
1 6411301143 นางสาว ศิริทิพย์ แอ่นดอย การพัฒนาชุมชน

2 6411301937 นางสาว จันทกานต์ กะแตเซ็ง การพัฒนาชุมชน

3 6411301945 นางสาว ณัฐวรรณ อุดมโภชนะกิจ การพัฒนาชุมชน

4 6411308726 นางสาว ธัญนิชชา จันทร์ต๊ะ การพัฒนาชุมชน

5 6411311704 นางสาว จินดาวรรณ และมัด การพัฒนาชุมชน

6 6411301390 นางสาว ณัฐชยา ท่าใหญ่ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

7 6411303735 นางสาว ดุษฎี จันทรศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

8 6411303875 นางสาว วาริตี ดียืน ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

9 6411308528 นาย กวิน โฆษิตตานนท์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

10 6411314229 นางสาว ธิดารัตน์ นุยแฮบัว ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

11 6411314237 นาย พุฒิพงศ์ เวษาสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

12 6411303610 นาย มูฮัมมัดฮาฟีซู สะอารี สังคมศึกษา

13 6411306589 นางสาว พนิดา นครกลาง สังคมศึกษา

14 6411306621 นางสาว สิรินยา มากใย สังคมศึกษา

15 6411311035 นางสาว พรรวษา คะชุนรัมย์ สังคมศึกษา

16 6411312173 นางสาว นริศรา มินสาคร สังคมศึกษา

17 6411312215 นางสาว กมลนัทธ์ พลโต สังคมศึกษา

18 6411314104 นางสาว บุริมนาถ คงวงศ์ สังคมศึกษา

19 6311305574 นางสาว วันวิสา ทะเกิงลาภ ภาษาไทย

20 6411304360 นางสาว สุภัสตรา สังสัมพันธ์ ภาษาไทย

21 6411300509 นางสาว วันเพ็ญ  เทียนพิมาย ภาษาไทย

22 6411304105 นางสาว จุฑาลักษณ์ ปราบนอก ภาษาไทย

23 6411304436 นางสาว นางสาวณัชพร แต่นสุ่ย ภาษาไทย
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24 6411304410 นางสาว อารียา พิมพ์ม่วง ภาษาไทย

25 6411304212 นางสาว ปิยธิดา ปรางค์ทอง ภาษาไทย

26 6411304154 นางสาว นิภารัตน์ นิวาส ภาษาไทย

27 6411304428 นางสาว จันจิรา อ่ิมเอิบ ภาษาไทย

28 6411307090 นางสาว สราดา พิมวงนอก ภาษาไทย

29 6411300475 นางสาว ทัญนี แซ่ภู่ ภาษาไทย

30 6411307009 นางสาว ภาวิมน พงษ์สวัสด์ิ ภาษาไทย

31 6411308882 นางสาว จุฑารัตน์ มากผล ภาษาไทย

32 6411307843 นางสาว ขวัญกมล ศรีสม ภาษาไทย

33 6411307884 นางสาว ณัฐกานต์ นางแย้ม ภาษาไทย

34 6411301762 นางสาว ประภัสสร หนูเซ่ง ภาษาไทย

35 6411308635 นางสาว ภัทราภรณ์ ฉายเเสง ภาษาไทย

36 6411301507 นาย อดิศร รักดี ภาษาไทย

37 6411100644 นางสาว ขวัญนภา หลานวงษ์ Food Science 

38 6411100800 นาย สกุลเพชร เพชรรัตน์ Food Science 

39 6411100438 นางสาว พรกนก  ราชาวัง เกษตรศาสตร์

40 6411100446 นางสาว พิมพ์วิมล กลัดหล า เกษตรศาสตร์



1 6411405621 นางสาว พัชราภา ฉิมพิบูลย์ บัญชีบัณฑิต

2 6411405662 นางสาว กุลสตรี บุญสุทัศน์ บัญชีบัณฑิต

3 6411405670 นางสาว พรทิพย์ ลูกแป้น บัญชีบัณฑิต

4 6411405688 นางสาว อริศรา สุขชิต บัญชีบัณฑิต

5 6411406074 นาย ปรินธร วังเจา บัญชีบัณฑิต

6 6411406793 นางสาว วรรณนิภา จันทะชาลี บัญชีบัณฑิต

7 6411408757 นางสาว สุนิสา ทองหยู บัญชีบัณฑิต

8 6411406157 นางสาว วรารัตน์ ชาวหวายสอ บัญชีบัณฑิต

9 6311411562 นางสาว หอมแดง ค าแก้ว การจัดการปี3

10 6311411612 นางสาว กาญดาวศรี น่ิมวิลัย การจัดการปี3

11 6311411646 นางสาว ชนากานต์  ชัยแป้น การจัดการปี3

12 6311411679 นาย อนิรุช สุขสวัสด์ิ การจัดการปี3

13 6311411737 นาย วันชัย อุปพันธ์ การจัดการปี3

14 6311471012 นางสาว สิริยากร วงษ์เพ็ชร การจัดการปี3

15 6311471194 นางสาว แนน แซ่ฉ่ัว การจัดการปี3

16 6311472697 นางสาว เสาวรส ดินขุนทด การจัดการปี3

17 6311472796 นางสาว ดมธินี ฤกษ์งาม การจัดการปี3

18 6311473836 นางสาว กรกนก พิพิธ การจัดการปี3

19 6311472200 นาย วีระชัย เนตรมนต์ประภา การจัดการปี3

20 6311474197 นาย ณัฐภัทร  พรหมแก้ว การจัดการปี3

21 6411400697 นางสาว หทัยรัตน์ โตทรัพย์ การตลาดดิจิทัล

22 6411400754 นางสาว นันทวัน ลอยแสง การตลาดดิจิทัล

23 6411401745 นางสาว จณิสตา ค าโสภา การตลาดดิจิทัล
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24 6411401760 นาย ไตรวิทย์ นวมดี การตลาดดิจิทัล

25 6411405969 นางสาว วิไลวรรณ เอ่ียมสอาด การตลาดดิจิทัล

26 6411406298 นางสาว จริยา ใจยาบุตร การตลาดดิจิทัล

27 6411407726 นางสาว กนกวรรณ สงเสนา การตลาดดิจิทัล

28 6411200295 นางสาว พรนภัส ทะไกรราช การศึกษาปฐมวัย

29 6411200477 นางสาว ธันย์ชนก สุขก าเนิด การศึกษาปฐมวัย

30 6411201053 นางสาว ภัสสร สีหาวัตร์ การศึกษาปฐมวัย

31 6411201129 นางสาว สุดารัตน์ สโมสร การศึกษาปฐมวัย

32 6411201178 นางสาว อภิญญา มานะการ การศึกษาปฐมวัย

33 6411203414 นาย อภิวัฒน์ อ่อนทองหลาง พลศึกษา

34 6411502658 นางสาว จิตตวดี เลอสวรรควารี ชีววิทยา

35 6411508499 นางสาว รินรดา จันทร์ดาศรี ชีววิทยา

36 6411512020 นางสาว นิตยา   ไชยแสง ชีววิทยา

37 6411512723 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทึก ชีววิทยา

38 6411502435 นาย สุรพัฒน์ ธนะชัยวิวัฒโชติ คณิตศาสตร์

39 6411700435 นางสาว โชติรัศม์ิ ล้ิมทัศไนยกุล แพทย์แผนจีน


