิ ์ มาลาโสด 42895

2431 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310338 นายศรศักดิ ์ อนุสรณ์ 42895

2432 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310342 นายศราวธุ  มจัีนทร์ 42895

2433 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310359 นายศภุกจิ  ขานทะราชา 42895

2434 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310384 นางสาวสดุารัตน ์ ประทาศรี 42895
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2435 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310390 นางสาวสธุัญญา  แฝงสพีล 42895

2436 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310398 นายสภุกณิห ์ พลกลา้ 42895

2437 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310401 นางสาวสภัุทรา  วงษ์เหม 42895

2438 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310405 นางสาวสภุาพร  ขนัตกีลุ 42895

2439 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310411 นางสาวสรุมีาตย ์ ทมุไมล์ 42895

2440 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310412 นางสาวสรุยีร์ุง่  จวงกระโทก 42895

2441 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310414 นางสาวสวุรรณท ี แกว้ชาติ 42895

2442 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310415 นางสาวสวุรรณา  กนัหา 42895

2443 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310421 นางสาวหยดเทยีน  มะโนวัน 42895

2444 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310423 นายเหมนธิ ิ หาญอาษา 42895

2445 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310432 นายอนุรักษ์  เหมอืนสงัขด์ี 42895

2446 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310435 นายอนุสรณ์  แสนหนองหวา้ 42895

2447 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310442 นางสาวอรพนิ  เลศิพรสทุธรัิตน์ 42895

2448 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310464 นางสาวอารยา  สารเีพ็ง 42895

2449 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310489 นางสาวกญัญรัตน ์ รักษากา้นตง 42895

2450 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310498 นางสาวทานตะวัน  มะณี 42895

2451 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310512 นางสาวพัชรนิทร ์ หัสดง 42895

2452 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310516 นางสาวมธรุส  กติตวิงศโ์สภา 42895

2453 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310518 นางสาวรัตนา  มลูผลกึ 42895

2454 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310525 นางสาววรรษมล  ทองสทุธิ์ 42895

2455 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310528 นางสาววริยิา  เหลอืวชิา 42895
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2456 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011310545 นางสาวสวุนันท ์ ไสยวัน 42895

2457 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312316 นายศรายทุธ  แจง้เอีย่ม 42895

2458 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314036 นางสาวเกษราภรณ์  แกว้ลาด 42895

2459 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314066 นางสาวเปรมยดุา  นอ้ยเกดิพร 42895

2460 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314129 นางสาวณัฐญาณ์  นามไพร 42895

2461 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314131 นางสาวณัฐถาพร  รักษาถิน่ 42895

2462 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314158 นางสาวทัศนยี ์ นสิราช 42895

2463 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314279 นายพรเทพ  ลักขณาวมิล 42895

2464 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314321 นางสาวภาณุวรรณ  หลักบา้นตาด 42895

2465 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314378 นางสาววรรณนสิา  อุน่มศีรี 42895

2466 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314483 นางสาวสชุาดา  ทันฉมิพลี 42895

2467 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314532 นางสาวเสาวลักษณ์  สทิธสิงัข์ 42895

2468 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314551 นายรัฐวชิญ ์ ศภุวทิยพั์ชรกลุ 42895

2469 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314582 นางสาวอจัฉราพร  ชฎาจติร 42895

2470 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314613 นางสาวเอมอร  สมบรูณ์ 42895

2471 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314646 นางสาวจฑุารัตน ์ มะลัยจันทร์ 42895

2472 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314661 นางสาวเบญจพร  รนิทา 42895

2473 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314662 นางสาวใบเฟิรน์  ผา่นส าแดง 42895

2474 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314691 นายอภโิชค  นาเลาห์ 42895

2475 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011314701 นายอาทติย ์ ภบูญุคง 42895

2476 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316001 นางสาวกนกวรรณ  สปัุชชา 42895
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2477 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316032 นายชนก  พสิยัพันธ์ 42895

2478 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316045 นายปัณณวชิญ ์ ศรอีรนันต์ 42895

2479 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316047 นางสาวณัฐธดิา  ศริวิัฒนโชตกิลุ 42895

2480 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316054 นายธนเดช  มลูพันธ์ 42895

2481 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316061 นายนนทนันท ์ พันทอง 42895

2482 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316082 นายปรญิญา  ขอวรกลาง 42895

2483 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316087 นายพรชัย  วรรณใส 42895

2484 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316146 นายสทิธโิชค  มณีคันโท 42895

2485 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316158 นางสาวสภุาวด ี ลาโพธิ์ 42895

2486 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316192 นายเกยีรตศิักดิ ์ วงษ์ชู 42895

2487 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011316203 นายนุภวัตร  ทองนาค 42895

2488 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011310053 นายชนิวัตร  ปรนิรัมย์ 42895

2489 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011310415 นางสาวอรอนงค ์ ภมูคิอนสาร 42895

2490 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011313041 นางสาวจนิตนา  แมลงผึง้ 42895

2491 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011313089 นายธรีพงษ์  แสนมหาชัย 42895

2492 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011313117 นางสาวเปรมวด ี เดชโฮม 42895

2493 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011313254 นางสาวจรัิสยา   เปรมปรี 42895

2494 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 57011313321 นางสาวพภิาพร   วริยิะจติรา 42895

2495 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011320065 นายชนาธปิ  ธัญเจรญิงาม 42895

2496 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 54011322056 นางสาวจริาวรรณ  เรง่เจรญิธรรม 42895

2497 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011321028 นางสาวพรรณภิา  ชศูรวีาส 42895
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2498 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011321084 นางสาวนศิารนิทร ์ โยวะผยุ 42895

2499 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011321091 นางสาวพรทพิย ์ กองการ 42895

2500 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011321145 นายภเูมธ  คลอ่งการ 42895

2501 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011322005 นายเกษฎา  ดวงปากดี 42895

2502 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011323046 นางสาวปานนรนิทร ์ แสงทอง 42895

2503 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011321007 นายจักรกฤษณ์  รัศมทัิต 42895

2504 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011321023 นางสาวนริชร  นามจันดา 42895

2505 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011321025 นางสาวนุชรา  แกสสงูเนนิ 42895

2506 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011321078 นางสาวพรนภิา  มานะชัยตระกลู 42895

2507 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011321079 นายเศรษฐบตุร  บดุดี 42895

2508 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011322037 นางสาวนติยา  กระจง 42895

2509 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011322078 นางสาววชิดุา  วงศษ์า 42895

2510 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011322080 นางสาววไิลพร  สขุส าราญ 42895

2511 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011322105 นางสาวอญัจริา  สาระพันธ์ 42895

2512 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011324002 นางสาวไพลณิ  แสงสวุรรณ์ 42895

2513 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 57011320005 นางสาวกติตมิา  แกว้ธรรมมา 42895

2514 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 57011321005 นางสาวเกล็ดดาว  แกน่กลุ 42895

2515 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 57011321042 นายพรชัย  พนมเขต 42895

2516 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319033 นางสาวกชกร  รับงาม 42895

2517 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319034 นางสาวกนกวรรณ  พงศก์ติตว์ริยิะ 42895

2518 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319037 นางสาวพรพมิล  มกุขนุทด 42895
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2519 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319038 นางสาวพัชร ี ตรพีรม 42895

2520 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319039 นางสาวมารสิา  ปิดสายะ 42895

2521 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319040 นางสาววรยิา  เทพภเูวยีง 42895

2522 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319041 นางสาววชิชดุา  ราชจันค า 42895

2523 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319042 นางสาววลิัยพร  แกว้ตา 42895

2524 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319045 นางสาวอภญิญา  ไชยทองศรี 42895

2525 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319047 นางสาวอทุมุพร  เนื่องพระแกว้ 42895

2526 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 59011319048 นางสาวสดุารัตน ์ จงสขุกลาง 42895

2527 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 59011323005 นายจตรุพล    บัวสาย 42895

2528 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 59011323006 นางสาวนุชนาถ  อนิทมาตย์ 42895

2529 วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง สทิธมินุษยชนศกึษา ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 59011323010 นายปิยะพันธ ์ หลาวเหล็ก 42895

2530 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412001 นางสาวกนกวรรณ  อน้สวุรรณ 42895

2531 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412004 นางสาวเกศกนก  แปยอ 42895

2532 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412005 นางสาวเกศสดุา  ประเสรฐิสงัข์ 42895

2533 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412006 นางสาวขวัญสดุา  ทองนู 42895

2534 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412008 นางสาวจรยิา  คณะทอง 42895

2535 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412009 นายจักรนิ  กนัทา 42895

2536 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412013 นางสาวจริาภรณ์  หวานชมุ 42895

2537 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412016 นางสาวชลดิา  บัววัน 42895

2538 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412017 นางสาวชลติา  จันดี 42895

2539 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412019 นางสาวณัฐธดิา  หมายศรี 42895
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2540 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412020 นายณัฐวฒุ ิ วรวงคศ์า 42895

2541 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412022 นางสาวดษิญาภรณ์  ลอยทอง 42895

2542 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412023 นางสาวทัศพร  วรรโนมยั 42895

2543 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412027 นางสาวธัญญารัตน ์ โสระสงิห์ 42895

2544 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412028 นางสาวธรีดา  ภนูางดาว 42895

2545 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412029 นางสาวนภารัตน ์ นนเลาพล 42895

2546 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412036 นางสาวพรทพิย ์ ใจธรรม 42895

2547 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412042 นางสาวภัชลติา  พันธมา 42895

2548 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412043 นางสาวภัณฑริา  เวยีงค า 42895

2549 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412047 นางสาวมลวรรณ  หนิออ่น 42895

2550 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412048 นางสาวมะปรางค ์ สมรปู 42895

2551 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412049 นางสาวมารษิา  นามกลาง 42895

2552 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412050 นางสาวยวุด ี สงิสขุ 42895

2553 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412053 นางสาวพมิพป์วณ์ี  ผายพมิพ์ 42895

2554 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412055 นางสาววไิลพร  ศรสีวุอ 42895

2555 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412057 นางสาวสกาวเดอืน  วังคะฮาต 42895

2556 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412059 นางสาวสวรส  ปินะเก 42895

2557 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412060 นางสาวสกุญัญา  สโีสภา 42895

2558 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412063 นางสาวสพัุตรา  ทองศริิ 42895

2559 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412066 นางสาวเสาวภา  โชตพัินธ์ 42895

2560 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412069 นางสาวอนงค ์ รม่ซา้ย 42895
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2561 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412073 นายอรรถพล  ชาตมินตรี 42895

2562 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412074 นางสาวอรสิา  ทรงอาจ 42895

2563 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412077 นางสาวอจัฉรยิา  สคุ าภา 42895

2564 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412080 นางสาวอารรัีตน ์ สมิสา 42895

2565 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412081 นางสาวกฤตญิา  บญุพันธ์ 42895

2566 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412082 นางสาวกลัยา  ค าผา 42895

2567 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412083 นางสาวเกษรา  ภนูาเมอืง 42895

2568 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412084 นางสาวชตุมิา  มมุทอง 42895

2569 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412085 นางสาวทัศนยี ์ นารนิทร์ 42895

2570 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412086 นางสาวทพิวรรณ  จันตะคณุ 42895

2571 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412087 นางสาวธราทพิย ์ เขือ่งถุ่ง 42895

2572 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412088 นางสาวธัญญาเรศ  บญุสภุาพ 42895

2573 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412089 นายนัฐพล  สแีดง 42895

2574 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412090 นางสาวปนัดดา  อตุะมา 42895

2575 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412091 นางสาวประภัสสรา  ธรรมประเสรฐิ 42895

2576 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412094 นางสาวเพยีงธาร  ไชยสงิกาล 42895

2577 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412095 นางสาวมกุธดิา  ขวาล าธาร 42895

2578 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412096 นางสาวรจเรจ  นามสวัสดิ์ 42895

2579 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412097 นางสาวระเบยีบ  ปัจจาเณย์ 42895

2580 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412098 นางสาวรัชน ี จันทรโ์ฮม 42895

2581 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412099 นางสาวรัตตยิา  สมโคตร 42895
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2582 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412100 นางสาวลิน้จี ่ เตมิสนัเทยีะ 42895

2583 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412102 นายวราวธุ  มาตยน์อก 42895

2584 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412103 นางสาวศรัณยพ์ร  เหมวงษ์ 42895

2585 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412104 นางสาวสลุักคณา  เจรญิขวัญ 42895

2586 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412105 นายอนุชา  อรัญมาลา 42895

2587 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412106 นางสาวอภญิญา  สงิหว์ชิัย 42895

2588 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412108 นางสาวอรษิา  ชาวโยธา 42895

2589 คณะสาธารณสขุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011412109 นางสาวอารพีร  กงจักร์ 42895

2590 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55051480004 นายชาญชัย  กลุวงศ์ 42895

2591 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55051480006 วา่ทีร่อ้ยตรณีฐกฤต  สายสนิ 42895

2592 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 55051480014 นายปรญิญา  ถงึแสง 42895

2593 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 57011480025 นายวรีพล  ศรทีอง 42895

2594 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410002 นางสาวกนกพร  จันทะสอน 42895

2595 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410008 นางสาวกานตมิา  พมิธคิอ้ 42895

2596 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410009 นางสาวเกตวด ี หาญไชย 42895

2597 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410011 นางสาวขนษิฐา  อนิอยู่ 42895

2598 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410014 นายจรัญ  มาลาศรี 42895

2599 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410015 นายจักรกฤษณ์  วงษ์ธานี 42895

2600 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410019 นางสาวฉัตรฑรกิา  เศรษฐฉัตรกลุ 42895

2601 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410025 นางสาวฑติยา  มงคลค าชาว 42895

2602 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410027 นางสาวณัฐชาพรรณ  แกว้กะชตู ิ 42895
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2603 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410030 นายณัฐพงษ์  อญัชลี 42895

2604 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410033 นางสาวดษุฎ ี คาววีงศ์ 42895

2605 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410035 นางสาวทพิยอ์ษุา  พลทามลู 42895

2606 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410036 นางสาวทมิาพร  ภรูะอนิทร์ 42895

2607 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410037 นายธนวัฒน ์ สตัถาผล 42895

2608 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410041 นายธวัชชัย  ยนตค์ าแสน 42895

2609 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410047 นางสาวนนทยิา  ขามธาตุ 42895

2610 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410048 นายนรา  พรหมมาแดง 42895

2611 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410051 นางสาวนันทนา  มุง่งาม 42895

2612 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410052 นางสาวนันทวัน  บรรยงค์ 42895

2613 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410057 นางสาวประภาวรรณ  ดอนลเิคน 42895

2614 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410060 นางสาวปรยีาพร  ค าลติร์ 42895

2615 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410063 นางสาวปวณีา  แกว้สนทิ 42895

2616 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410066 นางสาวเปรมจติต ์ นตินอก 42895

2617 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410067 นางสาวผกามาศ  รัตนวรรณี 42895

2618 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410071 นางสาวพรวภิา  อุน่หลา้ 42895

2619 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410073 นางสาวพลาพร  ณะวงครั์มย์ 42895

2620 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410075 นางสาวพัชรนิทรพ์ร  ทพิประมวล 42895

2621 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410080 นางสาวภัทรวรรณ  รวมใหม่ 42895

2622 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410084 นางสาวมนัสญา  เรอืงทพิย์ 42895

2623 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410088 นางสาวรัชดากร  การฟุ้ง 42895
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2624 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410089 นางสาวรัชนกีร  รัตนทพิย์ 42895

2625 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410092 นางสาวลลติตา  เปอนิทร์ 42895

2626 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410094 นางสาววรรณนสิา  สงิสทีา 42895

2627 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410100 นางสาววภิาวรรณ  ท่ังพรม 42895

2628 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410105 นางสาวศศปิระภา  หอมหวล 42895

2629 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410109 นางสาวศริยิา  สระ 42895

2630 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410114 นางสาวสรัณชนา  ผาสขุ 42895

2631 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410119 นางสาวสริลิักษณ์  พรมดี 42895

2632 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410122 นางสาวสดุารัตน ์ ศรสีามารถ 42895

2633 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410125 นางสาวสพัุตรา  ค าสมยั 42895

2634 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410127 นางสาวสวุภักดิ ์ โพธเิสน 42895

2635 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410134 นางสาวอนุชดิา  ขนัสนัเทยีะ 42895

2636 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410136 นางสาวอภสิรา  ดาดวง 42895

2637 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410148 นางสาวกมลทพิย ์ มนตรสีา 42895

2638 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410150 นางสาวจนิทภา  เบญจมาศ 42895

2639 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410151 นางสาวชลธชิา  รนิสาทร 42895

2640 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410152 นางสาวชลธชิา  สรุโิย 42895

2641 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410153 นางสาวฐาปน ี โคตรมงุคณุ 42895

2642 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410154 นางสาวณัฐสมิา  ปาทาน 42895

2643 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410156 นางสาวธัญญารัตน ์ แปลงไธสง 42895

2644 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410157 นางสาวธติมิา  ค าขวา 42895
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2645 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410158 นางสาวนงคราญ  ประดากรณ์ 42895

2646 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410162 นายพงษ์สทิธิ ์ พรศรี 42895

2647 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410163 นางสาวพัชรนิทร ์ พมิติร 42895

2648 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410164 นายพสิทิธิ ์ วงษ์สนทิ 42895

2649 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410165 นางสาวมนิตรา  หงษ์ธ ารง 42895

2650 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410166 นางสาวรวสิรา  ศรคีุม้เกา่ 42895

2651 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410168 นางสาวรัตนาพร  พันธุส์ุ 42895

2652 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410169 นางสาววจิติรา  ดาลากรณ์ 42895

2653 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410170 นางสาววศิัลยา  เดชพฒุ 42895

2654 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410171 นางสาวสยมพร  พลเยีย่ม 42895

2655 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011410174 นางสาวโสรญา  พังจันทร์ 42895

2656 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420004 นางสาวจันทร  ออ่นอารี 42895

2657 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420006 นางสาวจติมณี  ศรตีะสาร 42895

2658 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420007 นางสาวจริาวรรณ  พนารนิทร์ 42895

2659 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420008 นางสาวจฑุานันท ์ เจ็กสนัเทยีะ 42895

2660 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420009 นางสาวจฑุามาศ  อรัญเวศ 42895

2661 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420012 นายเฉลมิศักดิ ์ ราชสหี์ 42895

2662 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420017 นายณรงคฤ์ทธิ ์ เลศิอาวธุ 42895

2663 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420018 นางสาวณัฐพร  จา่น ้าเทีย่ง 42895

2664 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420023 นางสาวธัญญาพร  ไชยด า 42895

2665 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420024 นางสาวธารารัตน ์ ทองหลอ่ 42895
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2666 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420025 นางสาวธดิาวรรณ  ดาแพง 42895

2667 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420028 นางสาวนรศิรา  ลนุทา 42895

2668 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420029 นางสาวนัทตภิรณ์  บญุคง 42895

2669 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420030 นางสาวนัสธญิา  อนิสวุรรณ 42895

2670 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420031 นางสาวน ้าฝน  แสนยา 42895

2671 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420032 นางสาวนติยา  สบืสมีา 42895

2672 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420033 นางสาวนุชชรนิทร ์ สเีห็มทอง 42895

2673 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420034 นางสาวบษุกร  ค าแสน 42895

2674 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420038 นางสาวปวันรัตน ์ ยนยบุล 42895

2675 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420039 นางสาวปัณฑรกิา  ดา้นซอม 42895

2676 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420042 นางสาวพรทพิย ์ ภผูาธรรม 42895

2677 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420044 นางสาวพัชร ี องิสนัเทยีะ 42895

2678 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420046 นายภานุวัฒน ์ ขตัตยิะ 42895

2679 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420048 นางสาวมณัฑนา  พยคัฆ์ 42895

2680 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420052 นายรัฐศาสตร ์ ฉายศรี 42895

2681 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420053 นายพชรกฤต  พลนกิร 42895

2682 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420054 นางสาววนชิฎา  สารบญุ 42895

2683 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420057 นางสาววภิาดา  จรสงูเนนิ 42895

2684 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420059 นางสาววลิาวัลย ์ บญุลอืชา 42895

2685 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420060 นางสาวศรนิยา  สุม่มาตย์ 42895

2686 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420068 นางสาวสาวติร ี พันวงษ์ 42895
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2687 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420069 นางสาวครองขวัญ  ครองยทุธ 42895

2688 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420071 นางสาวสกุญัญา  เคนตากแดด 42895

2689 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420073 นางสาวสทุธดิา  จันทรด์ัด 42895

2690 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420076 นางสาวสพุรรษา  ประทมุตรี 42895

2691 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420078 นางสาวสภุาพร  สบืสงิหค์าร 42895

2692 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420081 นางสาวสภุญิญา  พมิโยธา 42895

2693 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420082 นายสรุกติต ์ สงิธมิาศ 42895

2694 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420086 นางสาวอภญิญา  สขุเกษม 42895

2695 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420088 นางสาวอรณีุ  โกษา 42895

2696 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420089 นายอศัดาวฒุ ิ ทาสดี า 42895

2697 คณะสาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011420090 นายอานนท ์ บรุมศรี 42895

2698 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414003 นางสาวเกศวด ี สขุศรี 42895

2699 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414005 นางสาวเจนจรีา  เสมอหนา้ 42895

2700 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414009 สบิเอกทวศีักดิ ์ ภคู าตา 42895

2701 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414012 นางสาวนรนิทร ์ จรญูเพ็ญ 42895

2702 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414014 สบิเอกพนาศักดิ ์ พงษ์สพัง 42895

2703 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414015 นางสาวพรพรรณ  สลิาสยั 42895

2704 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414017 นางสาวพาฤด ี สอนอบั 42895

2705 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414018 นางสาวพทุธรัตน ์ ภศูรจัีนทร์ 42895

2706 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414020 นายรัชชานนท ์ มาเมอืง 42895

2707 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414021 นางสาวรุง่อรณุ  แสนสคี ามว้น 42895
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2708 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414022 นางสาววราภรณ์  วรดล 42895

2709 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414023 นางสาววดิา  อนิทรป์ระเสรฐิ 42895

2710 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414024 นางสาวววิรรธณี  ทองดี 42895

2711 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414025 นายวรีภัทร  มาเมอืง 42895

2712 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414026 นางสาวศรสีดุา  บญุวเิศษ 42895

2713 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414027 นางสาวศศญิาภรณ์  ศรสีาร 42895

2714 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414029 นางสาวศันศนยี ์ อรภิู 42895

2715 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414031 นางสาวศริพิร  วงษ์นลิ 42895

2716 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414035 นางสาวสดุารัตน ์ สขุหงษ์ 42895

2717 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414037 นางสาวสนัุนทา  กนัทอง 42895

2718 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414039 นางสาวสพัุตรา  สวุรรณเพชร 42895

2719 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414040 นางสาวสภุาวด ี ทัพเจรญิ 42895

2720 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414043 นางสาวอรณี  ภแูลน่ดี 42895

2721 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414046 นางสาวอคัรมิา  คบพร 42895

2722 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414047 นางสาวอนัธกิา  ชชูาตะ 42895

2723 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414048 นางสาวอารกีาญจน ์ เมฆมาก 42895

2724 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414049 นางสาวอสิราพร  ชัยสอน 42895

2725 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414051 นายกมัพล  โคตรวถิี 42895

2726 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414052 นางสาวแคทรยีา  ประทมุดี 42895

2727 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414053 นางสาวธารณีิ  ศรตีะวัน 42895

2728 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414054 นางสาวนาถยา  ดว้งเคน 42895
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2729 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414055 นางสาวปภัสรา  หลา้มะโฮง 42895

2730 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414056 นางสาวปิยะมาศ  ใสสอ่ง 42895

2731 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414058 นางสาวพัชรนิทร ์ ปลุา 42895

2732 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414059 นางสาวพมิพช์นน ี ศริติานนท์ 42895

2733 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414060 นางสาวแพรมณี  บตุรพฒุ 42895

2734 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414063 นางสาวศศภิา  เกือ้สกลุ 42895

2735 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414064 นางสาวศริะยา  พลราษฎร์ 42895

2736 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414065 นางสาวศรินิทพิย ์ ทับสรัีกษ์ 42895

2737 คณะสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011414067 นางสาวอภัสรม์น  ยงประพัฒน์ 42895

2738 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510012 นางสาวทพิยส์วุรรณ  เขยีวพุม่พวง 42895

2739 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510015 นางสาวนฐิชาพร  คงกระพันธ์ 42895

2740 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510016 นายประพัฒนพ์งษ์  สขุสบาย 42895

2741 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510017 นางสาวพชรมน  หงษ์สงู 42895

2742 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510024 นางสาวศภุดา  ตน้ตระกลูรัตน์ 42895

2743 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510025 นางสาวสกาวรรณ  โพธิส์วา่ง 42895

2744 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510026 นางสาวสนุษิา  ศรอีนิค า 42895

2745 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510031 นางสาวอรอนงค ์ ดือ้กระโทก 42895

2746 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510042 นางสาวกรรว ี ภัทรธนากร 42895

2747 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510043 นางสาวกิง่กาญจน ์ นามไพรสนัต์ 42895

2748 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510045 นางสาวณภัทร  แสนวงษ์ 42895

2749 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510046 นางสาวณกัญญรนิทร ์ พทุธะอานันตก์ลุ 42895
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2750 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510047 นางสาวณัฐชา  โภคา 42895

2751 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510048 นายภคพล  คูก่ระสงัข์ 42895

2752 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510049 นางสาวทพิยส์ดุา  หาญอาสา 42895

2753 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510051 นายธวัชชัย  จ าหมาย 42895

2754 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510052 นางสาวนันทกิานต ์ พรมดี 42895

2755 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510053 นางสาวนาตยา  วรรณการ 42895

2756 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510056 นางสาวบญุเอือ้  วังแสง 42895

2757 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510058 นางสาวปณติา  โคตะมา 42895

2758 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510059 นางสาวปรกช  จติตอ์ ามาตย์ 42895

2759 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510062 นางสาวมณีนุช  นันกวน 42895

2760 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510063 นางสาวรุง่นภา  สวัสดิน์ที 42895

2761 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510064 นางสาววรรณภิา  ภาณุรัตน์ 42895

2762 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510065 นางสาววรัญญา  สขุสดุา 42895

2763 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510066 นางสาววัชฎา  รัตนานนทเ์สถยีร 42895

2764 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510068 นางสาวศริวิมิล  ทองทพิย์ 42895

2765 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510069 นางสาวศภุลักษณ์  หติะวัน 42895

2766 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510071 นางสาวสเิมธนิยี ์ หารประทมุ 42895

2767 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510072 นางสาวสริภัทร  สริวิรรณ์ 42895

2768 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510073 นางสาวสรินิทรา  ฝนดี 42895

2769 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510074 นางสาวอภชิญา  สงิหเ์สนา 42895

2770 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011510075 นางสาวอรนัดดา  ลนุพรหม 42895
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ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ ระดับ รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วันที่ส ำเร็จกำรศกึษำ

2771 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011520009 นางสาวป่ินหยก  แซเ่ตยี 42895

2772 คณะแพทยศาสตร์ การแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011520012 นายภาณุวัฒน ์ กมลสาร 42895

2773 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011512022 นางนวรัตน ์ วังหอม 42895

2774 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011512044 นายสทิธโิชค  ลาบตุร 42895

2775 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513001 นางสาวกฤษณา  ชัยภมูิ 42895

2776 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513004 นางสาวจติตมิา  ข าสาธร 42895

2777 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513006 นางสาวณชิคพัทย ์ กนัภัยศจิญา 42895

2778 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513007 นางสาวทัศนยี ์ ศรโีพธิ์ 42895

2779 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513011 นายวัชรศิ  พลสอน 42895

2780 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513013 นางสาวสนุสิา  ไชยทองศรี 42895

2781 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513015 นางสาวโสภติา  สดคมข า 42895

2782 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513019 นางสาวจณติา  จริวนชิ 42895

2783 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513020 นางสาวเจนจริา  ดอนกระสนิธุ์ 42895

2784 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513021 นางสาวชัชญาพร  นนสไีพร 42895

2785 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513022 นางสาวธาราทพิย ์ ทวยจันทร์ 42895

2786 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513023 นายพรอ้มโชต ิ วมิกุตานนท์ 42895

2787 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513026 นายเวชกร  จฑุางกรู 42895

2788 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513027 นางสาวศศธิร  จันไต ้ 42895

2789 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513031 นายพจน ์ ไพบลูยว์รชาติ 42895

2790 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513035 นางสาวรุง่รัตน ์ สทิธบิุน่ 42895

2791 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513037 จา่เอกนธิ ิ มะลทิพิย์ 42895
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2792 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513038 จา่เอกสรุเดช  พลิา 42895

2793 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513039 นายพสธุนากรณ์  ภผูาวง 42895

2794 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513040 นายธนากร  ไชยเชษฐ์ 42895

2795 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513043 นางสาวพัชรพร  นลินวล 42895

2796 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513044 นางสาวพัชร ี พลกนัยา 42895

2797 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513045 นางสาวไพลนิ  เล็กสงิหโ์ต 42895

2798 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513047 นางสาวรุง่ทวิา  รักษาศรี 42895

2799 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513048 นางสาววภิา  รันพศิาล 42895

2800 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513049 นางสาวศริวิรรณ  หะยาจันทา 42895

2801 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513050 นางสาวสลลิลา  ป้องนานาษ 42895

2802 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513051 นางสาวสธุากร  ศศะนาวนิ 42895

2803 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513052 นางสาวจรยิา  โกยชัย 42895

2804 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513053 นางสาวธนาวรรณ  ศรสีนัต์ 42895

2805 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513054 นายปรญิญา  ดวงมณี 42895

2806 คณะแพทยศาสตร์ เวชกจิฉุกเฉนิ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011513055 นางสาวฟาตฮิะห ์ มะตงิ 42895

2807 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011712173 นางสาวทพิวรรณ  ศรคีันธะรักษ์ 42895

2808 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011711010 นายจักรนิ  หมั่นวชิา 42895

2809 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011711127 นางสาวดวงกมล  พันมานมิติร 42895

2810 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011711133 นางสาวเพ็ญนภา  โลนุช 42895

2811 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011720010 นางสาวสพัุตรา  อะเพือ่นรัมย์ 42895

2812 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011720019 นางสาวนันธญิา  ค าธะเนตร์ 42895



หน้าที ่135 จาก 146
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2813 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716014 นางสาวชนากานต ์ พนากลุ 42895

2814 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716031 นางสาวนุชจนาถ  สอทา 42895

2815 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716040 นางสาวมารสิา  ศรกีศุล 42895

2816 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716041 นางสาวมจุลนิท ์ ทรนงค์ 42895

2817 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716047 นางสาววรนุช  มนีารัตน์ 42895

2818 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716051 นางสาววภิารัตน ์ หอมจันดี 42895

2819 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716065 นางสาวสดุาพร  จันทรเ์พ็ง 42895

2820 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716067 นางสาวสธุาสนิี  เอกตาแสง 42895

2821 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716078 นางสาวอญัชกิาญจน ์ ใจศริิ 42895

2822 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716085 นางสาวนฤนาถ  ปะนะภเูต 42895

2823 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716098 นางสาวสทุธดิา  รักษาสระนอ้ย 42895

2824 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716113 นางสาวขนษิฐา  ศรสีมทุร 42895

2825 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716115 นางสาวจรีภา  ปมุสนัเทยีะ 42895

2826 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716116 นางสาวชนมน์ภิา  ไชยหงษ์ 42895

2827 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716117 นางสาวทับทมิ  วารนิทร์ 42895

2828 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716122 นางสาวพรีพรรณ  แสงประไพ 42895

2829 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716125 นางสาวยวุด ี ดวงตรมีลู 42895

2830 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716126 นางสาวรพพีร  แสงมณี 42895

2831 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716128 นางสาววันวสิา  นันทวงค์ 42895

2832 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716130 นางสาวศศธิร  เทยีกมา 42895

2833 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716131 นางสาวศริขิวัญ  ลาโสพรรณ 42895
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2834 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716132 นางสาวศภุรดา  มโนมธัย์ 42895

2835 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716133 นายสมประสงค ์ นาคหมืน่ไวย 42895

2836 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ สิง่แวดลอ้มศกึษา ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011716137 นางสาวอารยีา  นางมณฑา 42895

2837 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010009 นายกษม  เสาศริิ 42895

2838 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010034 นายธนภัทร  เพ็ชรนอก 42895

2839 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010040 นางสาวเทจติ  ทองดี 42895

2840 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010054 นายนฤเบศ  กาศรณุ 42895

2841 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010061 นางสาวปารชิาต  อาป้อง 42895

2842 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010062 นายพงศธร  ผวิขม 42895

2843 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010074 นางสาวรัชนกีร  นาคละออ 42895

2844 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010076 นายรัตนชัย  สธุงษา 42895

2845 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010090 นายศตพร  บษุบง 42895

2846 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010091 นายศรชัย  วไิธสง 42895

2847 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010100 นายสน่ันชาต ิ หงษ์สมดี 42895

2848 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010106 นายสทุธรัิกษ์  ดาวไสย์ 42895

2849 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010108 นางสาวสภัุสสร  กรรภริมย์ 42895

2850 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010122 นายเอกรัฐ  ไชยภมูิ 42895

2851 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010134 นายจักรรนิทร ์ รุง่มโน 42895

2852 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010148 นายธรีวัฒน ์ วังค า 42895

2853 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010156 นายพันศักดิ ์ บนิไธสง 42895

2854 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010181 นายศภุวิัฒน ์ องิเอนุ 42895
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2855 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010233 นายปัณณวชิญ ์ โฆษิตเจรญิรัตน์ 42895

2856 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010240 นางสาวภัทรกร  กาเผอืก 42895

2857 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010284 นายเกยีรตศิักดิ ์ นวลใส 42895

2858 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010285 นายฑฆีาวธุ  รัตนสนุทร 42895

2859 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010297 นายอนันตศักดิ ์   หงษา 42895

2860 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012010303 นายนติกิร  ไชยหาญ 42895

2861 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศาสตรมหาบัณฑติ ปรญิญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 56012081006 นายนัตเิทพ   การเิทพ 42895

2862 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53012010173 นายธนัช  ทาระพันธ์ 42895

2863 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54012010018 สบิเอกหญงิชดิชนก  ประธาน 42895

2864 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54012010056 นายไพโรจน ์ เลือ่ยไธสง 42895

2865 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54012010105 นายปฏภิาณ  เรอืนเงนิ 42895

2866 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54012010142 นายรณชัย  กลา้หาญ 42895

2867 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55012012018 นายบญุญฤทธิ ์ พรนูะพรม 42895

2868 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55012012021 นายพงศธร  เทีย่งสนุทร 42895

2869 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55012012027 นางสาววรนุช  ภสูงูสดุ 42895

2870 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 53012020004 นายชนศิ  ไชยยศ 42895

2871 วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55012020005 นายปฏภิาน  แพทยก์จิ 42895

2872 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55012115015 นายอภสิทิธิ ์ ศรพีทุธา 42895

2873 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55012115016 นางสาวอภริด ี มงัคะละนี 42895

2874 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012110017 นางสาวนุชนภา  สนุนกง 42895

2875 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012110018 นางสาวปัทมาพร  ลมีลู 42895
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2876 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012110019 นางสาวพัชรา  ศรโีนนมว่ง 42895

2877 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012110024 นายสหรัฐ  ผวิขม 42895

2878 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56012110036 นางสาวนัฐพร  แซล่ิม้ 42895

2879 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56012120039 นายสชุาโชต  พมิมะษร 42895

2880 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56012120040 นางสาวสภุาพร  บัณฑติตา 42895

2881 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56012120042 นางสาวเสาวลักษณ์  สมรา่ง 42895

2882 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ ปรญิญาโท ระบบในเวลาราชการ 55012150010 นายอธคิม  วงษ์นาง 42895

2883 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 53015560019 นายปัญจชัย  เพ็ญประชมุ 42895

2884 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 53185560506 พระมหาสมเกยีรต ิ พวงใย 42895

2885 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 54015560030 พระสธุรี ์ ศรชีมุแสง 42895

2886 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ ปรญิญาเอก ระบบในเวลาราชการ 55012161018 นางสาววไิลลักษณ์  ภูภั่กดี 42895

2887 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011810049 นางสาวปิยอร  มานะศรสีรุยินั 42895

2888 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 53011810091 นางสาวอภชิญา  โชตยานนท์ 42895

2889 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814002 นางสาวตรีณา  บญุแจม่ 42895

2890 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814009 นางสาวกญัญกานต ์ มลูสาร 42895

2891 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814033 นายธรีภัทร ์ คุม้จันอดั 42895

2892 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814039 นางสาวเบญจวรรณ  แซช่ือ้ 42895

2893 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814040 นายปรัชญ ์ สกุมุลนันทน์ 42895

2894 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814047 นายพลวัฒน ์ ชัยพรมมา 42895

2895 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814049 นางสาวแพรเพชร  พยยุงค์ 42895

2896 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814054 นายมารตุ  กวดนอก 42895
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2897 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814057 นางสาววันวสิาข ์ ชะอุม่ 42895

2898 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814061 นางสาวศลษิา  แกว้รักษา 42895

2899 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814070 นายอภนัินท ์ โพธิศ์รี 42895

2900 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814075 นายอฎิฐวัชร  เสตพันธ์ 42895

2901 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814085 นายพชิชากร  เพ็ชรรัตน์ 42895

2902 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814093 นางสาวสนัธลิา  สกลุเต็ม 42895

2903 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814127 นางสาวสภัุทรพรณพรรณ  ขนุทวี 42895

2904 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814133 นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ภผูาพลอย 42895

2905 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814134 นางสาวจริาภรณ์  วรพันธ์ 42895

2906 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814135 นางสาวจริาภา  นาสงูเนนิ 42895

2907 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814138 นางสาวจฬุาลกัษณ์  เหลอืงธวุปราณีต 42895

2908 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814139 นายเจตรนิ  กนัตะนา 42895

2909 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814141 นางสาวชญาน ี บังเกดิ 42895

2910 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814145 นางสาวชนาพร  เสงีย่ม 42895

2911 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814146 นายชนาภัทร  เหยอืกเงนิ 42895

2912 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814152 นายณัฐพล  อนิทรสถติย์ 42895

2913 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814154 นายทศพล  สรีนิทร์ 42895

2914 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814156 นายธราภัท  คงเหล็กดี 42895

2915 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814168 นายปัญญวัฒน ์ วชริพงศป์กรณ์ 42895

2916 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814174 นางสาวพรรณราย  วอ่งวัฒนกจิ 42895

2917 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814175 นางสาวพันวษา  พงษ์พานชิย์ 42895
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2918 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814181 นางสาวยภุา  สภุาพ 42895

2919 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814182 นายรัตกรานต ์ ลา่มแขก 42895

2920 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814189 นางสาววสิา  พงษ์ศริเิจรญิ 42895

2921 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814193 นางสาวศริน่ิา  เกดิสาระแกว้ 42895

2922 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814194 นางสาวศริปิระภา  ดวงเกตุ 42895

2923 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814196 นายสาธติ  เหมิขนุทด 42895

2924 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814199 นางสาวสจุติรา  พรพนม 42895

2925 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814202 นางสาวสทุธพิร  ศรกีลุบตุร 42895

2926 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814204 นางสาวสพัุตรา  ศรนุรักษ์ 42895

2927 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814209 นางสาวอภญิญา  วงษ์สดชืน่ 42895

2928 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814215 นายอาคเนย ์ ชนิสทุธิ์ 42895

2929 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814218 นางสาวอ าไพ  ประทมุทอง 42895

2930 คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 54011814219 นางสาวไอรดา  จอมแจง้ 42895

2931 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313194 นางสาวพรสถติย ์ สนีอ 42895

2932 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313201 นางสาวพัชรา  ตติะสี 42895

2933 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313229 นางสาวระพพีรรณ  ภเูรยีนคู่ 42895

2934 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313473 นางสาวไพรนิดา  พลหาราช 42895

2935 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313500 นายสวุชิชา  พนิจิมนตรี 42895

2936 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 55011313523 นางสาวเจนจริา  จา่ทัน 42895

2937 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312008 นางสาวกมลวรรณ  อรุางรัมย์ 42895

2938 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312010 นายกฤษณะ  จันโสม 42895
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2939 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312014 นางสาวกลัยา  จันทรแ์สง 42895

2940 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312020 นายกติตพิงศ ์ เกดิผล 42895

2941 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312026 นายขวัญชัย  ฉันทวี 42895

2942 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312044 นางสาวจฬุารัตน ์ อาจธานี 42895

2943 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312090 นายธนกร  บตุรผอ่ง 42895

2944 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312133 นางสาวปราณี  บญุปลกู 42895

2945 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312143 นายพงศศ์ริ ิ บตุรศาสตร์ 42895

2946 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312151 นายพัทธพล  พมิเสน 42895

2947 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312157 นางสาวพมิพศิา  สทิธชิาค า 42895

2948 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312166 นายไพโรจน ์ รักพทุธะ 42895

2949 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312175 นางสาวมนิตรา  กลุพันธ์ 42895

2950 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312206 นางสาววลิาวัณย ์ ศลิปเดช 42895

2951 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312229 นางสาวศภุรัชต ์ นอ้ยพันธุด์ ี 42895

2952 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312230 นางสาวศภุรัตน ์ แมน่ชัย 42895

2953 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312258 นางสาวสภุาพร  สมหวัง 42895

2954 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312259 นางสาวสภุาพร  สงิหะมาตย์ 42895

2955 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312263 นายสรุเทพ  ภริมยไ์กรภักดิ์ 42895

2956 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312272 นางสาวเสาวลักษณ์  เสง็ตากแดด 42895

2957 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011312317 นางสาวสรินัิดดา  กาท ามา 42895

2958 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317002 นางสาวกนกกาญจน ์ โคตรวงค์ 42895

2959 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317012 นางสาวกรกนก  ดวงกง้แสน 42895
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2960 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317016 นายกฤตเมธ  ราวะรนิทร์ 42895

2961 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317044 นายกติตคิณุ  ตโิพธัง 42895

2962 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317067 นายขจรศักดิ ์ รืน่จติร 42895

2963 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317079 นายคมสนัต ์ กอ้มออ่น 42895

2964 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317120 นายจริวัฒน ์ ตุน่ยอด 42895

2965 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317150 นางสาวจฬุารัตน ์ นุกจิ 42895

2966 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317160 นางสาวฉัตรชลุกีร  ลาดเหลา 42895

2967 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317231 นางสาวณัฐกฤตา  ผวิเวยีง 42895

2968 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317232 นางสาวณัฐกานต ์ สอนสวุรรณ์ 42895

2969 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317234 นายณัฐชัย  นะบรรดษิฐ์ 42895

2970 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317247 นายณัฐพงค ์ ชา่งชบุ 42895

2971 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317249 นายณัฐพงษ์  เวยีงสมีา 42895

2972 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317296 นางสาวทริาภรณ์  ทศภานนท์ 42895

2973 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317320 นางสาวธนัตดา  ค าแดงไสย์ 42895

2974 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317330 นางสาวธนฏิฐา  อบอุน่ 42895

2975 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317331 นายธนศิรพ์ล  ดานพงค์ 42895

2976 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317333 นายธรรมนูญ  คดิค านวน 42895

2977 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317334 นายธวัชชัย  จันทรส์ม 42895

2978 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317363 นายธรีะพงษ์  ศรหีาตา 42895

2979 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317372 นายนทธีร  อทัุย 42895

2980 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317402 นางสาวนวรัตน ์ นันทะเสน 42895
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2981 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317404 นางสาวนัฎฐวรัญญา  จงูสงูเนนิ 42895

2982 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317415 นางสาวนันตธ์นัง  นวลศรี 42895

2983 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317418 นางสาวนันทวัน  ศรจัีนทร์ 42895

2984 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317432 นางสาวนยิาภรณ์  โพธิอ์อน 42895

2985 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317437 นางสาวนศิาชล  ชาวดอนคณู 42895

2986 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317469 นางสาวเบญจวรรณ  จันทกึ 42895

2987 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317482 นางสาวปณดิา  พชืหมอ 42895

2988 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317485 นางสาวปนัดดา  บญุเจรญิ 42895

2989 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317498 นายปรัชญา  ศรบีญุเรอืง 42895

2990 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317519 นายปิยะ  เสกวงษา 42895

2991 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317545 นางสาวพรนภา  อึง่พอง 42895

2992 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317554 นางสาวพรพไิล  ตน้วงษ์ 42895

2993 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317575 นางสาวพัชรนิทร ์ ภพูาดศรี 42895

2994 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317576 นางสาวพัชร ี สกีลุ 42895

2995 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317580 นางสาวพัทธนันท ์ ทพิยร์อด 42895

2996 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317581 นางสาวพันธท์พิย ์ ยิม้คง 42895

2997 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317614 นายภพนพิฐิ  มลูทรา 42895

2998 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317615 นายภัทรชัย  ใจเมตตา 42895

2999 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317620 นางสาวภัทรสดุา  ทองศรี 42895

3000 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317648 นางสาวมจัฉา  หงษ์ทอง 42895

3001 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317653 นางสาวมารษิา  คา้กระบอื 42895
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3002 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317667 นางสาวยวุด ี กระราชเพชร 42895

3003 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317694 นางสาวรัฐยา  ประทมุวัตร 42895

3004 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317702 นางสาวร าไพ  สงักาลี 42895

3005 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317706 นางสาวรุง่ทวิา  พนูโตนด 42895

3006 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317729 นางสาววนดิา  บัวลอย 42895

3007 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317748 นายวรายทุธ  เหลนิตา้ยซา้ย 42895

3008 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317753 นางสาววลัยกร  แววคุม้ 42895

3009 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317765 นายวัชรพล  บษุบงค์ 42895

3010 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317774 นายวัชระพล  ศรบีญุเรอืง 42895

3011 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317785 นางสาววัลล ี เพยีกง 42895

3012 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317786 นางสาววารณีุ  อว้นจี 42895

3013 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317790 นางสาววกิานดา  ปัญญาสาร 42895

3014 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317821 นายวฒุไิกร  ชัยภักดี 42895

3015 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317838 นางสาวศศธิร  เทยีนเทศน์ 42895

3016 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317848 นางสาวศรินิภา  นารรัีตน์ 42895

3017 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317871 นางสาวศภุรัตน ์ นาซลิ 42895

3018 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317886 นายสมพร  กลุทอง 42895

3019 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317917 นางสาวสาวติร ี บ ารงุนาม 42895

3020 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317924 นายสทิธศิักดิ ์ กลับมาอนุรักษ์ 42895

3021 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317967 นางสาวสนุติรา  ไชยสทิธิ์ 42895

3022 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317975 นางสาวสภัุทรา  กดุนอก 42895
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3023 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011317996 นายสรุวทิย ์ วงศแ์กน่ค า 42895

3024 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318005 นางสาวสวุนันท ์ พงึเกาะ 42895

3025 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318034 นายอธปิปัตย ์ จรีะสมบัติ 42895

3026 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318035 นายอธวิัฒน ์ อทุมุมา 42895

3027 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318054 นางสาวอภญิญา  พลเสน 42895

3028 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318055 นางสาวอภญิญา  ใสกลาง 42895

3029 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318057 นางสาวอภญิญา  จันทะศลิา 42895

3030 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318064 นายอภวิัฒน ์ ไกรรัตน์ 42895

3031 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318070 นางสาวอมรรัตน ์ ขรีะนา 42895

3032 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318077 นางสาวอรพรรณ  ข าขมเขตต์ 42895

3033 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318079 นายอรรคพล  ด ารวิชิญ์ 42895

3034 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318081 นายอรรถกร  ชนิภักดี 42895

3035 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318104 นายชยพล  ศรหีลิง่ 42895

3036 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318108 นายอานนท ์ เสาวคนธ์ 42895

3037 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318123 นางสาวอสิรยีา  อดิออ่น 42895

3038 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318126 นางสาวอษุณีย ์ ศริพัิฒนพาณชิย์ 42895

3039 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318144 นางสาวยพุาวรรณ  ศรจัีนทร์ 42895

3040 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318146 นางสาวอรอนงค ์ วรรณสทุธิ์ 42895

3041 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318153 นายกานต ์ ตรโีอษฐ์ 42895

3042 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318156 นางสาวตรีณา  ฉลาด 42895

3043 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318158 นางสาวฉัตรชลกิา  ศรวีงษา 42895
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3044 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318159 นางสาวฉัตรวด ี สมงิรัมย์ 42895

3045 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318165 นางสาวชตุมิา  ชาละมาลย์ 42895

3046 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318167 นางสาวดวงพร  เหล็กกลา้ 42895

3047 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318170 นางสาวธัญญา  บงแกว้ 42895

3048 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318177 นายปฏภิาณ  ภเูรอืง 42895

3049 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318181 นางสาวพัชรา  แหวนแกว้ 42895

3050 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318200 นางสาววันวสิา  แตบไธสง 42895

3051 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318208 นางสาวสรุมีาศ  ยาวะโนภาสน์ 42895

3052 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318209 นางสาวสรุยีม์าศ  เป็นเครอื 42895

3053 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318210 นางสาวหทัยกลุ  ลนุทอ 42895

3054 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบปกติ 56011318211 นายอนวิรรตน ์ เรอืงกอง 42895

3055 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011323074 นางสาวสทุธดิา  เทพธานี 42895

3056 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011323129 นางสาวนติยา  ปินะถา 42895

3057 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011323170 นายณัฐธวรรษภงญ ์ ชาภริมย์ 42895

3058 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011323184 นายวัฒนา  บญุสา 42895

3059 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 55011325030 นายพงษ์สทิธิ ์ สวัสดิผ์ล 42895

3060 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011323035 นางสาวถลัชนันท ์ รัตนเพชร 42895

3061 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011323039 นางสาวธัญญาภรณ์  นวลไทย 42895

3062 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011323063 นางสาวพรรณนภา  สายแดง 42895

3063 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011323123 นายอนุชา  สาไชยนัต์ 42895

3064 คณะนติศิาสตร์ นติศิาสตรบัณฑติ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ 56011323124 นางสาวชวศิา  ทรงไชย 42895




