
ล ำดบัที่ รหสันักศึกษำ สำขำวิชำ
1 594186638 สุทธรัิกษ์ ปานแก้ว การศึกษาปฐมวยั
2 594186633 สุพดัชา ผ้ึงมี การศึกษาปฐมวยั
3 594186632 สิริพร หล าศิริ การศึกษาปฐมวยั
4 594186628 ยวษิฐา หนหูตี การศึกษาปฐมวยั
5 594186620 ปองทิพย์ กรสวสัด์ิ การศึกษาปฐมวยั
6 594186616 นลัวลี สุดยูโซ๊ะ การศึกษาปฐมวยั
7 594186538 อรนลิน จันทภาโส การศึกษาปฐมวยั
8 594186532 สลินลดา เวยีงมา การศึกษาปฐมวยั
9 594186510 ฐิตาภา พอุ้อย การศึกษาปฐมวยั
10 594186503 กมลชนก ล้ิมสุวรรณ์ การศึกษาปฐมวยั
11 594186501 กชพรรณ แสงเพช็ร การศึกษาปฐมวยั
12 594186423 พรนภสั เผ่าหลักแหลม การศึกษาปฐมวยั
13 584186543 อุทุมพร ฉัตรสิทธกิุล การศึกษาปฐมวยั
14 584186542 อารียา ศรีราจันทร์ การศึกษาปฐมวยั
15 584186541 อรณา สุวรรณศิลป์ การศึกษาปฐมวยั
16 584186539 เสาวณีย์ นติยใจพรหม การศึกษาปฐมวยั
17 584186534 สุนยี์ ล้ิมต้ิว การศึกษาปฐมวยั
18 584186528 ศศิธร เขียวมุ่ย การศึกษาปฐมวยั
19 584186527 วริยา สังหร่าย การศึกษาปฐมวยั
20 584186523 ภทัราภรณ์ เรืองอยู่ การศึกษาปฐมวยั
21 584186516 นจิจารีย์ ภตูาเลิศ การศึกษาปฐมวยั
22 584186516 นจิจารีย์ ภตูาเลิศ การศึกษาปฐมวยั
23 584186515 นยันา อ  ามา การศึกษาปฐมวยั
24 584186514 ดิษฐา พวงหรัิญ การศึกษาปฐมวยั
25 584186509 ทิพย์รัตน์ อยู่เปน็สุข การศึกษาปฐมวยั
26 584186503 จันทิมา ภหูดัสวน การศึกษาปฐมวยั
27 594180524 นจิรินทร์ทร สมจิต เกษตรศาสตร์
28 594180523 ธนกฤต วงค์สาลี เกษตรศาสตร์
29 594180522 ฐาปกรณ์ อารักษ์ เกษตรศาสตร์
30 594180519 คมสัน เพยีรกสิวทิย์ เกษตรศาสตร์
31 584180504 พรรณลักษณ์. ธนาชัยจรัส เกษตรศาสตร์
32 584143507 ดวงพร นทัสุทธิ์ คณิตศาสตร์
33 584145514 วนัวสิาข์ ศรีนนัทร์ เคมี
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34 584145509 ปนดัดา อ่อนนุ่ม เคมี
35 584145505 ธนพร นลิทอง เคมี
36 584145503 ดวงพร เต๋งจงดี เคมี
37 594149531 อริยะ เมืองงาม ชีววทิยา
38 594149529 ฐาปกรณ์ เสือผู้ ชีววทิยา
39 594149527 อารีรัตน์ ชูชื น ชีววทิยา
40 594149524 โสภติา เนยีมศรี ชีววทิยา
41 594149521 สกาวเดือน บญุเหลือ ชีววทิยา
42 594149510 ธญัฎา พานชิกุล ชีววทิยา
43 594149503 กฤติมา โชติมิตร ชีววทิยา
44 584149514 พมิพภ์รณ์ วรรณวงษา ชีววทิยา
45 584149512 ปาริฉัตร วดัโลก ชีววทิยา
46 584149507 ณัฐพร บตุรสิงห์ ชีววทิยา
47 584149504 ชฎาพร อดทน ชีววทิยา
48 584107503 ทิพย์วารัตน์ จันทร์ลือชัย นาฏดุริยางศาสตร์
49 584189518 ณัฐวฒิุ อุโคตร พลศึกษา
50 594101536 สุณีรัตน์ ใจยะสัน ภาษาไทย
51 594101533 ศิริขวญั เทศงาม ภาษาไทย
52 594101514 ธนพร เชยชิต ภาษาไทย
53 584101635 จิรพงศ สังขวจิิตร ภาษาไทย
54 584101634 เกริกฤทธิ์ พศิงาม ภาษาไทย
55 584101611 ธดิารัตน์ ชูช่วย ภาษาไทย
56 584101607 ญาตาวี จารีย์ ภาษาไทย
57 584101524 ยุภา โพธิพ์นา ภาษาไทย
58 584101503 กานตรัตน์ มณีรัตน์ ภาษาไทย
59 594102633 อรสา คงจุติ ภาษาอังกฤษ
60 594102631 แสงระวี กลิ นนอ้ย ภาษาอังกฤษ
61 594102613 นฤมล ชวงศ์วฒันา ภาษาอังกฤษ
62 594102601 กมลชนก ค าเทศ ภาษาอังกฤษ
63 584102634 ณัฐวฒิุ แก้วเกิด ภาษาอังกฤษ
64 584102632 อิสมาร่า จรกา ภาษาอังกฤษ
65 584102629 สุมิตตา แย้มศรี ภาษาอังกฤษ
66 584102623 ศริญณา เกียรติพฒันกุล ภาษาอังกฤษ
67 584102616 ปาริชาติ เพนเทศ ภาษาอังกฤษ
68 584102613 เบญจพร มีวาสนา ภาษาอังกฤษ
69 584102605 จิราพร สระส าราญ ภาษาอังกฤษ
70 584102527 ศุภรัตน์ บวัเนยีม ภาษาอังกฤษ
71 584102521 รัตนารี วงษาสูง ภาษาอังกฤษ
72 584102511 ณัฐฐินนัท์ เปี่ยมปาน ภาษาอังกฤษ
73 594148520 ศิริวรรณ อ่อนล าเนา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



74 594148519 รุ่งนภา รื นภริมย์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 594148516 เยาวนติย์ อรชร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 594148505 ฐิติมา นาคเพง่พศิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 594121533 นพดล สุขขัด ศิลปศึกษา
78 594110539 ปริญญา แคล้วคลาด สังคมศึกษา
79 594110536 ธวชัชัย บญุมาเกิด สังคมศึกษา
80 594110525 สุทธิสิ์นี พลวงค์ สังคมศึกษา
81 584110553 อันวาร แย้มกรุด สังคมศึกษา
82 584110552 สุทธพิงษ์ ภู่ทอง สังคมศึกษา
83 584110551 สมหวงั ศรีแสงทรัพย์ สังคมศึกษา
84 584110547 พทัิกษพ์งศ์ บญุทอง สังคมศึกษา
85 584110547 พทัิกษพ์งศ์ บญุทอง สังคมศึกษา
86 584110546 บรรลือศักด์ิ เครื องทิพย์ สังคมศึกษา
87 584110545 นธิิ พราหมณ์สงฆ์ สังคมศึกษา
88 584110544 ธนภทัร เก่งตรง สังคมศึกษา
89 584110540 อโณทัย สุริโย สังคมศึกษา
90 584110536 สุวรรณดี แซ่อึ้ง สังคมศึกษา
91 584110531 สุดารัตน์ เอี ยมสุกใส สังคมศึกษา
92 584110528 ศิริลักษณ์ รอดบญุปาน สังคมศึกษา
93 584110527 ศศิธร โสอินทร์ สังคมศึกษา
94 584110526 ศรสวรรค์ ยอดแก้ว สังคมศึกษา
95 584110524 รัตนาวดี ทองปาน สังคมศึกษา
96 584110522 พมิพช์นก ธรรมณี สังคมศึกษา
97 584110519 ปยินชุ วงศ์ปดัสา สังคมศึกษา
98 584110515 ธญัจิรา พลูสิน สังคมศึกษา
99 584110512 ญานศิา อ่วมเนตร์ สังคมศึกษา
100 584110508 ขวญัใจ เฉลิมภกัด์ิ สังคมศึกษา
101 584110507 ขนษิฐา เนยีมพบิลูย์ สังคมศึกษา


