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1 6607000001021 สุชานันท สุขพร ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

2 6607000001020 วรารัตน งามประดิษฐ ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

3 6607000001019 พิมลรัตน ใจตรง ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

4 6607000001017 พิมพชนก ยวนยก ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

5 6607000001015 นวพล ถนอมสิน ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

6 6607000001014 นนทิชา ฤทธิโสม ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

7 6607000001013 ธีรสิทธิ อยูคง ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

8 6607000001012 ทรรศนกมล สุวรรณะ ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

9 6607000001011 ณัฐฐินันท ฉอํา ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

10 6607000001010 ณัฏฐภัทร ไพบูลยมงคล ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

11 6607000001009 จุฑารัตน รอดรัตน ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

12 6607000001008 กัญญาณัฐ เพ็งสกุล ไมเจาะจงสาขาวิชา ช้ันปที่ 1

13 6607000001006 อารยา พิบูลย ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

14 6607000001005 สุวิชญา เรืององอาจ ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

15 6607000001004 สุวรรณา ศิลปชัย ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

16 6607000001003 เณศรา แบนเพชร ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1
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2 สงหลักฐานการรายงานตัวมาที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต 1 เมษายน 66 - 31 พฤาภาคม 2566

1 เขาบันทึกขอมูลไดที่  https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565

16 6607000001003 เณศรา แบนเพชร ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

17 6607000001002 กนกอร ขุนนัดเชียร ไมเจาะจงสาขาวิชา ช้ันปที่ 1

18 6607000001001 กัญรัตน อยูเหมือน ไมเจาะจงสาขาวิชา ชั้นปที่ 1

19 6604308001004 สุกัญญา จิตภิรมย ชีววิทยา

20 6604308001003 วลาวรรณ ชวยนุสนธ ชีววิทยา

21 6604308001002 บัณฑติา ชองทอง ชีววิทยา

22 6604308001001 เจนสุดา คุมรัก ชีววิทยา

23 6604310001011 สิทธิเดช สระทองคํา พืชศาสตร

24 6604310001010 วีรภัทร ภูมิธร พืชศาสตร

25 6604310001009 รุงนภา บัญญัติ พืชศาสตร

26 6604310001008 พรหมมินทร แสงประดิษฐ พืชศาสตร

27 6604310001007 พรประภา คลายตั้น พืชศาสตร

28 6604310001006 พรพิมล บุญชวย พืชศาสตร

29 6604310001005 ภานุพงศ พุมวิเศษ พืชศาสตร

30 6604310001004 ธนวรรณ ชัยสิทธิ์ พืชศาสตร

31 6604310001003 ทิพวรรณ ทองใบ พืชศาสตร

32 6604310001001 จันธิมา พลมุสิก พืชศาสตร

33 6617701001069 โศภิษฐา จิตรวิบูลย พยาบาลศาสตร
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34 6617701001068 โนรีตา สามูนิง พยาบาลศาสตร

35 6617701001066 อัฟนาน มะลี พยาบาลศาสตร

36 6617701001065 หามีดะ หะยีสาแม พยาบาลศาสตร

37 6617701001064 สุวนันท เจะสมอ พยาบาลศาสตร

38 6617701001063 สมทรัพย เมืองผุด พยาบาลศาสตร

39 6617701001062 ศิรยิา บัวแกว พยาบาลศาสตร

40 6617701001061 วลัยลักษณ ตรสีงค พยาบาลศาสตร

41 6617701001060 รัญชิตา บัวทอง พยาบาลศาสตร

42 6617701001059 มารีหยะ บินลาเตะ พยาบาลศาสตร

43 6617701001057 ฟาติน ปาเกสาและ พยาบาลศาสตร

44 6617701001056 บุษยา ขาวเรือง พยาบาลศาสตร

45 6617701001054 นูรฟารติน ลาเตะ พยาบาลศาสตร

46 6617701001053 อัยรา สาหราย พยาบาลศาสตร

47 6617701001052 นูรญีฮัน แมเราะ พยาบาลศาสตร

48 6617701001050 สุพัตรา เศษธนู พยาบาลศาสตร

49 6617701001049 นารีรัตน หลําสะ พยาบาลศาสตร49 6617701001049 นารีรัตน หลําสะ พยาบาลศาสตร

50 6617701001048 สุธาทิพย พริ้มแกว พยาบาลศาสตร

51 6617701001047 นันทิตา สุดใจ พยาบาลศาสตร

52 6617701001045 วรรัตน งามสิงห พยาบาลศาสตร

53 6617701001044 ลักษณารีย สุกใส พยาบาลศาสตร

54 6617701001043 ลลิตภัทร นาคคง พยาบาลศาสตร

55 6617701001042 รัตนาพร มะเต พยาบาลศาสตร

56 6617701001041 ธมนวรรณ นุกูลกิจ พยาบาลศาสตร

57 6617701001040 รพีพรรณ แกวทอง พยาบาลศาสตร

58 6617701001039 ยวิษฐา จุเสง พยาบาลศาสตร

59 6617701001038 มนฤดี ชูรอด พยาบาลศาสตร

60 6617701001037 มณีรัตน รัตนานุพงศ พยาบาลศาสตร

61 6617701001036 ภัทราวดี กิตติลิขิตกุล พยาบาลศาสตร

62 6617701001033 เพชรลัดดา ธนาวุฒิ พยาบาลศาสตร

63 6617701001032 พิชามญช เชื้อแดงดี พยาบาลศาสตร

64 6617701001031 ตวนซัลมีย ระยีแก พยาบาลศาสตร

65 6617701001030 พัทธนันท อาจกิจ พยาบาลศาสตร

66 6617701001029 พัชราวดี นันทคีรี พยาบาลศาสตร
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67 6617701001028 พรรณภัทร ปลีแกว พยาบาลศาสตร

68 6617701001027 ณัฐณชิา ดําสนิท พยาบาลศาสตร

69 6617701001025 ญาศิตา สองสี พยาบาลศาสตร

70 6617701001024 ปาริชาติ บุญนะ พยาบาลศาสตร

71 6617701001023 ญัยดา ลับแสง พยาบาลศาสตร

72 6617701001022 ปริมวดี แกวจันทร พยาบาลศาสตร

73 6617701001021 บุณยาพร เอมจุย พยาบาลศาสตร

74 6617701001020 นิศารัตน เชิงไกรยัง พยาบาลศาสตร

75 6617701001019 นิชานันท อยูศรี พยาบาลศาสตร

76 6617701001018 ธิดารัตน กําลังมาก พยาบาลศาสตร

77 6617701001017 ธัญญรัตน จันทระ พยาบาลศาสตร

78 6617701001016 ชุติกาญจน เดชหวัง พยาบาลศาสตร

79 6617701001015 ชนาภา สรรเพชร พยาบาลศาสตร

80 6617701001014 ณัฐนรี สวัสดี พยาบาลศาสตร

81 6617701001013 จุฑามาศ บรรลือ พยาบาลศาสตร

82 6617701001012 ซาฮารา มามะ พยาบาลศาสตร82 6617701001012 ซาฮารา มามะ พยาบาลศาสตร

83 6617701001011 ชาลิสา ชูโลก พยาบาลศาสตร

84 6617701001010 กุลวานีย หะยีดอเลาะ พยาบาลศาสตร

85 6617701001009 จุฑาทิพย รักกมล พยาบาลศาสตร

86 6617701001008 จิราวรรณ ทินสุข พยาบาลศาสตร

87 6617701001007 จิดาภา ทิพยมณเฑียร พยาบาลศาสตร

88 6617701001006 จิณณพัต ขวัญมวง พยาบาลศาสตร

89 6617701001005 จตุพร รอดอุนา พยาบาลศาสตร

90 6617701001004 กัลยารัตน จันทรโกมุท พยาบาลศาสตร

91 6617701001003 กัลยาณี ทองกระจาง พยาบาลศาสตร

92 6617701001002 กฤติยาภรณ ขาวทอง พยาบาลศาสตร

93 6617701001001 กชกร เมืองรัตนจรูญ พยาบาลศาสตร

94 6601101001216 อภิรตา ทองบัว ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

95 6601101001215 สุทธิดา ธานีรัตน ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

96 6601101001214 วิภาวี สมเหมือน ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

97 6601101001213 นิสา วิโรจน&#8203; ครศุาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

98 6601101001212 นลินรัตน ชูพิน ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

99 6601101001211 นภัสสร จิตตรง ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)
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100 6601101001210 อาทิตยา พุฒทอง ครศุาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

101 6601101001209 อัญชิษฐา บํารุงเพชร ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

102 6601101001208 อรัญญา เวียงจันทร ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

103 6601101001207 ศิรภัสสร สุววรรณฉิม ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

104 6601101001206 วรรณลี เวสสุวรรณ ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

105 6601101001205 รวิพรรณ สกุลพันธ ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

106 6601101001204 พีรพล เติมเต็ม ครศุาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

107 6601101001203 พรรณยมล ฉวาง ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

108 6601101001202 ปภาวดี โสมมาก ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

109 6601101001201 ณัฐรดี สุขสวัสดิ์ ครุศาสตร (การศึกษาปฐมวัย)

110 6601102001029 โศภิษฐา ราพฤทธิ์ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

111 6601102001028 สุภาวดี สุขสวัสดิ์ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

112 6601102001027 สุชาดา จันทวงศ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

113 6601102001026 วิราภรณ คํานวน ครุศาสตร (คณติศาสตร)

114 6601102001025 วิภาพร สิทธิชัย ครุศาสตร (คณติศาสตร)

115 6601102001024 ผไทเทพ สุขเงนิ ครศุาสตร (คณติศาสตร)115 6601102001024 ผไทเทพ สุขเงนิ ครศุาสตร (คณติศาสตร)

116 6601102001023 ณัฐสุดา ขนานขาว ครุศาสตร (คณติศาสตร)

117 6601102001022 ชัยวุฒิ บางจาก ครุศาสตร (คณติศาสตร)

118 6601102001021 กวีศิลป หนูไข ครุศาสตร (คณติศาสตร)

119 6601102001020 ไอลดา รักพรมทอง ครุศาสตร (คณติศาสตร)

120 6601102001019 อาทิตยา สุขสนิท ครุศาสตร (คณติศาสตร)

121 6601102001018 สุรอนงค ชูชีพ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

122 6601102001017 สุขสันติ พรมชู ครุศาสตร (คณติศาสตร)

123 6601102001016 ศสิการ คงรักษ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

124 6601102001015 รพีพงษ พรหมจรรย ครุศาสตร (คณติศาสตร)

125 6601102001014 ยลดา คงกะเเดะ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

126 6601102001013 มะลิวรรณ มณีลดา ครุศาสตร (คณติศาสตร)

127 6601102001012 พัชริดา ดวงบุเหล ครุศาสตร (คณติศาสตร)

128 6601102001011 ปภาวดี ถึงเจริญ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

129 6601102001010 ปนัสญา อนุพันธ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

130 6601102001009 เบญจมาศ ณ ปญโญ ครุศาสตร (คณติศาสตร)

131 6601102001008 ณพชร เดชา ครุศาสตร (คณติศาสตร)

132 6601102001007 ฑิฆัมพร ปานเจริญ ครุศาสตร (คณติศาสตร)
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133 6601102001006 ชมพูนุช พรหมดํา ครุศาสตร (คณติศาสตร)

134 6601102001005 จันทมาส เมืองมี ครุศาสตร (คณติศาสตร)

135 6601102001004 จักรเพชร เพชรราช ครุศาสตร (คณติศาสตร)

136 6601102001003 คฑาวุธ สุวรรณฉิม ครุศาสตร (คณติศาสตร)

137 6601102001002 เขมิกา สวัสดิสาร ครุศาสตร (คณติศาสตร)

138 6601102001001 กิรณา โมรา ครุศาสตร (คณติศาสตร)

139 6601103001016 เพชรรัตน ภาสภิรมย ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

140 6601103001015 อังคนา พังยาง ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

141 6601103001014 อะมีนา สิขิวัฒน ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

142 6601103001013 วานิตา หมินหมัน ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

143 6601103001012 วรินทร สุภาวถาน ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

144 6601103001011 ชนิษฐา กลิ่นสุข ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

145 6601103001010 อิสมาณีย มาลาศรี ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

146 6601103001009 ศศิมา ปุณพิชัยพัฒน ครศุาสตร (ภาษาอังกฤษ)

147 6601103001008 ลินภัทร ปรีชา ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

148 6601103001007 ยศภัทร สักจันทร ครศุาสตร (ภาษาอังกฤษ)148 6601103001007 ยศภัทร สักจันทร ครศุาสตร (ภาษาอังกฤษ)

149 6601103001006 ภัทราพร รักษาวงศ ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

150 6601103001005 ภัทรวดี เพชรกรด ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

151 6601103001004 เพชรลดา สุขอุน ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

152 6601103001003 พันธกานต พรหมอินทร ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

153 6601103001002 พัชรา ทองสุข ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

154 6601103001001 เกศรา แซจิ้ว ครุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

155 6601104001014 เกศมณี ชฎาธร ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

156 6601104001013 อริสศรา พัฒนซาย ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

157 6601104001012 ยุวเรศ จินาเตี้ยม ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

158 6601104001011 ณัฐชยา พลภักดี ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

159 6601104001010 อุษณี ศรียาภัย ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

160 6601104001009 ศุภมาศ พิทักษนิกร ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

161 6601104001008 เพ็ญศิณี หรับหลี ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

162 6601104001007 เพ็ญจันทร ขุนเพชร ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

163 6601104001006 นฤภรณ นาคฤทธิ์ ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

164 6601104001005 ณัฐวรา ธรรมรักษ ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

165 6601104001004 ชนิสรา ทองสัมฤทธิ์ ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)
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166 6601104001003 จันทรรัตน สะโรจน ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

167 6601104001002 เกตนสิรี ชวยสถิตย ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

168 6601104001001 กชพรรณ วรรณกูล ครุศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)

169 6607201001039 อจิรภาส หนูสวัสดิ์ ภาษาไทย

170 6607201001038 สุนิษา เกิดสมชาติ ภาษาไทย

171 6607201001037 สุธิตา วุฒิ ภาษาไทย

172 6607201001034 ศิรภัสสร ลิขิตกาญจน ภาษาไทย

173 6607201001033 เสาวนีย โกศล ภาษาไทย

174 6607201001032 ศศิกานต กิจวิทยี ภาษาไทย

175 6607201001031 ราหนะ เกตุสาคร ภาษาไทย

176 6607201001030 วริสรา สุขแสง ภาษาไทย

177 6607201001028 ยุวนิดา ชางคิด ภาษาไทย

178 6607201001027 พิชญสินี แซภู ภาษาไทย

179 6607201001025 ธนัชญา เกิดศิริ ภาษาไทย

180 6607201001024 ณิชกมล วาหิน ภาษาไทย

181 6607201001023 ญานิศา ถาวรวงศ ภาษาไทย181 6607201001023 ญานิศา ถาวรวงศ ภาษาไทย

182 6607201001021 กิตติยาลักษณ ทั่วดาว ภาษาไทย

183 6607201001020 กัณฑิมาภรณ พวงสน ภาษาไทย

184 6607201001019 อรัญญา สรอยอากาศ ภาษาไทย

185 6607201001018 ศศิกาญ บุญลอง ภาษาไทย

186 6607201001017 มณฑชิา พลจร ภาษาไทย

187 6607201001016 ภูริดา คงวิจิตร ภาษาไทย

188 6607201001015 เปรมกมล เกษเพชร ภาษาไทย

189 6607201001014 ปุญญิศา หิรญัรัตน ภาษาไทย

190 6607201001013 ปยธิดา เสนา ภาษาไทย

191 6607201001012 ปรางคณา ติ้วตง ภาษาไทย

192 6607201001011 นิภาพร ฤทธิชยั ภาษาไทย

193 6607201001010 นวพร ออนพรอม ภาษาไทย

194 6607201001009 นริศรา ริยาพันธ ภาษาไทย

195 6607201001008 ธิดารัตน สุขปาน ภาษาไทย

196 6607201001007 ธนาภา เผือกวิจิตร ภาษาไทย

197 6607201001006 ชิชญา ศรีคงแกว ภาษาไทย

198 6607201001005 ชวิศา วิทยปรีชากุล ภาษาไทย
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199 6607201001003 ชนากานต ดํารัตนมณี ภาษาไทย

200 6607201001002 เจนจิรา เพชรสุข ภาษาไทย

201 6607201001001 กัณฐกิา แซลิ้ม ภาษาไทย

202 6601105001030 เกวลิน สุขราช ครุศาสตร (ภาษาไทย)

203 6601105001029 อริษา ขาวนวล ครุศาสตร (ภาษาไทย)

204 6601105001028 อภิสิทธิ์ ชนะสงคราม ครุศาสตร (ภาษาไทย)

205 6601105001027 อติมา แกวพิชัย ครศุาสตร (ภาษาไทย)

206 6601105001026 สุธิดา ละมัย ครุศาสตร (ภาษาไทย)

207 6601105001025 ลีสา ไรเจริญทรัพย ครุศาสตร (ภาษาไทย)

208 6601105001024 รุงลาวัลย พรหมเพชร ครุศาสตร (ภาษาไทย)

209 6601105001023 พรตะวัน ชวยพิทักษ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

210 6601105001022 พรชนก ยาเสน ครุศาสตร (ภาษาไทย)

211 6601105001021 บุตรสยา สุวรรณบุตร ครุศาสตร (ภาษาไทย)

212 6601105001020 นัทธมน อินทชาติ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

213 6601105001019 นลินทิพย ศรีติ้ง ครุศาสตร (ภาษาไทย)

214 6601105001018 ธีรศักดิ์ สรรพคง ครศุาสตร (ภาษาไทย)214 6601105001018 ธีรศักดิ์ สรรพคง ครศุาสตร (ภาษาไทย)

215 6601105001017 ณัฐวัตร พัฒสถิตย ครุศาสตร (ภาษาไทย)

216 6601105001015 จุฑามาส ทิพยสวัสดิ์ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

217 6601105001014 โสรยา จันทรดํา ครุศาสตร (ภาษาไทย)

218 6601105001013 สันติสุข พรมชู ครุศาสตร (ภาษาไทย)

219 6601105001012 สมรักษ โพธิกุล ครุศาสตร (ภาษาไทย)

220 6601105001011 รัตนา ทองมาก ครุศาสตร (ภาษาไทย)

221 6601105001010 เพชรรัตน วองยอง ครุศาสตร (ภาษาไทย)

222 6601105001009 พุฒิกาญจน พรหมรักษ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

223 6601105001008 พิจิตรา ชวยพินิจ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

224 6601105001007 พรลภัส กันสุวรรณ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

225 6601105001006 คุณานนท จินดาเพ็ชร ครศุาสตร (ภาษาไทย)

226 6601105001005 เทียนชัย มั่งมี ครุศาสตร (ภาษาไทย)

227 6601105001004 ณัฐดนย โชคคณาพิทักษ ครุศาสตร (ภาษาไทย)

228 6601105001003 กรกนก แดงเรอืง ครศุาสตร (ภาษาไทย)

229 6601105001002 คามิน มีพร ครุศาสตร (ภาษาไทย)

230 6601105001001 เกียรติ์ขจร พรเจริญลาภยิ่ง ครุศาสตร (ภาษาไทย)

231 6601106001028 เกวลิน ขุนเสร ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)
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232 6601106001027 อัญชิสา จิตเที่ยง ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

233 6601106001024 อรวรรณ ผุดบอนอย ครศุาสตร (ศิลปศึกษา)

234 6601106001023 สุภาภรณ ดิษฐราชา ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

235 6601106001022 สุนิตา ศรีขอดเขตร ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

236 6601106001021 ศุฑาวดี พรหมขวัญ ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

237 6601106001020 วิริทธิ์พล สิริธรรมเถียร ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

238 6601106001019 วิภา ชจูร ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

239 6601106001018 ภัทราพร ภักดีเสนา ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

240 6601106001017 รัชนิดา รามศร ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

241 6601106001016 ภัทราวดี บุญเก้ือ ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

242 6601106001015 พิมพิดา ขลุดสกุล ครศุาสตร (ศิลปศึกษา)

243 6601106001014 พัชรา บุตรชน ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

244 6601106001013 บัณฑติา ขําปาน ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

245 6601106001012 ธิดาวรรณ ยอเซง ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

246 6601106001011 ธนัท ทวิชสังข ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

247 6601106001010 ณัฐณชิา สุขกลิ่น ครศุาสตร (ศิลปศึกษา)247 6601106001010 ณัฐณชิา สุขกลิ่น ครศุาสตร (ศิลปศึกษา)

248 6601106001009 ฐิตินันท ศรีถัด ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

249 6601106001008 จาริยา สุขนิรันดร ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

250 6601106001007 กิตติศักดิ์ สกุลเผือก ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

251 6601106001006 กัญญาดา แยมเย้ือน ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

252 6601106001005 กฤษพัฒษ เพชรสัง ครศุาสตร (ศิลปศึกษา)

253 6601106001004 ธนัชชัย ทองแพ ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

254 6601106001003 ณปภัช ทองนุย ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

255 6601106001002 จุฑามาศ รอดเมื่อ ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

256 6601106001001 กชกร สุขศรี ครุศาสตร (ศิลปศึกษา)

257 6601107001024 เกศวรินทร ทองคง ครศุาสตร (สังคมศึกษา)

258 6601107001023 อริษา วงศทิพย ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

259 6601107001022 สิทธิกร มหาสวัสดิ์ ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

260 6601107001021 วิราภรณ นิลนิยม ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

261 6601107001020 รัฐภูมิ กันหาแกว ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

262 6601107001019 ปาณิสรา สัมพันธ ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

263 6601107001018 นันธิตา สุขสม ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

264 6601107001017 นันธิญา สุขแกว ครุศาสตร (สังคมศึกษา)
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265 6601107001016 ธนภัทร อินทชาติ ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

266 6601107001015 อาทิตย ยากองโค ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

267 6601107001014 อังศุนิตย เกษธํารงค ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

268 6601107001013 สุพัตรา ทองนอย ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

269 6601107001012 สหรัฐ ศรีเนียม ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

270 6601107001011 สรัลชนา ทองคํา ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

271 6601107001010 รุงนภา อินทรทอง ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

272 6601107001009 จิราวุฒิ กลับผดุง ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

273 6601107001008 มนทวีร นุนจํานงค ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

274 6601107001007 มณฑนา สุดสิน ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

275 6601107001006 กิตติวรา โพธิ์ทอง ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

276 6601107001005 นัทธพงศ ศรีหนูสุด ครศุาสตร (สังคมศึกษา)

277 6601107001004 ธีระเดช ภูมิไชยา ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

278 6601107001003 จิรศักดิ์ สังขไข ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

279 6601107001002 กศิยา ดําเกลี้ยง ครุศาสตร (สังคมศึกษา)

280 6601107001001 กมลรัตน แซล ครศุาสตร (สังคมศึกษา)280 6601107001001 กมลรัตน แซล ครศุาสตร (สังคมศึกษา)

281 6601108001019 เจษฎา คงสีปาน ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

282 6601108001018 อาทิตตยา พิทักษ ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

283 6601108001017 อัมพุ นาพอ ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

284 6601108001016 สิงหา อิสสระ ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

285 6601108001015 ศรณัยภัทร แกวชิต ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

286 6601108001013 อรนงค เชื้อสูงเนิน ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

287 6601108001012 อมรวิชญ ชาตรีทัพ ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

288 6601108001011 สุวิชญา ธนะภาชน ครศุาสตร (คอมพิวเตอร)

289 6601108001010 สิรภพ เที่ยงธรรม ครศุาสตร (คอมพิวเตอร)

290 6601108001009 ศศิวิมล คงศรี ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

291 6601108001008 วรนุช สุวรรณรัตน ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

292 6601108001007 ภัทรวรรณ จงจิตต ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

293 6601108001006 ภัทรวดี จงจิตต ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

294 6601108001005 บัญฑติา โภชนาธาร ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

295 6601108001004 บัญฑติา ชูขันธ ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

296 6601108001003 นฤมล จันทรา ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

297 6601108001002 ทวีทรัพย เคียนเขา ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)
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298 6601108001001 เกศินี แซซั่ว ครุศาสตร (คอมพิวเตอร)

299 6601109001108 อรสา สกุลหอม ครุศาสตร (เคมี)

300 6601109001107 วิชยา แซเลี้ยง ครุศาสตร (เคมี)

301 6601109001106 ธิญาดา แกวประสิทธิ์ ครุศาสตร (เคมี)

302 6601109001105 กฤติมา ทองนพ ครุศาสตร (เคมี)

303 6601109001104 นาฎญา เข็มขาว ครุศาสตร (เคมี)

304 6601109001103 ธีรภัทร ทองศรี ครุศาสตร (เคมี)

305 6601109001102 ทิพวรรณ ราชรักษ ครุศาสตร (เคมี)

306 6601109001101 กัญญวรา สุบรรณรัตน ครุศาสตร (เคมี)

307 6607202001012 รัตนกร บัวเเกว ภาษาอังกฤษ

308 6607202001011 ธนพัฒน สุขจันทร ภาษาอังกฤษ

309 6607202001010 ณัฐรนิีย สิรชิัย ภาษาอังกฤษ

310 6607202001009 กรรณิกาณ ชูแปน ภาษาอังกฤษ

311 6607202001008 วิสสุตา นุยนวล ภาษาอังกฤษ

312 6607202001007 ภาวดี สิทธิฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ

313 6607202001006 อภิสิทธิ์ เอ่ียมสูองค ภาษาอังกฤษ313 6607202001006 อภิสิทธิ์ เอ่ียมสูองค ภาษาอังกฤษ

314 6607202001005 สุนิสา เงินคํา ภาษาอังกฤษ

315 6607202001004 สิปปกร บัวเจริญ ภาษาอังกฤษ

316 6607202001003 วีสวัสดิ์ ปานฉํ่า ภาษาอังกฤษ

317 6607202001002 เมธัส กลางพิมาย ภาษาอังกฤษ

318 6607202001001 ธนภรณ ชวยไทย ภาษาอังกฤษ

319 6626211001011 อภิรักษ รัชชะ ดนตรีสากล

320 6626211001009 วิลาวัลย จิตรสบาย ดนตรีสากล

321 6626211001008 ภูริณัฐ คชสูงเนิน ดนตรีสากล

322 6626211001006 ธนพล ศรีกาญจน ดนตรีสากล

323 6626211001005 ธนารักษ รักกะเปา ดนตรีสากล

324 6626211001004 ฐิติพงศ เพ็งจันทร ดนตรีสากล

325 6626211001003 ชญาดา สุวรรณจันทร ดนตรีสากล

326 6626211001002 กาญจนสา ใจกวาง ดนตรีสากล

327 6626211001001 กันติยา ทองเหลือ ดนตรีสากล

328 6607203001012 นายจักรพงษ ชัยสิทธิ์ ภาษาจีน

329 6607203001011 กฤษณี พรหมมนต ภาษาจีน

330 6607203001010 อันรดา หงษทอง ภาษาจีน
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331 6607203001008 วรลักษณ มิสุด ภาษาจีน

332 6607203001007 เมธารัตน วรรณดาว ภาษาจีน

333 6607203001006 ธีรภัทร มากทุงแร ภาษาจีน

334 6607203001005 ธมลวรรณ วินฉวน ภาษาจีน

335 6607203001004 ดวงฤทัย มากบุญ ภาษาจีน

336 6607203001002 จันจิรา เรืองสวาง ภาษาจีน

337 6607203001001 จตุพร มีแกว ภาษาจีน

338 6604314001002 ณริสสา พลไทย การจัดการภัยพิบัติ

339 6604314001001 จุลีรัตน พูนพนัง การจัดการภัยพิบัติ

340 6612444001003 มนัสนันท ไลยลักษ การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

341 6612444001001 กัญญานัฐ เวชวิมล การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

342 6612421001004 หทัยทิพย เจริญรูป การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

343 6607505001001 อรอุมา ราชรักษ ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

344 6607206001002 ธิดารัตน คําศรี สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

345 6607206001001 ธนภัทร อาทะ สารสนเทศศาสตรและบรรณารกัษศาสตร

346 6613601001196 โสรยา เพ็ชรทอง นิติศาสตร346 6613601001196 โสรยา เพ็ชรทอง นิติศาสตร

347 6613601001195 เบญญาภา จันทรแกว นิติศาสตร

348 6613601001193 อัญมณี อัคคีสุวรรณ นิติศาสตร

349 6613601001192 อัจฉราพรรณ ทองชล นิติศาสตร

350 6613601001191 อัจจิมาภรณ ดวงแปน นิติศาสตร

351 6613601001190 อมรรัตน หนูศิริ นิติศาสตร

352 6613601001189 อภิวิชญ รัชชะ นิติศาสตร

353 6613601001188 อภิชาติ จีบโจง นิติศาสตร

354 6613601001185 อฐติิยา บัวแกว นิติศาสตร

355 6613601001184 หฤทชนัน รัตนรัตน นิติศาสตร

356 6613601001183 สุรเกียรติ ศรทอง นิติศาสตร

357 6613601001182 สุธาสินี ชิตเช้ือ นิติศาสตร

358 6613601001181 สุทธิกานต ทองเอ่ียม นิติศาสตร

359 6613601001180 สรัช แกนแกว นิติศาสตร

360 6613601001179 สมเดช พระมงคล นิติศาสตร

361 6613601001177 ศิรนิภา สายทองแท นิติศาสตร

362 6613601001175 วีรภัทร หนูเนียม นิติศาสตร

363 6613601001174 วิภาวรรณ มีศรี นิติศาสตร
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364 6613601001173 วิภาพร แจมจํารัน นิติศาสตร

365 6613601001170 วราธิป สังเมฆ นิติศาสตร

366 6613601001169 รัชชานนท หวานสนิท นิติศาสตร

367 6613601001165 มลยา ไทยราช นิติศาสตร

368 6613601001164 ภานุวัฒน ชูชาติ นิติศาสตร

369 6613601001163 ภัทราวรรณ รัตนี นิติศาสตร

370 6613601001161 ภัคธร เดชะราช นิติศาสตร

371 6613601001160 พิไลวรรณ หนูราม นิติศาสตร

372 6613601001159 พิทยาภรณ ผูชวย นิติศาสตร

373 6613601001157 พาขวัญ โสมคง นิติศาสตร

374 6613601001156 พชรพล เพ็ชรแกว นิติศาสตร

375 6613601001154 ปยวรรณ เมืองระรื่น นิติศาสตร

376 6613601001153 ปณณธร ศักดา นิติศาสตร

377 6613601001151 ปวีณนุช สุจเสน นิติศาสตร

378 6613601001150 บุษรา จอง นิติศาสตร

379 6613601001149 บุญญิสา สายทองแท นิติศาสตร379 6613601001149 บุญญิสา สายทองแท นิติศาสตร

380 6613601001148 น้ําฝน ธิวงค นิติศาสตร

381 6613601001147 นิพัฒนพงศ คงเจริญ นิติศาสตร

382 6613601001144 นันทสินี นิลรัตน นิติศาสตร

383 6613601001141 อุทุมพร เลี่ยนกุล นิติศาสตร

384 6613601001140 อําภาพร หมวกทอง นิติศาสตร

385 6613601001139 ธนพร วิสาละ นิติศาสตร

386 6613601001138 อัยยรดา ชาติเหนย นิติศาสตร

387 6613601001137 อัชฌา วิเศษ นิติศาสตร

388 6613601001136 อลิสา แกวกํายาน นิติศาสตร

389 6613601001135 อรุสิ สุดสิน นิติศาสตร

390 6613601001134 ทรงศักดิ์ สิงเหล็ก นิติศาสตร

391 6613601001133 ดลฤดี ศรีเทพ นิติศาสตร

392 6613601001132 อรวรรณ ชนะดี นิติศาสตร

393 6613601001131 อรยา หอมทรัพย นิติศาสตร

394 6613601001130 อรทัย พรหมนอย นิติศาสตร

395 6613601001129 อมรรัตน รตันมณี นิติศาสตร

396 6613601001128 อมรรัตน ขาวจิตร นิติศาสตร
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397 6613601001127 อภิสรณ สังขนวล นิติศาสตร

398 6613601001126 อภิวัชร ชางสกล นิติศาสตร

399 6613601001125 อชานนท สวัสดี นิติศาสตร

400 6613601001124 สุราษฎร ทองนา นิติศาสตร

401 6613601001123 สุรัตนวดี ดวงราม นิติศาสตร

402 6613601001122 สุพรรณรตัน สวียม นิติศาสตร

403 6613601001120 สุดารัตน กิมเสาว นิติศาสตร

404 6613601001119 สุชาวดี มีสาย นิติศาสตร

405 6613601001118 สุชาวดี มากใหม นิติศาสตร

406 6613601001117 สิริพร ขําหัวเตย นิติศาสตร

407 6613601001116 สิทธิภาคย จินาอู นิติศาสตร

408 6613601001115 สารินทร ศรีทอง นิติศาสตร

409 6613601001114 สัสดาวดี นอยยศ นิติศาสตร

410 6613601001113 สันติสุขต มีแสง นิติศาสตร

411 6613601001112 ณัฐวุฒิ สังเกต นิติศาสตร

412 6613601001111 สันติ แสงอินทร นิติศาสตร412 6613601001111 สันติ แสงอินทร นิติศาสตร

413 6613601001110 ศุกลภัทร รุกเขตต นิติศาสตร

414 6613601001109 ณัฐวุฒ อุปลา นิติศาสตร

415 6613601001108 ศศิวิมล พัฒนเชียร นิติศาสตร

416 6613601001107 ศราวุฒิ จันทรแสงกุล นิติศาสตร

417 6613601001106 วีรภัทร พละเลิศ นิติศาสตร

418 6613601001105 วิศวกร สินศักดิ์ศรี นิติศาสตร

419 6613601001104 วิไลวรรณ ชูลานน นิติศาสตร

420 6613601001103 วาสนา สีเพชรแกว นิติศาสตร

421 6613601001102 ณัฐวดี เพียรดี นิติศาสตร

422 6613601001101 วันวิสาข ศิรนิาโพธิ์ นิติศาสตร

423 6613601001100 วไลรัตน ชลมุล นิติศาสตร

424 6613601001099 วลัยลักษณ พูลพันธ นิติศาสตร

425 6613601001098 วราภรณ แกวแหร นิติศาสตร

426 6613601001097 วรัญญา ปานเทพ นิติศาสตร

427 6613601001096 วรรณรดา ชองทอง นิติศาสตร

428 6613601001095 วชิราพร พรหมเพชร นิติศาสตร

429 6613601001094 วชิรพล สุทธิรัตน นิติศาสตร
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430 6613601001093 วงศกร หีตหนู นิติศาสตร

431 6613601001092 วงศกร วงคอําพันธ นิติศาสตร

432 6613601001091 วงศกร ขุนเมือง นิติศาสตร

433 6613601001090 รุงนภา เปยมปาน นิติศาสตร

434 6613601001089 รินรดา มณีรัตน นิติศาสตร

435 6613601001088 รัตนากร พรมขํา นิติศาสตร

436 6613601001087 รัชชานนท วงควรรณ นิติศาสตร

437 6613601001086 ณพกฤต ศรีสุวรรณ นิติศาสตร

438 6613601001085 ฐิตาพา ขานทอง นิติศาสตร

439 6613601001084 เมทินี เหลี่ยมฤดี นิติศาสตร

440 6613601001083 มิรันตี อิลพัฒน นิติศาสตร

441 6613601001081 ภูวิน เพชรฤทธิ์ นิติศาสตร

442 6613601001080 ภาวินี ทิพยเกิด นิติศาสตร

443 6613601001079 ภานุวัฒน ชุมรักษา นิติศาสตร

444 6613601001078 ภาณุวิชญ ทองเเทงเหล็ก นิติศาสตร

445 6613601001077 ภัทราพร อุทามนตรี นิติศาสตร445 6613601001077 ภัทราพร อุทามนตรี นิติศาสตร

446 6613601001076 ภัทรดิพร แชม นิติศาสตร

447 6613601001074 พีระพล ดําแดง นิติศาสตร

448 6613601001073 จันจิรา หนูขาว นิติศาสตร

449 6613601001072 จักรชยั หนูจันทรแกว นิติศาสตร

450 6613601001071 พันธวัช ลําใย นิติศาสตร

451 6613601001070 คณศิร บุญเหลือ นิติศาสตร

452 6613601001069 พัตริญา บุรีรัตน นิติศาสตร

453 6613601001068 พรสวรรค แกวสีใส นิติศาสตร

454 6613601001067 พรรณิษา เทพรักษา นิติศาสตร

455 6613601001066 พรไพลิน ฉิมวารี นิติศาสตร

456 6613601001065 พรทิพา ศรีอินทรสุทธิ์ นิติศาสตร

457 6613601001064 ปติภัทร ศรโีชติ นิติศาสตร

458 6613601001063 ปาริชาติ ชีวธรรม นิติศาสตร

459 6613601001062 ปณณธร หีตรัตน นิติศาสตร

460 6613601001061 ปวริศ คงชู นิติศาสตร

461 6613601001060 ประภาศิริ แกวสวาง นิติศาสตร

462 6613601001059 ปฐมชัย แกวเจริญ นิติศาสตร
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463 6613601001058 บัณฑติา มะลิวัลย นิติศาสตร

464 6613601001057 ขวัญฤดี เนื้อแกว นิติศาสตร

465 6613601001056 นิภาวดี ชํานาญ นิติศาสตร

466 6613601001055 นาตาชา นาคแกว นิติศาสตร

467 6613601001054 นันทนภัส จิตสวัสดิ์ นิติศาสตร

468 6613601001052 กิตติกร เพชระ นิติศาสตร

469 6613601001051 ธัญพิชชา ทองแดง นิติศาสตร

470 6613601001050 ธัญธิดา ชาวปา นิติศาสตร

471 6613601001049 ธราดล อบโอ นิติศาสตร

472 6613601001048 ธรรมรักษ ธีระนาวินวรกุล นิติศาสตร

473 6613601001047 กาญจนา นิรันเรือง นิติศาสตร

474 6613601001046 ทัศนีย พฤกมี นิติศาสตร

475 6613601001045 ถิรพุทธิ์ หอมสุวรรณ นิติศาสตร

476 6613601001044 ตติยา ระหอย นิติศาสตร

477 6613601001043 เดโชไชย ดวงเกิด นิติศาสตร

478 6613601001042 ณัฐวุฒิ คงแกว นิติศาสตร478 6613601001042 ณัฐวุฒิ คงแกว นิติศาสตร

479 6613601001041 ณัฐภัทร ยิ่งประสิทธิ์ นิติศาสตร

480 6613601001040 ณัฐพล มั่งมี นิติศาสตร

481 6613601001039 กัญญาวีย วิเชียรรตัน นิติศาสตร

482 6613601001038 ณัฐพงศ แดงมา นิติศาสตร

483 6613601001037 ณัฐณชิา อภัยสวัสดิ์ นิติศาสตร

484 6613601001036 ณัฐณชิา ทับทอง นิติศาสตร

485 6613601001035 ฐานิศา รกัเกลี้ยง นิติศาสตร

486 6613601001034 ญาณิศา ปรีชา นิติศาสตร

487 6613601001033 ญาณศา โมฬี นิติศาสตร

488 6613601001032 ชาลิสา สุกรี นิติศาสตร

489 6613601001031 ชานน ทองดอนหับ นิติศาสตร

490 6613601001030 ชอผกา แจงเศรษฐ นิติศาสตร

491 6613601001029 ชนากานต ระวัง นิติศาสตร

492 6613601001028 ชนัญชิดา รักแกว นิติศาสตร

493 6613601001027 เจษฎา ฉิมหาด นิติศาสตร

494 6613601001026 จุฑารัตน ใจไว นิติศาสตร

495 6613601001025 จุฑาธิบดิ์ รักชาติ นิติศาสตร
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496 6613601001024 จีรนันท พัฒนประดิษฐ นิติศาสตร

497 6613601001023 จิราวรรณ กัญญาพันธ นิติศาสตร

498 6613601001021 จิณณพัต ถ่ินมะลวน นิติศาสตร

499 6613601001020 จักราวุธ พรหทอินทร นิติศาสตร

500 6613601001019 จริยา บุญออน นิติศาสตร

501 6613601001018 ขวัญชนก เสวตบุตร นิติศาสตร

502 6613601001017 เกียรสยาม พิริพล นิติศาสตร

503 6613601001016 เกียรติศักดิ์ อุนใจ นิติศาสตร

504 6613601001015 เกวลี ครุฑหลง นิติศาสตร

505 6613601001014 กานตธิดา ชางคิด นิติศาสตร

506 6613601001013 กัลยากร พุมบุญจาริก นิติศาสตร

507 6613601001012 กัญญาภัค เหรียญทอง นิติศาสตร

508 6613601001011 กัญญวรา ชูศิริ นิติศาสตร

509 6613601001010 กวินทิพย จันทรทอง นิติศาสตร

510 6613601001009 กฤษณะ วิชัยดิษฐ นิติศาสตร

511 6613601001008 กฤษฎา ใจเพชร นิติศาสตร511 6613601001008 กฤษฎา ใจเพชร นิติศาสตร

512 6613601001007 กฤษฎา คลองขุด นิติศาสตร

513 6613601001006 กวีวุฒิ เพชรสุวรรณ นิติศาสตร

514 6613601001005 กรีฑาพล ชวยเเยม นิติศาสตร

515 6613601001004 กมลวรรณ แกวพ นิติศาสตร

516 6613601001003 กมลชนก ศรีเทพ นิติศาสตร

517 6613601001002 กนกภัณฑ วิมล นิติศาสตร

518 6613601001001 กนกนิภา มวงหีต นิติศาสตร

519 6604302001007 สุดารัตน สงเคราะห คณิตศาสตร

520 6604302001005 พลอธิป เทพนวล คณิตศาสตร

521 6604302001003 ณัฐวดี ชูพักตร คณิตศาสตร

522 6604302001002 ไชยวุฒิ ไชยยศ คณิตศาสตร

523 6604302001001 ชิษณุชา&#8203; จําปากลาย คณิตศาสตร

524 6607204001001 พลอยไพลิน สุขแปะฮาว การจัดการทางวัฒนธรรม

525 6626210001009 สรธัญ ขรัวทองเขียว จิตรกรรม

526 6626210001008 ปภาวี สมเก้ือ จิตรกรรม

527 6626210001007 นิติชัย ถิ่นมะเดื่อ จิตรกรรม

528 6626210001006 ศศิธร จิตภักดี จิตรกรรม
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529 6626210001005 ชลธิชา แกวรักษ จิตรกรรม

530 6626210001004 เจนจิรา ราชบัญดิษฐ จิตรกรรม

531 6626210001003 กัญชรัตน ชูบัว จิตรกรรม

532 6626210001002 กนกณรรฐ ภูเพชร จิตรกรรม

533 6626210001001 ชนพงศ ทรัพยประเสริฐ จิตรกรรม

534 6607211001212 ธันวดี ถวยทอง ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

535 6607211001211 แอนนา นุยเจริญ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

536 6607211001208 ยุภาวรรณ พราหมณี ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี

537 6607211001207 ภาณุเมศวร จุลวิชิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

538 6607211001205 ธิดารัตน เมฆโซ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

539 6607211001204 ธัญรดา ชุมแสง ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

540 6607211001203 ฐิติมา แกวพิพัฒน ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

541 6607211001202 ชาลิสา คชศิริพงษ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

542 6607211001201 เอกชัย สงศรี ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

543 6607212001102 อลงกลต พยุหะ นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

544 6607212001101 อรรถพร ถุงทอง นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน544 6607212001101 อรรถพร ถุงทอง นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

545 6601111001021 สิริกานต ปานศิริ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

546 6601111001020 วรธรรม เปลี่ยนศรี ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

547 6601111001019 ลลิตา จินดา ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

548 6601111001018 นิรมล ศรีนิล ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

549 6601111001017 ณัฐณชิา จาภัยวัง ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

550 6601111001016 ชนนิกานต โตะอิสอ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

551 6601111001015 ชญานิน ธรรมรักษ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

552 6601111001014 กัญญารัตน รัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

553 6601111001013 อรอนงค วงษจินดา ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

554 6601111001012 อทิยา ใสสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

555 6601111001011 สุภิญญา ชํานิ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

556 6601111001010 สุทธิดา สมบูรณ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

557 6601111001009 สลิลทิพย แสงวิจิตรกุล ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

558 6601111001008 กัญญาณัฐ ถาวรานุรักษ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

559 6601111001007 รัชฎาภรณ วิชัยดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

560 6601111001006 เปรมกมล สุขุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

561 6601111001005 นภัสสร นวลวัฒน ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)
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562 6601111001004 ณัฐวรรณ สรอยเพชร ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

563 6601111001003 กฤษติญา รอดเหลื่อม ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

564 6601111001002 จันจิรา นวลผอม ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

565 6601111001001 กัญญารัตน แตงตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว)

566 6616209001089 เยาวเรศ วิชัยดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร

567 6616209001087 เฉลิมพล ทองพรหมดี รัฐประศาสนศาสตร

568 6616209001086 เจนจิรา นันตเคนทร รัฐประศาสนศาสตร

569 6616209001085 เกวรินทร พรหมเเพทย รัฐประศาสนศาสตร

570 6616209001084 อัญชิสา บัวส รัฐประศาสนศาสตร

571 6616209001083 อริษรา ใหมสรวง รัฐประศาสนศาสตร

572 6616209001082 อภิสิทธิ์ สุขเงิน รฐัประศาสนศาสตร

573 6616209001081 อภิวิชญ ตรีชัย รัฐประศาสนศาสตร

574 6616209001080 อภัสรา จิตตประไพ รัฐประศาสนศาสตร

575 6616209001079 อนวัช ปนหมวด รัฐประศาสนศาสตร

576 6616209001078 สุเมธี ปานโรจน รัฐประศาสนศาสตร

577 6616209001077 สุภาวดี ขุนกิจ รัฐประศาสนศาสตร577 6616209001077 สุภาวดี ขุนกิจ รัฐประศาสนศาสตร

578 6616209001076 สิริพร ผลิรัตน รัฐประศาสนศาสตร

579 6616209001075 ศุภฤกษ กลิ่นเมฆ รัฐประศาสนศาสตร

580 6616209001074 ศักดิเดช ทิพยทอง ทิพยทอง รัฐประศาสนศาสตร

581 6616209001073 วริศรา บริพันธ รัฐประศาสนศาสตร

582 6616209001072 รุงนภา ทรงวิลาศ รัฐประศาสนศาสตร

583 6616209001071 มะลิวรรณ ไชยพงศ รัฐประศาสนศาสตร

584 6616209001070 มนัสพร ชูศรี รัฐประศาสนศาสตร

585 6616209001069 มนธิชา ทรงนาศึก รัฐประศาสนศาสตร

586 6616209001068 มณฑาทิพย บูรณพงค รัฐประศาสนศาสตร

587 6616209001067 ภัทรียา แกวกุล รัฐประศาสนศาสตร

588 6616209001066 พิมพมาดา เเกวกลับ รัฐประศาสนศาสตร

589 6616209001065 พงษศักดิ์ คําบํารุง รัฐประศาสนศาสตร

590 6616209001064 ปาริชาติ นาคจินดา รัฐประศาสนศาสตร

591 6616209001063 นันทนลิน แปนศรีนวล รัฐประศาสนศาสตร

592 6616209001062 นันทิพัฒน หนูนอย รัฐประศาสนศาสตร

593 6616209001061 นัฐกานต คงสุข รัฐประศาสนศาสตร

594 6616209001060 นัจมีย เจะแม รัฐประศาสนศาสตร
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595 6616209001059 นภารัตน ผิวเหลือง รัฐประศาสนศาสตร

596 6616209001058 ธาราทิพย บุญชวย รัฐประศาสนศาสตร

597 6616209001057 ธัญทิพ จันทรชู รัฐประศาสนศาสตร

598 6616209001056 ธนวัฒน เรอืงสงขลา รัฐประศาสนศาสตร

599 6616209001054 ณัฐธิดา หมิดแหละ รัฐประศาสนศาสตร

600 6616209001053 ณัฐณชิา คงภักดี รัฐประศาสนศาสตร

601 6616209001052 ณัฐกานต รุงแจง รฐัประศาสนศาสตร

602 6616209001050 ญาณิศา แพทยสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร

603 6616209001049 เอกลักษณ เพ็ชรนาค รัฐประศาสนศาสตร

604 6616209001048 อัจฉรา จันทระ รัฐประศาสนศาสตร

605 6616209001047 อรพิมล ศรีพูนทรัพย รัฐประศาสนศาสตร

606 6616209001046 ชุติมา สระใหญ รัฐประศาสนศาสตร

607 6616209001045 สลินทิพย ฉิมประสงค รฐัประศาสนศาสตร

608 6616209001044 สโรชา แมเย็น รัฐประศาสนศาสตร

609 6616209001043 ชมภูนุช ภูระหงษ รัฐประศาสนศาสตร

610 6616209001042 ศศิกานต พรมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร610 6616209001042 ศศิกานต พรมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร

611 6616209001041 ศรราม สุขสม รัฐประศาสนศาสตร

612 6616209001040 ศตวรรษ มีเดช รัฐประศาสนศาสตร

613 6616209001039 วิทวัส ใยดวง รัฐประศาสนศาสตร

614 6616209001038 วสิษฐพล เทือกสุบรรณ รัฐประศาสนศาสตร

615 6616209001037 วรัญญา บุญชู รัฐประศาสนศาสตร

616 6616209001036 รัชพล พรมภักดี รัฐประศาสนศาสตร

617 6616209001035 รังสิมันต บัวพันธ รฐัประศาสนศาสตร

618 6616209001034 รติรส ศรีวสยพราหมณ รัฐประศาสนศาสตร

619 6616209001033 พิมพชนก สุขกรี รัฐประศาสนศาสตร

620 6616209001032 พิพัฒน นาคดุก รัฐประศาสนศาสตร

621 6616209001031 พิชญาภัค คมกลา รฐัประศาสนศาสตร

622 6616209001030 ชนิกานต แสงเพชร รฐัประศาสนศาสตร

623 6616209001029 พลอยไพลิน แสงสวาง รัฐประศาสนศาสตร

624 6616209001028 ชนะกร ทองจันทร รัฐประศาสนศาสตร

625 6616209001027 ปยพัทธ ศึกเสือ รฐัประศาสนศาสตร

626 6616209001026 ปาริชาติ ทิพยศรี รัฐประศาสนศาสตร

627 6616209001025 ปาณิศา ชางนิล รัฐประศาสนศาสตร
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628 6616209001024 จรูญวิทย เมืองแกว รัฐประศาสนศาสตร

629 6616209001023 ประภัสสร นามวัชระโสพิศ รัฐประศาสนศาสตร

630 6616209001022 นุชนารถ แกวสามดวง รัฐประศาสนศาสตร

631 6616209001021 นัฏฐพร เกิดควน รัฐประศาสนศาสตร

632 6616209001020 นฤมล กุลคีรี รัฐประศาสนศาสตร

633 6616209001019 นภัสกร ไชยฤกษ รฐัประศาสนศาสตร

634 6616209001018 กีรติ เสียงเพราะ รัฐประศาสนศาสตร

635 6616209001017 ธีระพัฒน วิโรจน รัฐประศาสนศาสตร

636 6616209001016 ธิวารัตน ชะนะรอด รัฐประศาสนศาสตร

637 6616209001015 ณัฐวรรณ วิบูลยเชื้อ รัฐประศาสนศาสตร

638 6616209001014 ณัฐรดิา เพ็ญศิริ รัฐประศาสนศาสตร

639 6616209001013 ณัฐณชิา นวลเศษ รัฐประศาสนศาสตร

640 6616209001012 ณัชชา ทองวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร

641 6616209001011 ฑิฆัมพร แดงชนะ รัฐประศาสนศาสตร

642 6616209001010 ชุติมณฑน บุญทอง รัฐประศาสนศาสตร

643 6616209001009 ชาลิสา รักษาวงศ รัฐประศาสนศาสตร643 6616209001009 ชาลิสา รักษาวงศ รัฐประศาสนศาสตร

644 6616209001008 ชนากานต ชัยยศ รัฐประศาสนศาสตร

645 6616209001007 ชนากาญจน ลักษณะจันทร รัฐประศาสนศาสตร

646 6616209001006 เจนจิรา พัฒนแดง รัฐประศาสนศาสตร

647 6616209001005 กันตกมล ไชยพจน รัฐประศาสนศาสตร

648 6616209001004 จอมขวัญ เขียวสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร

649 6616209001003 กานตธิดา แวนแกว รัฐประศาสนศาสตร

650 6616209001002 กัณภัส จิตรอํานวย รัฐประศาสนศาสตร

651 6616209001001 กนกวรรณ การดี รัฐประศาสนศาสตร

652 6604309001005 ศิรนิรัตน สุระกา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

653 6604309001003 จุฑาสินี ประพันธ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

654 6604309001001 วรรณวิสา อังสกุล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

655 6604311001009 ศักดิ์สิทธิ์ รัตนี สัตวศาสตร

656 6604311001008 วริศรา เกิดปญญา สัตวศาสตร

657 6604311001007 เสาวลักษณ บุญทอง สัตวศาสตร

658 6604311001006 ศตคุณ ศรีสวาง สัตวศาสตร

659 6604311001005 ธัญลักษณ ชลสินธุ สัตวศาสตร

660 6604311001004 พรพิมล แสงกลับ สัตวศาสตร
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661 6604311001003 ณัฐณชิา วิบศิลป สัตวศาสตร

662 6604311001002 ณัฐชรวี เมืองพรอม สัตวศาสตร

663 6604311001001 เกวลิน แกวเกตุพงค สัตวศาสตร

664 6604305001314 เอกรินทร คงมาก วิทยาการคอมพิวเตอร

665 6604305001313 อมิตตา ยกทวน วิทยาการคอมพิวเตอร

666 6604305001312 อนาวิล เสาสมภพ วิทยาการคอมพิวเตอร

667 6604305001311 ศศิวิมล วิชัยดิษฐ วิทยาการคอมพิวเตอร

668 6604305001310 รัชชานนท สวางศรี วิทยาการคอมพิวเตอร

669 6604305001309 ภัทรชัย หุยน้ํา วิทยาการคอมพิวเตอร

670 6604305001308 นันทชัย วงษกาญจนา วิทยาการคอมพิวเตอร

671 6604305001307 ธิติมา วรรณพัฒน วิทยาการคอมพิวเตอร

672 6604305001305 ธนธร ขวัญชวย วิทยาการคอมพิวเตอร

673 6604305001304 ฐิตินันท รัตนมณี วิทยาการคอมพิวเตอร

674 6604305001303 เจตนสฤษฏ์ิ รัตนเหมากุล วิทยาการคอมพิวเตอร

675 6604305001302 ขจรยศ จาวยญ วิทยาการคอมพิวเตอร

676 6604305001301 กฤษณ คําหอม วิทยาการคอมพิวเตอร676 6604305001301 กฤษณ คําหอม วิทยาการคอมพิวเตอร

677 6612403001347 อัครพนธ แซลิ้ม บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

678 6612403001345 อรนุช คลายบุตร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

679 6612403001344 อรนลิน กาญจนวงศ บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

680 6612403001343 หฤทัย คําภีร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

681 6612403001342 สุกัญญา กุลพรหม บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

682 6612403001339 ศศิวิมล ไมตรีแกว บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

683 6612403001338 วิชิตา พรหมหีต บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

684 6612403001336 ลัดดา สุพร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

685 6612403001335 รัตติการ วิเศษสุข บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

686 6612403001334 รัชชานนท จันทรพฤกษ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

687 6612403001333 รรรรรร ขาวนวล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

688 6612403001331 มาริษา ขวัญเเกว บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

689 6612403001329 ภัทราภรณ ทักจาง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

690 6612403001327 เพ็ญพิชชา ทุงปรือ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

691 6612403001325 ผกามาศ เภรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

692 6612403001324 ปยะดา ศรีระวิ บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

693 6612403001323 ปภาวดี มีพริ้ง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)
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694 6612403001321 นภิสา โสกประเทศ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

695 6612403001318 ธัญลักษณ แมนเมือง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

696 6612403001317 ณัฐรกิา ภูพร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

697 6612403001316 ณัฐกานต หอมรส บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

698 6612403001315 ณัฐกมล ชุมแกว บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

699 6612403001314 ณัฏฐิยา ทองหนู บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

700 6612403001313 ฐิตาภา รัจรัญ บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

701 6612403001312 โชติมา เวชกุล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

702 6612403001311 ชัชนันท เหงาสกุล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

703 6612403001310 ชนากานต นาคเสน บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

704 6612403001308 จีรพัฒน แจมกลาง บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

705 6612403001307 จิรนันท ไชรักษา บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

706 6612403001305 เกวลิน ชวยมิตร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

707 6612403001304 กัญญาพัชร แสงเเพรว บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

708 6612403001303 กวิณธิดา เมืองนอย บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

709 6612403001302 กมลชนก พิสระ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)709 6612403001302 กมลชนก พิสระ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

710 6612403001301 กนกพร หาญมนตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

711 6612403001028 ไปรรีญา นุชรินทร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

712 6612403001027 โชคชัย เเซเอียด บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

713 6612403001026 เพ็ญฤดี เรือนสูง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

714 6612403001025 เกศินี สุดใจ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

715 6612403001023 อริสา ถนอมปก บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

716 6612403001022 อภิชญา ไขดวง บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

717 6612403001019 สุชาวดี สุวรรณเฮง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

718 6612403001018 สุกัญญา พุทธรักษา บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

719 6612403001014 มณฑติา ศิขิวัตร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

720 6612403001010 นวรัตน วรรณศรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

721 6612403001008 นราชัย ตรึกตรอง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

722 6612403001007 นภัสรพี มณีนวล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

723 6612403001006 ธนิดา ชวยชู บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

724 6612403001003 จนิสตา ชาสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

725 6612403001002 คีตินันท ไกรนรา บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)

726 6612403001001 ประภาศรี สุภากร บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)
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727 6612402001209 สุมิตตรา พิมทะ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

728 6612402001208 สุนิตา โนนโสภา บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

729 6612402001207 ยศวดี ศรีประเสริฐ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

730 6612402001206 ภูตะวัน เพชรสุวรรณ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

731 6612402001205 พรรณภศา เพชรคง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

732 6612402001204 ปยธิดา ไกรสิทธิ์ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

733 6612402001203 ปญญพัฒน สายชล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

734 6612402001201 ชนัญชิดา โตะงะ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

735 6612402001014 เสาวรส ศรีธามาศ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

736 6612402001013 อิงชนิกา บูระพา บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

737 6612402001011 สิทธิชัย เก้ือกูล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

738 6612402001010 ศกลรัตน ฐาปนาชยันุกูล บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

739 6612402001009 วิลาลินี ทัศเจริญสุข บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

740 6612402001008 วรีญา ภูเชี่ยวชาญวิทย บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

741 6612402001007 พัชราภรณ พงษวิฑรูย บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

742 6612402001006 นูรอิคมาล มายิ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)742 6612402001006 นูรอิคมาล มายิ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

743 6612402001005 นุศรา ขุนอารี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

744 6612402001003 จิรัชญา อภิชาติ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

745 6612402001002 จิรวัฒน ขาววงศ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

746 6612402001001 กนกวรรณ งะสมัน บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

747 6612404001004 สุภาวิดา หวานชวย บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย)

748 6612404001003 อริสา มีแสง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย)

749 6612404001002 ศิรนิทิพย ปานชวย บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย)

750 6612404001001 ธนพรรณ คลายทอง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย)

751 6612417001009 รัตนภรณ ทองพิจิตร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

752 6612417001008 ธิดารัตน เกลี้ยงชวย บรหิารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

753 6612417001006 ไอศิกา แกวคง บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

754 6612417001005 ศุภวิชญ สมบูรณ บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

755 6612417001004 พรพิศุทธิ์ หัสดินทร บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

756 6612417001002 ณัฏฐาเนตร นุนสังข บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

757 6612417001001 กมลรัตน ไทยอํามาตย บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเปนผูประกอบการ)

758 6612407001228 อัญชิษฐา เนื้อออน การจัดการโลจิสติกส

759 6612407001227 อนาวิล ปนหมวด การจัดการโลจิสติกส
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760 6612407001226 สุภัทรตรา ศรีขัดเคา การจัดการโลจิสติกส

761 6612407001225 สรณสิริ รอดเจริญ การจัดการโลจิสติกส

762 6612407001224 ศิรนิาฏ เทพศิริ การจัดการโลจิสติกส

763 6612407001223 วิลาวัณย อุยสกุล การจัดการโลจิสติกส

764 6612407001222 วัชรพล คงเจริญ การจัดการโลจิสติกส

765 6612407001221 วรรณศิา ไกรนรา การจัดการโลจิสติกส

766 6612407001219 ยลดา จีนชูแกว การจัดการโลจิสติกส

767 6612407001217 พรไพลิน พิมพลอย การจัดการโลจิสติกส

768 6612407001216 ปาริชาติ รอดเจริญ การจัดการโลจิสติกส

769 6612407001215 ประภาพรรณ ศรีวิสุทธิ์ การจัดการโลจิสติกส

770 6612407001214 ปรเมศวร ไทยอํามาตย การจัดการโลจิสติกส

771 6612407001213 เนติธร ศิรชิาติ การจัดการโลจิสติกส

772 6612407001210 ธีราพร บัวนุช การจัดการโลจิสติกส

773 6612407001209 ธีรภัทร ทองแจม การจัดการโลจิสติกส

774 6612407001208 ทิพยนภา วิมล การจัดการโลจิสติกส

775 6612407001207 ตรนีภัทร พรมนิมิตร การจัดการโลจิสติกส775 6612407001207 ตรนีภัทร พรมนิมิตร การจัดการโลจิสติกส

776 6612407001205 ณัฏฐธิดา พูลสิน การจัดการโลจิสติกส

777 6612407001204 ชุติกาญจน บัวสังข การจัดการโลจิสติกส

778 6612407001203 จิณณพัต ศรีศิลป การจัดการโลจิสติกส

779 6612407001202 เกียรติศักดิ์ อภิวัฒนพงศ การจัดการโลจิสติกส

780 6612407001201 กิ่งแกว นุมนวล การจัดการโลจิสติกส

781 6612407001024 เอเซีย เล็มเละ การจัดการโลจิสติกส

782 6612407001022 อมรเทพ รัตนพันธ การจัดการโลจิสติกส

783 6612407001021 สุนิสา แกวผลึก การจัดการโลจิสติกส

784 6612407001020 สายสมร ตันยงค การจัดการโลจิสติกส

785 6612407001019 สลิลทิพย เกิดอุดม การจัดการโลจิสติกส

786 6612407001017 ศุภชัย มานะพัฒนพงศ การจัดการโลจิสติกส

787 6612407001016 ศุภกานต จันทรมณี การจัดการโลจิสติกส

788 6612407001015 วรายุตม จันทฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส

789 6612407001013 พนิดา แสวงรู การจัดการโลจิสติกส

790 6612407001012 นุชนารถ หมวดเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส

791 6612407001011 นพดล ชํานาญหมอ การจัดการโลจิสติกส

792 6612407001010 ธัญลักษณ ศรีอินทร การจัดการโลจิสติกส
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793 6612407001008 ณัฐพงศ ปานมณี การจัดการโลจิสติกส

794 6612407001007 ณัฐพงศ ทิศยานะ การจัดการโลจิสติกส

795 6612407001006 ณัฐนรี บุญเทียม การจัดการโลจิสติกส

796 6612407001005 ชุติมณฑน เพชรสุทธิ์ การจัดการโลจิสติกส

797 6612407001004 จีรนันท อุนจันทร การจัดการโลจิสติกส

798 6612407001003 กุลจิรา ทองชล การจัดการโลจิสติกส

799 6612407001002 กรวิภา อําไพเพชร การจัดการโลจิสติกส

800 6612407001001 อดิศักดิ์ ทองรักษ การจัดการโลจิสติกส

801 6612410001026 อมรกานต สังขทอง ธุรกิจอาหาร

802 6612410001025 สมัชญา อินทอง ธุรกิจอาหาร

803 6612410001024 วรเชษฐ บางโรย ธุรกิจอาหาร

804 6612410001022 อรณัชชา อินทปกษ ธุรกิจอาหาร

805 6612410001021 สุดารัตน สิทธิโอน ธุรกิจอาหาร

806 6612410001020 ศศิธร พุฒทอง ธุรกิจอาหาร

807 6612410001019 ธนากร สุกาวิน ธุรกิจอาหาร

808 6612410001018 รวิพล นนทศักดิ์ ธุรกิจอาหาร808 6612410001018 รวิพล นนทศักดิ์ ธุรกิจอาหาร

809 6612410001017 เปรมฤทัย บุญชูวงศ ธุรกิจอาหาร

810 6612410001016 ปฐมาวดี เพชรหนาย ธุรกิจอาหาร

811 6612410001015 นิดติญา พะลิงค ธุรกิจอาหาร

812 6612410001014 นัฐพล ฤาชัยราม ธุรกิจอาหาร

813 6612410001013 ณิชาภัทร แซลิ้ม ธุรกิจอาหาร

814 6612410001012 ญาณิศา สุวรรณ ธุรกิจอาหาร

815 6612410001011 ธันยชนก&#8203; พูลทวี ธุรกิจอาหาร

816 6612410001010 ตุกตา นางหงษ ธุรกิจอาหาร

817 6612410001009 ดารารัตน หนูขุนทอง ธุรกิจอาหาร

818 6612410001008 ชมพูนุช พรหมแกว ธุรกิจอาหาร

819 6612410001007 กัญญวรา สุขเจริญ ธุรกิจอาหาร

820 6612410001006 กีรติกา ขาวจิตต ธุรกิจอาหาร

821 6612410001005 กิติญา หมันงะ ธุรกิจอาหาร

822 6612410001004 กัญธิวา แคลวคลอง ธุรกิจอาหาร

823 6612410001003 กัญญาณัฐ สุขชวย ธุรกิจอาหาร

824 6612410001001 กนกวรรณ นวลมุสิก ธุรกิจอาหาร

825 6618414001037 อภิญญา สุขเพ็ง -
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826 6618414001036 อนุธิดา รัญจวน -

827 6618414001035 สิริลักษณ ตนปอ -

828 6618414001034 ศิรกิาญจน บุญเสนาะ -

829 6618414001033 ศศิธร ทําการเหมาะ -

830 6618414001031 วลัยพร ศรีสุวรรณ -

831 6618414001029 มลฑิตา กาญจนะพรม -

832 6618414001027 อาทิตยา เตียนมีผล -

833 6618414001026 ศุภัทรสร วิชิตเช้ือ -

834 6618414001025 พีรดา พันธพฤกษ -

835 6618414001024 พรนภัส นุนสุวรรณ -

836 6618414001023 ศตวรรษ ชางปาน -

837 6618414001022 วาจิตตรี พวงทิพย -

838 6618414001021 วรกานต คําสุนทร -

839 6618414001020 ลีลาวดี ทองคําวัน -

840 6618414001019 นุรมาลา ดาราไก -

841 6618414001018 ภัทรพร พรมทอง -841 6618414001018 ภัทรพร พรมทอง -

842 6618414001017 พิยะดา ดาราสิชฌน -

843 6618414001016 จันทรรัตน เช่ือพุทธ -

844 6618414001015 กมลทิพย เปรมจิตร -

845 6618414001014 ปารีณา จีนกุง -

846 6618414001013 ปทมา โอยสวัสดิ์ -

847 6618414001012 ปฏิพร ใยยอง -

848 6618414001011 บัณฑติา ปนทโมรา -

849 6618414001010 ธิราพร ประสม -

850 6618414001009 ธิดารัตน นาคขวัญ -

851 6618414001008 ธิดารัตน แกวศรีสุข -

852 6618414001007 ธนัชชา ขุนทองแกว -

853 6618414001006 ทิพยวิมล จันทมณี -

854 6618414001005 ทนงศักดิ์ พิทักษ -

855 6618414001004 ณัฐรกิา มั่นเรอืงเดช -

856 6618414001003 ขนิษฐา เกิดขาว -

857 6618414001002 กิตติศักดิ์ ปจฉิม -

858 6618414001001 กัญญาณัฐ บานกระจาย -
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859 6622412001004 วิมนณัฐ สิงโวลี นิเทศศาสตร (วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองคกรและการจัดการอีเวนท )

860 6622412001003 วราภรณ พรหมจิ๋ว นิเทศศาสตร (วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองคกรและการจัดการอีเวนท )

861 6622412001002 วราพร โภคะชาติ นิเทศศาสตร (วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองคกรและการจัดการอีเวนท )

862 6622413001012 วิชชากร ดวงประทีป นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

863 6622413001010 ภานุวัตน ขวัญชุม นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

864 6622413001009 พัชชรี บุญรกัษา นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

865 6622413001007 ปฎิพัทธ เพชรโพธิ์ นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

866 6622413001006 เบญจวรรณ มณฑริาช นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

867 6622413001005 นางสาวสุชานาฎ หนูทอง นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

868 6622413001003 ธนภัทร เสียงใหญ นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

869 6622413001001 กฤษฎา สุทธิรกัษ นิเทศศาสตร (วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล)

870 6607501001006 วรารัตน ชิณวงค การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว)

871 6607501001004 พีรภัทร แมนเมือง การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว)

872 6607501001003 ชลนิภา จันทรเพ็ชร การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว)

873 6607501001002 คุณภัทร เพชรชวย การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว)

874 6607502001003 ศุภาพิชญ ไลคง การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม)874 6607502001003 ศุภาพิชญ ไลคง การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม)

875 6607502001002 ภัทราวดี ทวิชสังข การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม)

876 6607502001001 กนกวรรณ ใจสมุทร การจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร (การโรงแรม)

877 6607504001014 อารีรัตน ทุงสวาง การจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร(ธุรกิจการบิน)

878 6607504001010 สุวภัทร พุมจันทร การจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร(ธุรกิจการบิน)

879 6607504001009 สุภาวดี สายสุด การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

880 6607504001008 วรัญญา พรหมจิ๋ว การจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร(ธุรกิจการบิน)

881 6607504001006 มุกศรินดา เงี่ยนตั้น การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

882 6607504001005 มัทนาวดี เมฆมณี การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

883 6607504001004 นฤมล ยะโส การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

884 6607504001003 ชนัญชิดา เจริญกุล การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

885 6607504001002 ธารีรัตน ถนิมกาญจน การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

886 6607504001001 ชลธิชา หิ้มหีต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)

887 6601110001005 อรอุมา ศรนิรันดร ครุศาสตร (ฟสิกส)

888 6601110001004 สุภาวดี เปรมปรีดิ์ ครุศาสตร (ฟสิกส)

889 6601110001002 นุชบา อยูสุข ครศุาสตร (ฟสิกส)

890 6601110001001 นราเทพ สังขภิรมย ครุศาสตร (ฟสิกส)

891 6627228001101 ไปรยา เตมะศิริ รัฐศาสตร
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892 6627228001100 ไชยวัฒน บอนอย รัฐศาสตร

893 6627228001099 เฉลิมศักดิ์ คงทอง รัฐศาสตร

894 6627228001098 เกตนสิรี สามกองงาม รัฐศาสตร

895 6627228001096 อิงออน สงขาว รัฐศาสตร

896 6627228001095 อาภัสรา คงศรีพุท รัฐศาสตร

897 6627228001094 อภิรักษ เลิศไกร รัฐศาสตร

898 6627228001093 อธิภัทร ทองทิพย รัฐศาสตร

899 6627228001092 สิทธิโชค หลางหวอด รัฐศาสตร

900 6627228001091 ยุวรรณดา ดีทองออน รัฐศาสตร

901 6627228001090 มารตรี จันทรภูชงค รัฐศาสตร

902 6627228001088 ภัทรานิษฐ สุขนิยม รัฐศาสตร

903 6627228001087 พิมลรัตน สุดฝาย รัฐศาสตร

904 6627228001086 อาริสา ชัยค รัฐศาสตร

905 6627228001085 อัษฎา ทองพูน รัฐศาสตร

906 6627228001084 อัมรินทร เพ็ชรทอง รัฐศาสตร

907 6627228001083 อัมพรศิริ เพชรไทย รัฐศาสตร907 6627228001083 อัมพรศิริ เพชรไทย รัฐศาสตร

908 6627228001082 พิชญาพร ชนะกิจกิดาการ รัฐศาสตร

909 6627228001081 อริยาภา นอมเกตุ รัฐศาสตร

910 6627228001080 พัชรพร แกวขํา รัฐศาสตร

911 6627228001079 พรวิภา ธิบดี รัฐศาสตร

912 6627228001078 หาญเดช พัฒนแดง รัฐศาสตร

913 6627228001077 เสาวภา เปยวิเศษ รัฐศาสตร

914 6627228001076 สุวนันท คงดี รัฐศาสตร

915 6627228001075 สุริยา มณีรัตน รฐัศาสตร

916 6627228001074 สุรยุทธ ภาวงศ รัฐศาสตร

917 6627228001073 สุรพัศ จันทรขาว รัฐศาสตร

918 6627228001072 สุนิสา ชนะพล รัฐศาสตร

919 6627228001071 สุธารัตน ครุฑกาศ รัฐศาสตร

920 6627228001070 สุทธิพงศ บุญนาพาน รฐัศาสตร

921 6627228001069 สุทธิดา สลัดแกว รัฐศาสตร

922 6627228001068 สรศักดิ์ สุดลึก รัฐศาสตร

923 6627228001067 สกุลทิพย อินทรแกว รัฐศาสตร

924 6627228001066 เศรษฐ ฉิมหาด รัฐศาสตร
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925 6627228001065 ศุภณัฐ เกิดกุลรัตน รฐัศาสตร

926 6627228001064 ศุภชัย สมบัติแกว รัฐศาสตร

927 6627228001063 ศุภกร มังกรรตัน รัฐศาสตร

928 6627228001062 ศรา&#8203;รัตน&#รักษามั่น รัฐศาสตร

929 6627228001061 วีรพล รอดอินทร รัฐศาสตร

930 6627228001060 พงศักดิ์ อนันตแดง รัฐศาสตร

931 6627228001059 วาสนา ชวาลิต รัฐศาสตร

932 6627228001058 วรรณภา บุดดีคํา รัฐศาสตร

933 6627228001057 วรรณพร ออนพรอม รัฐศาสตร

934 6627228001056 วรเมธ มวยดี รัฐศาสตร

935 6627228001055 วรกร หงษะ รัฐศาสตร

936 6627228001054 ลลิตา จิตมหา รัฐศาสตร

937 6627228001053 ยุวดี นวลแกว รฐัศาสตร

938 6627228001052 ยุพาวดี ศรสังข รัฐศาสตร

939 6627228001051 ภูวรินทร แดงนอย รัฐศาสตร

940 6627228001050 ภัคนันท ปานพุม รัฐศาสตร940 6627228001050 ภัคนันท ปานพุม รัฐศาสตร

941 6627228001049 เพ็ญประภา ชวยพินิจ รัฐศาสตร

942 6627228001048 นาถกานต สุขอนันต รัฐศาสตร

943 6627228001047 นพพร เจียมวิจิตร รัฐศาสตร

944 6627228001046 พิยดา มณีโชติ รัฐศาสตร

945 6627228001045 ธิดารัตน นิลมาส รัฐศาสตร

946 6627228001044 ปุณณตัถ มีแสง รัฐศาสตร

947 6627228001043 ปุญญิศา วิลัย รัฐศาสตร

948 6627228001042 ปาริชาติ พรหมฤทธิ์ รัฐศาสตร

949 6627228001041 ธนาภรณ โอยสวัสดิ์ รัฐศาสตร

950 6627228001040 ทรงยศ ฝอยติ้น รัฐศาสตร

951 6627228001039 ณิชกมล นวลกุล รัฐศาสตร

952 6627228001038 ณัฐวดี ชิณวงศ รัฐศาสตร

953 6627228001037 ณัฐนิชา จิตสงคราม รัฐศาสตร

954 6627228001036 นวีนา หอมละออ รัฐศาสตร

955 6627228001035 นริสรา คงแงง รัฐศาสตร

956 6627228001034 นภาพรรณ ฤทธิชัย รัฐศาสตร

957 6627228001033 ธีรภัทร แพงรกัษ รัฐศาสตร



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษาที่ชําระเงินคารายงานตัว

ขอมูล ณ 9/9/2565 เวลา 11.30 น.

ใหนักศึกษาที่มีชื่อในการชําระเงินคารายงานตัว  ดําเนินการดังตอไปนี้

2 สงหลักฐานการรายงานตัวมาที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต 1 เมษายน 66 - 31 พฤาภาคม 2566

1 เขาบันทึกขอมูลไดที่  https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565

958 6627228001032 ธมนวรรณ หีตหมื่น รัฐศาสตร

959 6627228001031 ธนวันต สมบัติวงค รัฐศาสตร

960 6627228001030 ณัฐชนน เพชรนุย รัฐศาสตร

961 6627228001029 ชุติมา โรจนรัตน รัฐศาสตร

962 6627228001028 ทิพยพาพร พรพัชรีสันติสุข รัฐศาสตร

963 6627228001027 ชัยกฤต นวลศรีทอง รัฐศาสตร

964 6627228001026 ดารารัตน รอดภัย รัฐศาสตร

965 6627228001025 ณิชารีย ศรีภิรมยมิตร รัฐศาสตร

966 6627228001024 ขวัญฤทัย แยมยินดี รัฐศาสตร

967 6627228001023 ณัฐณชิา ชศูักดิ์ รัฐศาสตร

968 6627228001022 ณัฏฐธิดา สีแดง รฐัศาสตร

969 6627228001021 ณธิดา พริกบางงอน รัฐศาสตร

970 6627228001020 ฑิเบต จิตรสุวรรณ รัฐศาสตร

971 6627228001019 ฐิติยา โสมกลิ่น รัฐศาสตร

972 6627228001018 ฐิติพร สังขทอง รัฐศาสตร

973 6627228001017 ชิษณุพงศ รัตนรตัน รัฐศาสตร973 6627228001017 ชิษณุพงศ รัตนรตัน รัฐศาสตร

974 6627228001016 กัลยรัตน พรหมณาเวช รัฐศาสตร

975 6627228001015 ชนะภัย พุทธรอด รัฐศาสตร

976 6627228001014 จิรายุทธ มวงศรี รัฐศาสตร

977 6627228001013 จิรพัฒน ปานเพชร รฐัศาสตร

978 6627228001012 จิตติมา จารึกเรียม รัฐศาสตร

979 6627228001011 จันทนา พังงา รัฐศาสตร

980 6627228001010 ขัตติยะ วิชัยดิษฐ รัฐศาสตร

981 6627228001009 กิติศักดิ์&#8203; ขุน&#8203;ศรี รัฐศาสตร

982 6627228001008 กิตติภณ แกวคํา รัฐศาสตร

983 6627228001007 การติมา ศรภีิรมยมิตร รัฐศาสตร

984 6627228001006 กาญจนา จุลเพชร รัฐศาสตร

985 6627228001005 กัญญาภัทร รัชชะ รัฐศาสตร

986 6627228001004 กัญญวรา ภักดีไทย รัฐศาสตร

987 6627228001003 กษิดิศ พิทักษ รัฐศาสตร

988 6627228001002 กฤษณา อาวุธ รัฐศาสตร

989 6627228001001 กนกวรรณ อนุมาศ รัฐศาสตร

990 6604301001006 โชติกา หอมกอ นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ
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991 6604301001005 วิลาสินี แซอุย นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

992 6604301001003 ธิดารัตน วันเพ็ญ นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

993 6604301001002 ณัฐภัทร ชูฤทธิ์ นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

994 6604307001010 ศุภากร พลอินทร เทคโนโลยีการประมง

995 6604307001009 นพดล เสืออินโท เทคโนโลยีการประมง

996 6604307001006 จินตจุฑา ชูอําไพ เทคโนโลยีการประมง

997 6604307001004 ศิรศิักดิ์ วัฒนานนท เทคโนโลยีการประมง

998 6604307001003 วีระชาติ ตีสิงห เทคโนโลยีการประมง

999 6604307001002 เมธัส วรรณโชติ เทคโนโลยีการประมง

1000 6604341001107 ยศสรัล จิตรเที่ยง เทคโนโลยีดิจิทัลวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1001 6604341001106 พาวิณี ตะราพร เทคโนโลยีดิจิทัลวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1002 6604341001103 ชินวัฒน โคเกิด เทคโนโลยีดิจิทัลวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1003 6604341001102 กิตติศักดิ์ พรหมประทีป เทคโนโลยีดิจิทัลวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1004 6604341001101 กัญญารัตน ปานเจริญ เทคโนโลยีดิจิทัลวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1005 6604342001117 สุภาวดี นาคโพธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1006 6604342001116 ศุภิสรา เสือทอง เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย1006 6604342001116 ศุภิสรา เสือทอง เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1007 6604342001115 อนุวัตร ภูคัสมาติ์ เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1008 6604342001113 ศิรนิภา ทองสุข เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1009 6604342001112 วิกรม นุชทรัพย เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1010 6604342001111 วรสิทธิ์ พูนกลาง เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1011 6604342001110 ปรีญา หวานชวย เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1012 6604342001108 ธนกร สุขใจ เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1013 6604342001107 ณัฐพงษ รัตนคช เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1014 6604342001106 ชาคริต ทัศเรณู เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1015 6604342001105 สิรวิชญ ทรายออน เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1016 6604342001104 สันติ เมฆปน เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1017 6604342001103 คเชนทร สุวรรณฉิม เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1018 6604342001102 ศศินา ชูแนม เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1019 6604342001101 กิตติกร คชเชนทร เทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาเอกมัลติมีเดีย

1020 6604335001008 อัญกร จันทรสุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1021 6604335001006 ชาคริต หมานระโตะ เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1022 6604335001005 ธีรวุฒิ นอยปลอด เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1023 6604335001004 ธีรภัทร ซิ้วเยว เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
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1024 6604335001003 ธนพัฒน เพ็ชรกําเหนิด เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1025 6604335001002 กฤตนน เจะเตะ เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1026 6604335001001 กองภพ กองพรม เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1027 6604317001050 เย็นฤดี ดิษฐเเกว อนามัยสิ่งแวดลอม

1028 6604317001049 เกษราพรรณ บัวทอง อนามัยสิ่งแวดลอม

1029 6604317001048 อนงนาฏ นุนสวัสดิ์ อนามัยสิ่งแวดลอม

1030 6604317001047 สุนิษา ไชยโคตร อนามัยสิ่งแวดลอม

1031 6604317001046 สิรามล รักษภักดี อนามัยสิ่งแวดลอม

1032 6604317001045 วรรณวิสา ศรีพุฒ อนามัยสิ่งแวดลอม

1033 6604317001044 สุมินตรา รักเพชร อนามัยสิ่งแวดลอม

1034 6604317001043 ภัคจิรา เทพรักษ อนามัยสิ่งแวดลอม

1035 6604317001042 พิมพิศา จีนไทย อนามัยสิ่งแวดลอม

1036 6604317001041 ศุภการณ แกวเรือง อนามัยสิ่งแวดลอม

1037 6604317001040 ศุณษิา สารพงษ อนามัยสิ่งแวดลอม

1038 6604317001039 บัณฑติา เสือนาค อนามัยสิ่งแวดลอม

1039 6604317001038 นภัสดล พรมหีต อนามัยสิ่งแวดลอม1039 6604317001038 นภัสดล พรมหีต อนามัยสิ่งแวดลอม

1040 6604317001037 ทิพวัลย ศรีคํา อนามัยสิ่งแวดลอม

1041 6604317001036 มูฮัมหมัดฟาอีส มะกอรี อนามัยสิ่งแวดลอม

1042 6604317001035 โซนาเดีย หนูรตัแกว อนามัยสิ่งแวดลอม

1043 6604317001034 จรรยารัตน ทองสวาง อนามัยสิ่งแวดลอม

1044 6604317001033 พรนภัส บุญทัน อนามัยสิ่งแวดลอม

1045 6604317001032 เเกวมณี นาครอด อนามัยสิ่งแวดลอม

1046 6604317001031 ออมสิน ภูขันเงิน อนามัยสิ่งแวดลอม

1047 6604317001030 อรพรรณ สงัดศรี อนามัยสิ่งแวดลอม

1048 6604317001029 ปยนันท ไทรสุวรรณ อนามัยสิ่งแวดลอม

1049 6604317001027 ศุภณัฐ ลําใย อนามัยสิ่งแวดลอม

1050 6604317001026 ศุกรฤทัย ชัยวิชิต อนามัยสิ่งแวดลอม

1051 6604317001025 วิภาดา บุญอยู อนามัยสิ่งแวดลอม

1052 6604317001024 นฤมล ชัยพัฒน อนามัยสิ่งแวดลอม

1053 6604317001022 รัตนาภรณ แกวพิพัฒน อนามัยสิ่งแวดลอม

1054 6604317001021 ธวัชชัย กองสวัสดิ์ อนามัยสิ่งแวดลอม

1055 6604317001020 ฟาริดา สองเเกว อนามัยสิ่งแวดลอม

1056 6604317001019 แพรวพรรณ สอนเวช อนามัยสิ่งแวดลอม
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1057 6604317001018 พศิกา อําไพพัด อนามัยสิ่งแวดลอม

1058 6604317001017 ผกามาศ บุญอําไพ อนามัยสิ่งแวดลอม

1059 6604317001016 ปุญญพัฒน ครุฑสึก อนามัยสิ่งแวดลอม

1060 6604317001015 ปาริชาติ ชุมเส็ง อนามัยสิ่งแวดลอม

1061 6604317001014 ปรัตถกร เดชเรอืง อนามัยสิ่งแวดลอม

1062 6604317001013 ดาราวดี ทิพยพิมล อนามัยสิ่งแวดลอม

1063 6604317001012 เนตรดาว สุขเสวี อนามัยสิ่งแวดลอม

1064 6604317001011 ชัชวาล วรนุช อนามัยสิ่งแวดลอม

1065 6604317001009 นันทนภัส ประดูวงษ อนามัยสิ่งแวดลอม

1066 6604317001008 นัทธนันท ศรีวิสัย อนามัยสิ่งแวดลอม

1067 6604317001007 ถนอมศรี วรชัย อนามัยสิ่งแวดลอม

1068 6604317001006 จันทรศิริ โดยดี อนามัยสิ่งแวดลอม

1069 6604317001005 ณัฐณชิา ภูมิพานิชย อนามัยสิ่งแวดลอม

1070 6604317001004 กัญญารัตน ปรุงเหล็ก อนามัยสิ่งแวดลอม

1071 6604317001003 ฐานิตา เพชรนาคิน อนามัยสิ่งแวดลอม

1072 6604317001002 ชนิษฐา นิลเวช อนามัยสิ่งแวดลอม1072 6604317001002 ชนิษฐา นิลเวช อนามัยสิ่งแวดลอม

1073 6612405001001 ภูติวัฒน แซโซว การเงนิและการลงทุน

1074 6612421001002 ณัฐพงษ บัวทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

1075 6612421001001 คฑาวุธ วิรุณรัตน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

1076 6612409001018 เรืองศักดิ์ ปานทน ธุรกิจเกษตร

1077 6612409001017 สุมนฑา ชัยภักดี ธุรกิจเกษตร

1078 6612409001016 สิริชัย รักนาย ธุรกิจเกษตร

1079 6612409001013 ฐิสยา สุขเเสง ธุรกิจเกษตร

1080 6612409001012 อภิรักษ รามเจริญ ธุรกิจเกษตร

1081 6612409001011 อภิณโญ แสนทวีสุข ธุรกิจเกษตร

1082 6612409001010 อดิศา ชูขํา ธุรกิจเกษตร

1083 6612409001009 ศุภกิตติ์ สงรัตน ธุรกิจเกษตร

1084 6612409001007 วรรกร ไชยสาลี ธุรกิจเกษตร

1085 6612409001006 นราพล นุมนวลประดิษฐ ธุรกิจเกษตร

1086 6612409001005 จักรพรรดิ รัตนรักษ ธุรกิจเกษตร

1087 6612409001004 ธนภัทร คลิ้งสุวรรณ ธุรกิจเกษตร

1088 6612409001003 กิตติศักดิ์ สอนหลังสวน ธุรกิจเกษตร

1089 6612409001002 กิตติพัฒน อนสุวรรณ ธุรกิจเกษตร
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1090 6612409001001 กมลพร บุบผานนท ธุรกิจเกษตร

1091 6607205001453 เทวินทร ธนูสา การพัฒนาชุมชน

1092 6607205001451 อภิชญา ไมแพ การพัฒนาชุมชน

1093 6607205001450 อภัสรา เจริญพร การพัฒนาชุมชน

1094 6607205001448 ศิรขิวัญ ศรีสุขใส การพัฒนาชุมชน

1095 6607205001447 ศศิธร คงไข การพัฒนาชุมชน

1096 6607205001446 วรินทร เข็มทอง การพัฒนาชุมชน

1097 6607205001443 พรนภัส พัฒเจริญ การพัฒนาชมุชน

1098 6607205001441 อริตา เพ็งสกุล การพัฒนาชุมชน

1099 6607205001440 อรนลิน อังคุระศรี การพัฒนาชุมชน

1100 6607205001439 อนุวัฒน กลิ่นเมฆ การพัฒนาชุมชน

1101 6607205001438 อนวรรช ภักดีชม การพัฒนาชุมชน

1102 6607205001437 ปานิศา เมืองศรี การพัฒนาชุมชน

1103 6607205001435 สุภาวดี บัวเเกว การพัฒนาชุมชน

1104 6607205001434 นนทวัตน วิเชียร การพัฒนาชุมชน

1105 6607205001433 สุนันทา สัมภวคุปต การพัฒนาชุมชน1105 6607205001433 สุนันทา สัมภวคุปต การพัฒนาชุมชน

1106 6607205001432 สุกัญญา ไววอง การพัฒนาชุมชน

1107 6607205001431 ศิรพิล ไชยรัตน การพัฒนาชมุชน

1108 6607205001429 วิรดา หมื่นราม การพัฒนาชุมชน

1109 6607205001428 วรัญญา ปุณยานุเดช การพัฒนาชุมชน

1110 6607205001426 ยศวดี เพชรชู การพัฒนาชุมชน

1111 6607205001425 ธนพล ภิญญาคง การพัฒนาชุมชน

1112 6607205001424 ภัทรวดี วัฒนานนท การพัฒนาชุมชน

1113 6607205001423 ภัททิรา ศรีอาวุ การพัฒนาชุมชน

1114 6607205001422 พิพัฒน เพชรชู การพัฒนาชมุชน

1115 6607205001421 เปรมยุดา พืชผล การพัฒนาชุมชน

1116 6607205001420 ทิพวรรณ ทองฉิม การพัฒนาชุมชน

1117 6607205001417 ธีรเดช อักษรสมบัติ การพัฒนาชุมชน

1118 6607205001416 ธิดารัตน ชัยจันทร การพัฒนาชมุชน

1119 6607205001415 ธัญชนก กาญจนรัตน การพัฒนาชุมชน

1120 6607205001413 ณิชนันท ทรัพยเจริญ การพัฒนาชุมชน

1121 6607205001412 ณิชกานต ทรพัยเจริญ การพัฒนาชุมชน

1122 6607205001411 ฐิติรัตน กรทิพย การพัฒนาชุมชน
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1123 6607205001410 ญาราภรณ คชไพร การพัฒนาชุมชน

1124 6607205001409 ชุติภา แสงแกว การพัฒนาชุมชน

1125 6607205001408 ชิษณุภรณ วุฒิพิริยะกุล การพัฒนาชุมชน

1126 6607205001407 ชลฤดี สุดสิน การพัฒนาชุมชน

1127 6607205001406 ชนมนิภา ทองนุกูล การพัฒนาชุมชน

1128 6607205001405 จุไรรัตน จันทรแกว การพัฒนาชุมชน

1129 6607205001404 จุฑามาส บุหลันศรีชาติ การพัฒนาชุมชน

1130 6607205001403 จิรนันท สวนแกว การพัฒนาชุมชน

1131 6607205001402 กันตพัฒน สินพูนลาภ การพัฒนาชุมชน

1132 6607205001401 กนกพร ศรีทอง การพัฒนาชุมชน

1133 6604310001002 ชีวธันย  กุลกวินนาคเพ็ง พืชศาสตร  (ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการฯ)


