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6 5781124063 นางสาววรัตนันท ์บตุรเพชร ครุศาสตรบณัฑิต
7 5881124082 นางสาวอรยา อ าภวา ครุศาสตรบณัฑิต
8 5781124012 นายอลงกรณ์ ปล้ืมชัยภูมิ ครุศาสตรบณัฑิต
10 5881124071 นางสาวชรัญญา นันทะโคตร ครุศาสตรบณัฑิต
13 5881115054 นายนันทธ์ร ใจเย็น ครุศาสตรบณัฑิต
16 5881124063 นางสาวญานิกา มณีใสย ครุศาสตรบณัฑิต
24 5781110030 นางสาววนิดา เจตมาศ ครุศาสตรบณัฑิต
26 5921154004 นางสาวเจนจิรา วรรณรังษี ครุศาสตรบณัฑิต
27 5681115053 นางสาวธารารัตน์ ศักด์ิจินดา ครุศาสตรบณัฑิต
29 5881123049 นางสาวภัทราวดี หมุนเกตุ ครุศาสตรบณัฑิต
30 5881115047 นายสุริยา วะนาสนท์ ครุศาสตรบณัฑิต
37 5881147023 นางสาวพูลสวัสด์ิ จอมทพิย์ ครุศาสตรบณัฑิต
41 5781115069 นายวรุตม์ แม้นมณี ครุศาสตรบณัฑิต
42 5881124066 นางสาวสหพร เรืองสวัสด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
44 5681110034 นางสาวขนิษฐา สระทองขอ ครุศาสตรบณัฑิต
46 5881123042 นายชัชวาล ปญัญาบตุร ครุศาสตรบณัฑิต
47 5781110066 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนวรรณี ครุศาสตรบณัฑิต
48 5781112061 นายธณัจศิลป ์จันทโชติ ครุศาสตรบณัฑิต
49 5681124010 นางสาวประกายกาญจน์ พรมใจ ครุศาสตรบณัฑิต
54 5881105028 นางสาวอมรพรรณ สิงหส์ าราญ ครุศาสตรบณัฑิต
55 5681123014 นางสาวกรรณิกา เถระพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
60 5681115020 นางสาววรรณษา อวนศรี ครุศาสตรบณัฑิต
61 5781124074 นางสาวสุกัญญา แจ่มดาว ครุศาสตรบณัฑิต
62 5881124075 นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์ ครุศาสตรบณัฑิต
64 5881107030 นางสาวชฎาภรณ์ งามข า ครุศาสตรบณัฑิต
65 5781126073 นางสาวณัฐนรี ธรรมเลิศหล้า ครุศาสตรบณัฑิต
67 5681112012 นางสาวธนารีย์ แสงพลอย ครุศาสตรบณัฑิต
69 5881124060 นางสาวเพ็ชรพลอย อิ่มศิลป์ ครุศาสตรบณัฑิต
74 5781123062 นางสาวสุธิตา ประดิษฐวงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
77 5881115049 นางสาวกัญญาณัฐ บวัสิทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
78 5881115067 นายคาวิน พรหมโคตร ครุศาสตรบณัฑิต
81 5781110016 นางสาวนวรัตน์ จองหนุ่ม ครุศาสตรบณัฑิต
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82 5781107055 นายปริญญา โยปดัทมุ ครุศาสตรบณัฑิต
86 5821154063 นางสาวหนึ่งฤทยั มีชัย ครุศาสตรบณัฑิต
88 5781112055 นางสาวกุลยา กล่ินเกล้ียง ครุศาสตรบณัฑิต
96 5781123075 นายประกาศิต ศรีชัยมูล ครุศาสตรบณัฑิต
98 5681112015 นางสาวละมัย สินเพียง ครุศาสตรบณัฑิต
99 5881112016 นางสาวลักษมณ เรืองวิไล ครุศาสตรบณัฑิต
100 5681112024 นายวริศ คนดอน ครุศาสตรบณัฑิต
104 5781124070 นางสาวสิริกัญญา สุโพธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
107 5781124081 นางสาวอรวรรณ ไขพจน์ ครุศาสตรบณัฑิต
113 5681124051 นางสาวภัทราพร เรืองบศุ ครุศาสตรบณัฑิต
114 5681123034 นางสาวรภัสสรณ์ พิทกัษ์สิริโชติ ครุศาสตรบณัฑิต
123 5881110032 นางสาวศรัญญา มัธยันต์ ครุศาสตรบณัฑิต
124 5881110025 นายศรันยู ก้านอินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
125 5681123049 นางสาวศรีสุลักษณ์ ศรประสิทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
126 5781124071 นางสาวศิรินภา ไกรศิริ ครุศาสตรบณัฑิต
128 5681115028 นางสาวสุดารัตน์ ส าโรงแสง ครุศาสตรบณัฑิต
130 5781123081 นางสาวอาทติยา ช านิกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
132 5781123027 นางสาวกัญญาพัชร ทองบวั ครุศาสตรบณัฑิต
133 5681124044 นางสาวกุลธิดา เกตุแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
137 5881119022 นายปกรณ์ยศ บรุาณรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
139 5681112018 นางสาวสมหญิง วิเวกวินย์ ครุศาสตรบณัฑิต
141 5681115015 นางสาวอรระยา ณรงค์ชัย ครุศาสตรบณัฑิต
142 5681123040 นางสาวอรอนงค์ สัพพะโส ครุศาสตรบณัฑิต
143 5881112013 นางสาวจรัญญา เบญ็จมณี ครุศาสตรบณัฑิต
144 5821154005 นางสาวจิรัชญา จรีภรณ์พงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
145 5721161070 นายธนภัทร มั่งสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
148 5681110006 นางสาวเมขลา โลหะพรม ครุศาสตรบณัฑิต
150 5781123076 นายวรพงษ์ วาฤทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
152 5781107050 นางสาววิภาดา สิงมอ ครุศาสตรบณัฑิต
153 5721148011 นางสาววิมลวรรณ หนูเหมือน ครุศาสตรบณัฑิต
154 5881124051 นางสาวศุขฤทยั อาดละออ ครุศาสตรบณัฑิต
155 5781123073 นายสิทธิชัย รักเกียรติสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
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157 5881124059 นางสาวอมตพร พ่วงกุล ครุศาสตรบณัฑิต
160 5921154072 นางสาวจรรยา ศรีมา ครุศาสตรบณัฑิต
163 5781112056 นายธนากร แกล้วทนงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
168 5781115058 นางสาวโสภิดา สมเพ็ชร ครุศาสตรบณัฑิต
169 5821154018 นางสาวกัลยาณี ธนานนท์ ครุศาสตรบณัฑิต
171 5781115057 นางสาวณัฐณิชา แซ่เลา ครุศาสตรบณัฑิต
172 5681112028 นางสาวธนนันท ์กระรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
173 5781124080 นางสาวธมนวรรณ ชัยแสง ครุศาสตรบณัฑิต
175 5681115030 นางสาวรัชดาพร มุ่งอ้อมกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
177 5681119017 นายกมล รัตนบรีุ ครุศาสตรบณัฑิต
185 5781124077 นางสาวลัดดาวัลย์ บรรลือทรัพย์ ครุศาสตรบณัฑิต
190 5681115023 นางสาวเกศินี มีวงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
192 5681115040 นางสาวฐิตินันท ์หนัชัยศรี ครุศาสตรบณัฑิต
193 5781112004 นายณัฐภัทร ร่ิมไทยสงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
195 5881105027 นายภีมรภัทร์ เปจิตตัง ครุศาสตรบณัฑิต
201 5881115042 นางสาวนิจารี ทองดอนเหมือน ครุศาสตรบณัฑิต
202 5781124067 นางสาวปฐมชนก ภูทพิย์ ครุศาสตรบณัฑิต
208 5781126029 นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์เพชร ครุศาสตรบณัฑิต
212 5681115062 นางสาวกฤติยาภรณ์ รชตภคนันท์ ครุศาสตรบณัฑิต
218 5781112047 นายนฤเบศร จันทา ครุศาสตรบณัฑิต
220 5581123042 นางสาวปาริชาต พุทธถนอม ครุศาสตรบณัฑิต
221 5881123080 นางสาวพรพรรณ หนูรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
222 5781124076 นางสาวพรรณิการ์ แก้วสะอาด ครุศาสตรบณัฑิต
223 5881119081 นายพลวัต เจริญรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
225 5821156012 นายภูริณัฐ ขุนศรี ครุศาสตรบณัฑิต
228 5881112024 นางสาววนิดา แสวงไวศยสุข ครุศาสตรบณัฑิต
229 5781112048 นางสาววรัญญา บญุขยาย ครุศาสตรบณัฑิต
233 5781124002 นางสาวหรัิญญา ช่วยหะ ครุศาสตรบณัฑิต
237 5881107055 นางสาวฐานิดา หมิคุณ ครุศาสตรบณัฑิต
239 5681119042 นายธนา วัฒนเสาวลักษณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
241 5781123068 นางสาวพิชญาภา บญุนอง ครุศาสตรบณัฑิต
245 5681119006 นางสาวสุรัญญา หนูสุข ครุศาสตรบณัฑิต
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246 5881124050 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงทองดา ครุศาสตรบณัฑิต
249 5881123045 นางสาวกาญจนาพร วรรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
250 5681110028 นางสาวจิราพร พละสิม ครุศาสตรบณัฑิต
251 5881112021 นายชุติพงศ์ แสงจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
254 5781124049 นางสาวพรนภา ผามบน ครุศาสตรบณัฑิต
255 5821161052 นางสาวพรพรรณ แก้วใจบญุ ครุศาสตรบณัฑิต
257 5621148015 นางสาวศุภกานต์ เภสัชชา ครุศาสตรบณัฑิต
258 5781110071 นายสมทรง วงใหญ่ ครุศาสตรบณัฑิต
260 5781124084 นางสาวสุวนันท ์แวววับศรี ครุศาสตรบณัฑิต
264 5781163027 นางสาวญาสุมินทร์ ดีแปน้ ครุศาสตรบณัฑิต
266 5681119022 นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
270 5881147022 นางสาวพัชรีพร รินค า ครุศาสตรบณัฑิต
273 5821148025 นางสาวอภิญญา ปะริวันตา ครุศาสตรบณัฑิต
274 5681123037 นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
275 5781107033 นางสาวกนกวรรณ หลงภูงา ครุศาสตรบณัฑิต
276 5881123054 นางสาวขวัญธีรา ช่วยดู ครุศาสตรบณัฑิต
278 5781119037 นายธนเดช พันธุกร ครุศาสตรบณัฑิต
281 5681124002 นางสาวนลพรรณ อิ่มเอิบ ครุศาสตรบณัฑิต
285 5881123034 นางสาวศรัณรัตน์ ทา้วพิมพ์ ครุศาสตรบณัฑิต
287 5881124057 นางสาวอัจฉราภรณ์ เพชรรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
288 5681123035 นางสาวอัญคณางค์ พลายงาม ครุศาสตรบณัฑิต
289 5881107004 นางสาวกรกนก บญุไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
294 5781163020 นายฐิติวัสส์ เฉลียว ครุศาสตรบณัฑิต
295 5781110064 นางสาวณัฐริกา บญุตาทา้ว ครุศาสตรบณัฑิต
302 5881112005 นางสาววิจิตรา พรมโนนศรี ครุศาสตรบณัฑิต
303 5881119065 นายวิชญ์พล กิจคาม ครุศาสตรบณัฑิต
305 5921154050 นายศศิประภา ค าธิ ครุศาสตรบณัฑิต
306 5881115039 นางสาวสิริรัตน์ สีหาทบั ครุศาสตรบณัฑิต
307 5681123031 นางสาวสิริวรรณ ส าอาง ครุศาสตรบณัฑิต
309 5921156017 นางสาวหนึ่งฤทยั สลับตาล ครุศาสตรบณัฑิต
310 5781124001 นางสาวกฤษภรณ์ จันหา ครุศาสตรบณัฑิต
314 5781107007 นางสาวณรัฐ ราชนิกูล ครุศาสตรบณัฑิต
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319 5681110044 นางสาวนิภาพร เพชรอ าไพ ครุศาสตรบณัฑิต
322 5721161057 นางสาวสาวาตี ลีมา ครุศาสตรบณัฑิต
325 5681124042 นางสาวอรวรรณ ค ามีเขต ครุศาสตรบณัฑิต
327 5781123057 นางสาวจันทร์จิราพร ผู้ดี ครุศาสตรบณัฑิต
328 5681124076 นางสาวชนิฎา เต๊ะล๊ะ ครุศาสตรบณัฑิต
329 5681124069 นางสาวธนพร สุนรกุมภ์ ครุศาสตรบณัฑิต
332 5681124055 นางสาวพัชลิตา พิมโพนทอง ครุศาสตรบณัฑิต
333 5681124068 นางสาวพิกุล นามจุมจัง ครุศาสตรบณัฑิต
338 5681126035 นายศิวกร โรจน์ขจรนภาลัย ครุศาสตรบณัฑิต
339 5681119039 นายสิรคุปต์ พิลามาศ ครุศาสตรบณัฑิต
342 5681124066 นางสาวเกศสุดา แสงสวี ครุศาสตรบณัฑิต
346 5681123033 นางสาวชรินทร์ทพิย์ วงศ์ธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
348 5781124057 นางสาวฐรินดา นุสนทรา ครุศาสตรบณัฑิต
349 5781115063 นางสาวฐิติมา ทรัพย์รักษา ครุศาสตรบณัฑิต
351 5781123083 นางสาวทพิยรัตน์ แสงสว่าง ครุศาสตรบณัฑิต
352 5681119047 นายธนวิทย์ หุ่นทอง ครุศาสตรบณัฑิต
353 5781119022 นายธีระพงษ์ ไทรงาม ครุศาสตรบณัฑิต
355 5781110036 นางสาวนิตยา โยฆะวัฒน์ ครุศาสตรบณัฑิต
356 5781163042 นายปฏิภาณ สมหวัง ครุศาสตรบณัฑิต
358 5781124075 นางสาวปวีณ์นุช โสรกนิษฐ์ ครุศาสตรบณัฑิต
361 5781123084 นางสาววสุวิมล สมนาม ครุศาสตรบณัฑิต
362 5781123086 นายวัชรพงษ์ บญุรุ่ง ครุศาสตรบณัฑิต
368 5681112016 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
371 5781107047 นางสาวมุกดา ตันสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
373 5921154010 นางสาวรัตตินันท ์พัชรวุฒิพันธ์ุ ครุศาสตรบณัฑิต
374 5681126038 นางสาววิรากร ทพิย์ลุ้ย ครุศาสตรบณัฑิต
376 5781124062 นางสาวศุภลักษณ์ ค าสุนัน ครุศาสตรบณัฑิต
380 5781112052 นางสาวธนาภรณ์ กระแสโสม ครุศาสตรบณัฑิต
382 5881123021 นางสาวปกฉัตร ศรียาเทพ ครุศาสตรบณัฑิต
384 5681124037 นางสาวพินทสุร นาสินเพิ่ม ครุศาสตรบณัฑิต
387 5881107040 นางสาววิชญาดา สุวรรณมาโจ ครุศาสตรบณัฑิต
391 5921156019 นางสาวกัญธร สุขสมบติั ครุศาสตรบณัฑิต
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392 5781110067 นางสาวจริญดา ใจญา ครุศาสตรบณัฑิต
393 5781163009 นางสาวชญาภา พึ่งสมบติั ครุศาสตรบณัฑิต
398 5881119050 นายบริุนทร์ สายบวั ครุศาสตรบณัฑิต
399 5921156008 นางสาวปรัชญาภรณ์ ค าภูธร ครุศาสตรบณัฑิต
400 5681126006 นางสาวปราณี คุ้มหอม ครุศาสตรบณัฑิต
406 5681110085 นายอภิชัย พจน์สมพงส์ ครุศาสตรบณัฑิต
407 5881107058 นางสาวกันยาพร ใจอยู่ ครุศาสตรบณัฑิต
408 5921154020 นางสาวกานต์ธิดา ศรีบญุเรือง ครุศาสตรบณัฑิต
409 5781112051 นายกิตติคุณ ผายทอง ครุศาสตรบณัฑิต
412 5881112006 นายซูฟรี เปาะจิ ครุศาสตรบณัฑิต
415 5724154003 นางสาวนัยนา โพธ์ิเพ็ง ครุศาสตรบณัฑิต
417 5681123018 นางสาวพิรุณทพิย์ กลมประโคน ครุศาสตรบณัฑิต
418 5921154006 นายภัทร มั่งสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
420 5681115063 นางสาวสุธิดา ศรีส่ง ครุศาสตรบณัฑิต
422 5681110029 นางสาวสุธาวัลย์ คงเอียด ครุศาสตรบณัฑิต
425 5781107051 นางสาวนัทนรี ศรีผาง ครุศาสตรบณัฑิต
426 5881123041 นางสาวสโรชา ปานรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
428 5881119080 นายเชษฐา แซ่เตียว ครุศาสตรบณัฑิต
429 5781115048 นางสาวณัฐริกา เดชค าภู ครุศาสตรบณัฑิต
430 5781115076 นางสาวเมธารินทร์ แสนโสม ครุศาสตรบณัฑิต
432 5781126039 นายธนรรณพ ศรีเมือง ครุศาสตรบณัฑิต
433 5781115060 นางสาววนิษา ค าผุย ครุศาสตรบณัฑิต
434 5781126050 นายธรณินทร์ มาขน ครุศาสตรบณัฑิต
435 5881115066 นางสาวเพชรรัตน์ วงษ์ธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
438 5681112004 นายปรมินทร์ เณรลัพท์ ครุศาสตรบณัฑิต
439 5881105040 นางสาวปานตะวัน ขุมเพชร ครุศาสตรบณัฑิต
440 5881119023 นายพงศ์วุฒิ ชีวาวันชัย ครุศาสตรบณัฑิต
443 5781163016 นายอาทติย์ ไตริน ครุศาสตรบณัฑิต
445 5881115051 นายธีรวิชญ์ คูณทวีเดโช ครุศาสตรบณัฑิต
448 5881163028 นางสาววรรณวิภา ธะศรีชัย ครุศาสตรบณัฑิต
454 5781147001 นายภูมินทร์ เชียงหลง ครุศาสตรบณัฑิต
458 5781147008 นายภาณุพงศ์ หมื่นกัน ครุศาสตรบณัฑิต
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464 5681115038 นางสาวพรพรรณ นนทะศรี ครุศาสตรบณัฑิต
465 5781163038 นางสาวมินทร์ลดา ธัญภัคศรีตระกูล ครุศาสตรบณัฑิต
466 5881115037 นางสาววธูสิริ เกษลักษณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
467 5881105017 นางสาวสมฤทยั รุ่งอุดมลาภ ครุศาสตรบณัฑิต
468 5781147038 นายสราวุฒิ หลักทอง ครุศาสตรบณัฑิต
470 5681112008 นายจิตวัฒ เหมกระจ่าง ครุศาสตรบณัฑิต
472 5781119003 นายดุริยพล ทวิาลัย ครุศาสตรบณัฑิต
473 5881119078 นายปริญญา ค าสีดา ครุศาสตรบณัฑิต
474 5881115061 นางสาวมณีนุช บชูาพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
477 5681115046 นางสาวธัญณัฐ สนสระคู ครุศาสตรบณัฑิต
479 5681124035 นางสาวรัตนา ด าสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
480 5781115020 นางสาวโศรดา บวัเนียม ครุศาสตรบณัฑิต
481 5881125012 นายกฤษณะ จันทร์สุข ครุศาสตรบณัฑิต
483 5681147057 นายภูชิต องอาจ ครุศาสตรบณัฑิต
484 5681115035 นางสาวอนุชตรา กาสี ครุศาสตรบณัฑิต
485 5781115054 นางสาวอภิสรา ทดัเทยีม ครุศาสตรบณัฑิต
486 5781126053 นางสาวอรทยั เชิงหอม ครุศาสตรบณัฑิต
488 5721161060 นางสาวณัฏฐกมนตร์ บญุเต็ม ครุศาสตรบณัฑิต
489 5881119030 นางสาวธันยพร กันเกิด ครุศาสตรบณัฑิต
490 5881115069 นางสาวเพ็ญสิริ รักดี ครุศาสตรบณัฑิต
492 5881115034 นางสาวสุกัญญา ลือไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
495 5881115082 นางสาวนูร์ฮูดา วาฮะ ครุศาสตรบณัฑิต
496 5881105041 นางสาวบปุผคนธ์ หอมมะลิ ครุศาสตรบณัฑิต
497 5881163033 นางสาวเกียรติยาพร สายตา ครุศาสตรบณัฑิต
501 5681147050 นายทนงศักด์ิ ไชยกอง ครุศาสตรบณัฑิต
502 5781115073 นายวรเดช ระดากรณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
505 5781123064 นางสาวกุรุพินท ์ราชไรกิจ ครุศาสตรบณัฑิต
507 5881112015 นางสาวณัฐชลี กุลศรีประเสริฐ ครุศาสตรบณัฑิต
508 5721148013 นางสาวธนาภรณ์ กระพี้นอก ครุศาสตรบณัฑิต
513 5681124024 นางสาวรุ่งดารา มณฑา ครุศาสตรบณัฑิต
514 5781107011 นางสาวลัลศา ค าปาตัน ครุศาสตรบณัฑิต
518 5681123066 นายกวิน หอมพูลทรัพย์ ครุศาสตรบณัฑิต
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522 5681124031 นางสาวปฐมมาวดี ทายะ ครุศาสตรบณัฑิต
524 5781123024 นางสาวปญัญาพร มณีแจ่ม ครุศาสตรบณัฑิต
526 5681126014 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนวิลาศ ครุศาสตรบณัฑิต
528 5881124091 นางสาวสุธิตา สู้เหมิ ครุศาสตรบณัฑิต
529 5881119028 นายกษิดิศ ขาวสอาด ครุศาสตรบณัฑิต
531 5681126042 นางสาวดวงมณี แซ่ต้ัง ครุศาสตรบณัฑิต
536 5681126054 นางสาวบวับาน ศรีหาวัตร ครุศาสตรบณัฑิต
537 5681112027 นายมงคลชัย ชาวปลายนา ครุศาสตรบณัฑิต
542 5781107043 นางสาวศศิประภา สิงหศิ์ริ ครุศาสตรบณัฑิต
543 5681107042 นางสาวศิราณี เนตรแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
544 5821154012 นางสาวสุชาดา วิจิตร ครุศาสตรบณัฑิต
545 5881124062 นางสาวหทยัภัทร แวดไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
551 5781123055 นางสาวชนาธินาถ แสนอ้วน ครุศาสตรบณัฑิต
553 5681110035 นางสาวพรพิมล เรืองยศ ครุศาสตรบณัฑิต
562 5881147013 นายธีรพัฒน์ บรรเทงิ ครุศาสตรบณัฑิต
565 5881126049 นางสาวพันธกานต์ รอดคุ้ม ครุศาสตรบณัฑิต
567 5721161053 นางสาวสุพัตรา อนันทรังสรรค์ ครุศาสตรบณัฑิต
575 5781124044 นางสาวพวงผกา พูลเพิ่มสิน ครุศาสตรบณัฑิต
576 5881119060 นายภาสวิชญ์ ปญุญาธิกุล ครุศาสตรบณัฑิต
578 5681126027 นางสาวสมปอง กันตา ครุศาสตรบณัฑิต
581 5681115004 นางสาวจุฬารัตน์ กะตะศิลา ครุศาสตรบณัฑิต
586 5724154002 นางสาวปรียาวดี รุจิรดาจินดารัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
587 5681115068 นางสาวพร้ิมพักตร์ มะลิฉิม ครุศาสตรบณัฑิต
588 5681123030 นางสาววรรณวิภา กระจ่าง ครุศาสตรบณัฑิต
591 5681123041 นางสาวสุธาจิตร จันทร์กุล ครุศาสตรบณัฑิต
593 5781112038 นายอิทธิพล พันล า ครุศาสตรบณัฑิต
597 5921154021 นางสาวฐิติพร ดัดตรงธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
598 5781107012 นางสาวดรุณี กมลมุณีรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
600 5921156018 นางสาวนฤนาถ ไชยงาม ครุศาสตรบณัฑิต
602 5681107036 นางสาวรัตนา ชาติวงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
603 5781107014 นางสาวสายสุรีย์ ชาติไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
605 5681123046 นางสาวสุพัตรา อยู่สุข ครุศาสตรบณัฑิต
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607 5921148014 นางสาวอารยา สุขสวัสด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
608 5881112032 นางสาวกฤษณา สมชัยกุล ครุศาสตรบณัฑิต
610 5881126055 นายดนัย นิติคุณ ครุศาสตรบณัฑิต
613 5821161043 นายนิพนธ์ นะวะค า ครุศาสตรบณัฑิต
620 5681107030 นางสาวเกษศรา แสนรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
623 5681126013 นายชนายุส มหา ครุศาสตรบณัฑิต
624 5881112034 นายพรภูเบศวร์ ฉ่ าแสง ครุศาสตรบณัฑิต
634 5781119015 นายธนาคาร เทศชาลี ครุศาสตรบณัฑิต
637 5881107012 นางสาวบณัฑิตา ภูใบ ครุศาสตรบณัฑิต
640 5881126058 นางสาวอมรรัตน์ จานสิบสี ครุศาสตรบณัฑิต
642 5881126060 นายจารุวัฒน์ ชัยประกายวรรณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
643 5781124072 นายชนะชัย เพ็ชรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
644 5781110061 นางสาวชนิกานต์ รักษาธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
646 5681124073 นายพลวัฒน์ อยู่ดี ครุศาสตรบณัฑิต
647 5681126052 นายพันธกานต์ พราหมณกุล ครุศาสตรบณัฑิต
650 5921154002 นางสาวอนันติญา เรืองกระโทก ครุศาสตรบณัฑิต
654 5681163035 นายเจนวิทย์ รัตนสังข์ ครุศาสตรบณัฑิต
655 5821154069 นายณรงค์ศักด์ิ ม้าวทุ่งตัน ครุศาสตรบณัฑิต
656 5681123051 นางสาวณัฐญา มุกอาสา ครุศาสตรบณัฑิต
660 5781107021 นางสาวเมษา ค าระหงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
661 5781123008 นางสาวรุ้งระวี ชุติมาแสงตระกูล ครุศาสตรบณัฑิต
662 5681119004 นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์ ครุศาสตรบณัฑิต
663 5781124078 นายศราวุฒิ น้อยไสย ครุศาสตรบณัฑิต
670 5881107035 นางสาวภมรฉงน เอกมานะชัย ครุศาสตรบณัฑิต
672 5681126051 นายสุธินันท ์บบุผาสังข์ ครุศาสตรบณัฑิต
674 5781110026 นางสาวอัฉราวดี ศรีฐาน ครุศาสตรบณัฑิต
675 5781124083 นางสาวกันต์กมล ยุวาวุธ ครุศาสตรบณัฑิต
676 5681123023 นางสาวกุลิสรา ช านิไกร ครุศาสตรบณัฑิต
679 5681124067 นางสาวทศันีย์ อุดมชัย ครุศาสตรบณัฑิต
687 5821154061 นางสาวสุดารัตน์ สีดาคูณ ครุศาสตรบณัฑิต
689 5781107020 นางสาวอรวัลย์ สุนทรอ าพล ครุศาสตรบณัฑิต
691 5781123018 นางสาวอารยา พูลทอง ครุศาสตรบณัฑิต
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692 5681124064 นางสาวจารุวรรณ นันทคีรี ครุศาสตรบณัฑิต
694 5881107006 นางสาวณัฐธิดา ยุปานันท์ ครุศาสตรบณัฑิต
695 5881123012 นางสาวณันทน์ภัส ชาวแพร่ ครุศาสตรบณัฑิต
699 5921154007 นางสาววัชราพร การสมดี ครุศาสตรบณัฑิต
701 5821154020 นางสาวกาญจรัตน์ กุลประเสริฐ ครุศาสตรบณัฑิต
702 5881119073 นายเชาวน์อมร ฉ่ าแสง ครุศาสตรบณัฑิต
703 5881107046 นางสาวฐิติมา แสวงพงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
704 5681107047 นางสาวประวีณ์นุช แสงจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
705 5921154060 นางสาวปยิะวรรณ จันทร์ศรี ครุศาสตรบณัฑิต
707 5921156007 นางสาวศิริพร มณีก้อน ครุศาสตรบณัฑิต
712 5681126010 นางสาวปยิวรรณ อินทร์ประเสริฐ ครุศาสตรบณัฑิต
718 5881119059 นายกิตติศักด์ิ บญุคุ้มครอง ครุศาสตรบณัฑิต
719 5881123008 นายทศวรรษ นันโท ครุศาสตรบณัฑิต
721 5681126053 นางสาวปทัมา ซุ้ยไกร ครุศาสตรบณัฑิต
722 5821154019 นางสาวปรัิญญา ชัยสาลี ครุศาสตรบณัฑิต
728 5721156014 นางสาวดวงกมล เกษร ครุศาสตรบณัฑิต
729 5881123039 นางสาวนิภาพร เมฆมน ครุศาสตรบณัฑิต
730 5881112027 นายพิทกัษ์ชัย กองสิน ครุศาสตรบณัฑิต
731 5681123088 นางสาวมิรันตรี บญุเพ็ง ครุศาสตรบณัฑิต
732 5781124043 นางสาววรรณนิกา เจริญชาติ ครุศาสตรบณัฑิต
734 5881107048 นางสาวกฤษติกา พุทธศรี ครุศาสตรบณัฑิต
737 5881124038 นางสาวอัญชนา อินโชติ ครุศาสตรบณัฑิต
747 5921154049 นายพิชิตพงษ์ สมบรูณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
748 5681123028 นางสาวศริญญา พรมศรี ครุศาสตรบณัฑิต
749 5781123052 นายศักรินทร์ ยาเคน ครุศาสตรบณัฑิต
751 5921154042 นางสาวสิราวรรณ แสนสุด ครุศาสตรบณัฑิต
752 5881123028 นางสาวสุภาสิทธ์ิ แก้วยงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
757 5781123044 นางสาวปวาโป สิงหภูมิ ครุศาสตรบณัฑิต
758 5681123067 นายพิชญุตม์ คหะวงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
759 5681126036 นางสาวศิริรัตน์ นิลค า ครุศาสตรบณัฑิต
760 5881124076 นางสาวสุนิตา ริษบนิ ครุศาสตรบณัฑิต
765 5921156030 นางสาวสุนิษา อันเสนา ครุศาสตรบณัฑิต
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769 5781124034 นางสาวณัฐญา สอนเอี่ยม ครุศาสตรบณัฑิต
772 5681126020 นายวัฒนชัย พัฒนงาม ครุศาสตรบณัฑิต
776 5821154002 นางสาวณัฐญา ธุลี ครุศาสตรบณัฑิต
778 5681107012 นางสาวนันทชิา เณรกูล ครุศาสตรบณัฑิต
779 5881123070 นางสาวนัสรีย์ แลแมแน ครุศาสตรบณัฑิต
780 5721161066 นายเมธา สัมนา ครุศาสตรบณัฑิต
781 5681126037 นางสาวสุกัญญา ชฤทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
783 5781123016 นางสาวสุมิตรา เวียงสงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
788 5681107001 นางสาวสุมิตรา เสาศิริ ครุศาสตรบณัฑิต
789 5781124045 นางสาวจิราภรณ์ จันทชิด ครุศาสตรบณัฑิต
791 5681123060 นางสาวพิมพ์ชนก จาติสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
794 5921161021 นายศุภกาญจน์ นานันท์ ครุศาสตรบณัฑิต
797 5681126040 นายอัครเดช วิเวก ครุศาสตรบณัฑิต
798 5821156004 นางสาวกานธิดา หาหลัก ครุศาสตรบณัฑิต
805 5781112023 นายพิเชษฐ์ ปานช่อ ครุศาสตรบณัฑิต
808 5681107033 นางสาวกุนจิรา จักรกาย ครุศาสตรบณัฑิต
811 5781107046 นางสาวอัมพร ลูปยิะ ครุศาสตรบณัฑิต
813 5781123037 นางสาวพรชนก เหลืองไตรรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
818 5781115007 นางสาวกชามาส เต้งชู ครุศาสตรบณัฑิต
821 5881124044 นางสาวกนกพร ตะกิ่มนอก ครุศาสตรบณัฑิต
827 5681163037 นางสาวกนกวรรณ ขารพิษ ครุศาสตรบณัฑิต
829 5681124057 นางสาวกนกวรรณ วงศ์ไชย ครุศาสตรบณัฑิต
832 5921154053 นางสาวกนกวรรณ สายจ าปา ครุศาสตรบณัฑิต
835 5481124162 นางสาวกนกวรรณ หาเรือนจักร์ ครุศาสตรบณัฑิต
836 5681107044 นางสาวกนิฎฐา ค าวันดี ครุศาสตรบณัฑิต
840 5681126084 นางสาวกมลชนก หนูสม ครุศาสตรบณัฑิต
842 5321306133 นางสาวกมลรัตน์ บญุเทพ ครุศาสตรบณัฑิต
845 5921154046 นางสาวกมลวรรณ ทองกล่ิน ครุศาสตรบณัฑิต
846 5921154047 นางสาวกมลวรรณ ทองหน้าศาล ครุศาสตรบณัฑิต
847 5681110077 นางสาวกมลวรรณ ฤทธ์ิเปี่ยม ครุศาสตรบณัฑิต
848 5581112097 นายกร ปอ้งปทมุ ครุศาสตรบณัฑิต
853 5381123021 นางสาวกรรณิกา ขนอม ครุศาสตรบณัฑิต
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854 5681110093 นางสาวกรรณิกา เอี่ยมสะอาด ครุศาสตรบณัฑิต
857 5781123058 นางสาวกรรศญา ทพิย์สุข ครุศาสตรบณัฑิต
859 5781124085 นายกรวิชญ์ จิรกิจไพบลูย์ ครุศาสตรบณัฑิต
861 5481124050 นางสาวกรวิภา ต้นกันยา ครุศาสตรบณัฑิต
864 5521156037 นายกฤตภพ ทพิาย์มณฑา ครุศาสตรบณัฑิต
869 5781119049 นายกฤศ จันทรจรัสแสง ครุศาสตรบณัฑิต
872 5821154024 นายกฤษฎา ทองเล่ียมรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
874 5881123091 นายกฤษฎา พันธ์เลิศ ครุศาสตรบณัฑิต
876 5421147132 นายกฤษณพงศ์ เอี้ยวศิวิกูล ครุศาสตรบณัฑิต
877 5724161008 นายกฤษณะ เซ็นจะบก ครุศาสตรบณัฑิต
878 5721154062 นายกฤษณะ เทศแจ่ม ครุศาสตรบณัฑิต
880 5881115032 นางสาวกฤษณา อ้นสูงเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
881 5681147032 นายกฤษติกร อุ่นใจ ครุศาสตรบณัฑิต
883 5781126006 นางสาวกวิสรา คชลี ครุศาสตรบณัฑิต
885 5681123062 นายกษาปณ์ นันทราช ครุศาสตรบณัฑิต
886 5721154080 นางสาวกองทรัพย์ นามวงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
888 5781119054 นางสาวกัญญาณัฐ กรุนกรุด ครุศาสตรบณัฑิต
890 5781124026 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ฟุ้ง ครุศาสตรบณัฑิต
894 5321306115 นางสาวกันกนก ปญุณารักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
895 5881126070 นางสาวกันตพิชญ์ พงษ์พรม ครุศาสตรบณัฑิต
897 5721156027 นางสาวกันลิยา ส่งศรี ครุศาสตรบณัฑิต
898 5781124031 นางสาวกัลยกร ตรวจนอก ครุศาสตรบณัฑิต
901 5881126028 นางสาวกาญจนา จ าปางาม ครุศาสตรบณัฑิต
914 5881119045 นายกิตติกร รัตน์วัฒนชัยกุล ครุศาสตรบณัฑิต
915 5581126071 นายกิตติเทพ ศิลวงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
916 5721161046 นายกิตติธร กิจจนศิริ ครุศาสตรบณัฑิต
917 5581147029 นายกิตติพงษ์ ช่วยค้ าชู ครุศาสตรบณัฑิต
923 5821161062 นายกิตติวุฒิ อ่อนอุระ ครุศาสตรบณัฑิต
925 5681147047 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิพิทรูย์ ครุศาสตรบณัฑิต
926 5681119008 นายกิตติศักด์ิ รวยร่ืน ครุศาสตรบณัฑิต
929 5681126062 นางสาวกิติยา อาปอ้ง ครุศาสตรบณัฑิต
931 5881119051 นายกุมุท ไกรพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
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934 5881126088 นายกุลธร นาคแจ่มใส ครุศาสตรบณัฑิต
935 5881126066 นางสาวกุลธิดา นามมุงคุณ ครุศาสตรบณัฑิต
941 5581126087 นางสาวเกษมณี เนียมสุวรรณ ครุศาสตรบณัฑิต
944 5681147026 นายเกียรติศักด์ิ บวัขาว ครุศาสตรบณัฑิต
946 5781110058 นายเกียรติศักด์ิ แว่นใหญ่ ครุศาสตรบณัฑิต
948 5881105024 นางสาวแก้วตา พูนสุด ครุศาสตรบณัฑิต
950 5681163038 นางสาวใกล้รุ่ง ย่ังยืน ครุศาสตรบณัฑิต
953 5481126651 นายไกรวี มีชูพร ครุศาสตรบณัฑิต
954 5881107021 นางสาวขนิษฐา ประเสริฐ ครุศาสตรบณัฑิต
955 5681124008 นางสาวขนิษฐา โพธิ ครุศาสตรบณัฑิต
957 5681110050 นางสาวขวัญจิรา ครองยุติ ครุศาสตรบณัฑิต
960 5781147012 นางสาวขวัญฤดี จูธารักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
962 5681123074 นางสาวขวัญฤทยั กมลคร ครุศาสตรบณัฑิต
963 5881107045 นางสาวขวัญฤทยั แจ่มสว่าง ครุศาสตรบณัฑิต
964 5681110049 นายขัตติยะ เทศารินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
965 5881126051 นางสาวคฑามาศ โพธ์ิงาม ครุศาสตรบณัฑิต
968 5781147011 นายคมกฤษ เวฬุวะนารักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
969 5681126099 นายคมเพชร พรหมจรรย์ ครุศาสตรบณัฑิต
970 5521161219 นางสาวคอลีเยาะ ปาแนมะ ครุศาสตรบณัฑิต
972 5581147022 นายคิมหนัต์ ชื่นอารมณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
973 5821154017 นายคีรีรัฐ จันทร์โสภา ครุศาสตรบณัฑิต
976 5681110056 นางสาวแคทลียา เขาแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
977 5781126001 นางสาวงามสิรี รัตนสุข ครุศาสตรบณัฑิต
978 5681126004 นายจตุพงศ์ กัลณา ครุศาสตรบณัฑิต
985 5681115050 นางสาวจริยาพร ไม้ค้าง ครุศาสตรบณัฑิต
986 5521158013 นายจักรกฤษ ภัสสรประทปี ครุศาสตรบณัฑิต
988 5781123028 นายจักรภัทร เวสสุริยา ครุศาสตรบณัฑิต
991 5781124003 นางสาวจันจิรา รอดวิลัย ครุศาสตรบณัฑิต
994 5281107087 นางสาวจันทร์จิรา เมืองจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
995 5421154049 นางสาวจันทร์ทรากานต์ เย็นใจ ครุศาสตรบณัฑิต
1003 5621154101 นางสาวจารุณี ค าเหลือ ครุศาสตรบณัฑิต
1004 5681119043 นายจารุเดช จันทรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
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1005 5381126039 นายจ ารูญ ฉายศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1006 5821148004 นางสาวจิณัฐตา ศรีภุมมา ครุศาสตรบณัฑิต
1007 5681126068 นางสาวจิดาภา เข็มกลัด ครุศาสตรบณัฑิต
1013 5821161060 นางสาวจิตติยาภรณ์ พิชิตกุล ครุศาสตรบณัฑิต
1014 5581124071 นางสาวจิตรกัญญา โนนเฮ้า ครุศาสตรบณัฑิต
1016 5481123106 นางสาวจิตราชนม์ ขาวสระคู ครุศาสตรบณัฑิต
1017 5521156012 นางสาวจิตรานุช สุจริตภักดี ครุศาสตรบณัฑิต
1018 5681110047 นางสาวจิตรี พลนอก ครุศาสตรบณัฑิต
1019 5681123078 นางสาวจิตวดี วังสนาม ครุศาสตรบณัฑิต
1022 5681110096 นางสาวจินตนา นุบล ครุศาสตรบณัฑิต
1024 5821148023 นางสาวจิรภิญญา สุวจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1027 5721154073 นายจิรวัฒน์ สุวรรณวิสูตร ครุศาสตรบณัฑิต
1028 5681110038 นายจิรศักด์ิ รอบรู้ ครุศาสตรบณัฑิต
1030 5881119046 นายจิระศักด์ิ เชาวน์ดี ครุศาสตรบณัฑิต
1031 5481126995 นางสาวจิรัชญา ผ่านภูวงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
1032 5724154004 นางสาวจิรานันท ์ทกึทา ครุศาสตรบณัฑิต
1036 5681112044 นางสาวจิราพัชร คงสบาย ครุศาสตรบณัฑิต
1040 5781119030 นายจิรายุส สกุลดิษฐ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1041 5681107020 นางสาวจิราวรรณ วงศ์แหล้ ครุศาสตรบณัฑิต
1042 5421147001 นางสาวจีรญา ชอบสอน ครุศาสตรบณัฑิต
1045 5681126001 นางสาวจุฑาพร สายกระสุน ครุศาสตรบณัฑิต
1046 5881119013 นางสาวจุฑาพิมพ์ กรุนกรุด ครุศาสตรบณัฑิต
1047 5721154032 นางสาวจุฑามณี ตะสูงเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
1051 5881123073 นางสาวจุฑามาศ ถมนาค ครุศาสตรบณัฑิต
1052 5681107003 นางสาวจุฑามาศ มากมี ครุศาสตรบณัฑิต
1054 5881115052 นางสาวจุฑามาศ สมัตถะ ครุศาสตรบณัฑิต
1057 5681126045 นางสาวจุฑามาศ อารีรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1059 5881126106 นางสาวจุฑารัตน์ นิ่มน้อม ครุศาสตรบณัฑิต
1061 5481136595 นางสาวจุติพร ตรีโอษฐ ครุศาสตรบณัฑิต
1062 5781110082 นางสาวจุติพร บางจักร ครุศาสตรบณัฑิต
1066 5681110046 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วภูมิแห่ ครุศาสตรบณัฑิต
1068 5681126072 นายจุลพงศ์ ไบส๋กุล ครุศาสตรบณัฑิต
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1069 5881147045 นายจุฬนิจ ชูศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1071 5781107028 นางสาวเจนจิรา เก้งโทน ครุศาสตรบณัฑิต
1073 5881123033 นางสาวเจนจิรา ขันแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1074 5681115002 นางสาวเจนจิรา ธรรมแสง ครุศาสตรบณัฑิต
1075 5881126083 นางสาวเจนจิรา พู่ระหงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1076 5621156012 นางสาวเจนจิรา ลาค าสาย ครุศาสตรบณัฑิต
1077 5881126052 นางสาวเจนจิรา เสพิลา ครุศาสตรบณัฑิต
1080 5881110033 นางสาวเจนรินทร์ ปิ่นกุมภีร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1081 5581112062 นายเจริญจิต ทองสา ครุศาสตรบณัฑิต
1082 5681126031 นายเจษฎา กองสุข ครุศาสตรบณัฑิต
1084 5781112042 นายเจ๊ะกามา สือนิ ครุศาสตรบณัฑิต
1085 5621154126 นายฉัตรชัย ถิรธนพาณิชย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1086 5881119068 นายฉัตรชัย เถื่อนแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1090 5781126005 นางสาวฉัตรสุดา ชิดสุข ครุศาสตรบณัฑิต
1093 5481123474 นายเฉลิมพงศ์ มูสิกะ ครุศาสตรบณัฑิต
1095 5481107071 นางสาวชณัฐกูล ชูแสง ครุศาสตรบณัฑิต
1098 5781126014 นางสาวชนกนันท ์ภู่รุ่งเรือง ครุศาสตรบณัฑิต
1099 5781119008 นายชนกันต์ ชูข า ครุศาสตรบณัฑิต
1102 5781119034 นางสาวชนัญชิดา เสาวคนธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1106 5781163035 นางสาวชนิกา ศรีรุ่งเรือง ครุศาสตรบณัฑิต
1110 5624161031 นางสาวชนิดา รุ่งค า ครุศาสตรบณัฑิต
1113 5781115037 นางสาวชไมพร คงศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1115 5781126052 นางสาวชไมพร จิตรใจมั่น ครุศาสตรบณัฑิต
1116 5521156002 นางสาวชไมพร แย้มข า ครุศาสตรบณัฑิต
1117 5921161057 นางสาวชไมพร เลิศพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1118 5681123085 นางสาวชยาพร ฤทธิวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1119 5581110030 นายชยุตม์ ใจซ่ือ ครุศาสตรบณัฑิต
1120 5681110086 นางสาวชลดา กรมน้อย ครุศาสตรบณัฑิต
1121 5621154127 นางสาวชลดา อังคณา ครุศาสตรบณัฑิต
1123 5681110076 นางสาวชลธิชา ผาค า ครุศาสตรบณัฑิต
1128 5681147029 นายชลาวัฒน์ เรืองไชยชนะ ครุศาสตรบณัฑิต
1129 5681107088 นางสาวชลีกร ดวงตา ครุศาสตรบณัฑิต
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1130 5681112014 นายชวการ อภัยกุญชร ครุศาสตรบณัฑิต
1134 5821154023 นายชัชวาล ด้วงปั้น ครุศาสตรบณัฑิต
1135 5724161012 นายชัชวาล รัตนเศรษฐ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1136 5681147051 นายชัยณฤทธ์ิ บญุพานิช ครุศาสตรบณัฑิต
1137 5881126008 นายชัยนะวุฒิ อ่อนมี ครุศาสตรบณัฑิต
1138 5781126007 นายชัยยศ ทพิยุทธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1140 5781110048 นายชาคริต มูฮ าหมัด ครุศาสตรบณัฑิต
1141 5681115009 นายชาญชัย สังค า ครุศาสตรบณัฑิต
1142 5781119066 นายชาญวิทย์ ศรีสุรัติสิริ ครุศาสตรบณัฑิต
1145 5681112022 นายชานนท ์ยศสุนทร ครุศาสตรบณัฑิต
1146 5881123078 นางสาวชาฟีนา แออุดม ครุศาสตรบณัฑิต
1147 5781126048 นางสาวชาลิฏา สุภรินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1155 5881126027 นางสาวชุติกาญจน์ ถาประสิทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1156 5621154005 นางสาวชุติกาญจน์ พงศ์ภัคธนกร ครุศาสตรบณัฑิต
1157 5881126081 นางสาวชุติมา เกิดปรางค์ ครุศาสตรบณัฑิต
1162 5681119061 นายเชาวนโชติ โทนพลกรัง ครุศาสตรบณัฑิต
1165 5721156019 นางสาวโชติกา อุกอาจ ครุศาสตรบณัฑิต
1166 5681123090 นางสาวซอฟียะห ์หะยีบอืราเฮง ครุศาสตรบณัฑิต
1167 5681110024 นางสาวซารีน่า บอระเฮม ครุศาสตรบณัฑิต
1168 5481112233 นายซูไฮมิง รอแง ครุศาสตรบณัฑิต
1169 5721154052 นางสาวญาณิกานต์ หรัิตพรม ครุศาสตรบณัฑิต
1172 5781112037 นางสาวญาดา ใช้บางยาง ครุศาสตรบณัฑิต
1173 5881107054 นางสาวญานิกา อินทรเดช ครุศาสตรบณัฑิต
1175 5481124740 นางสาวฐิตาภา ไชยโชติ ครุศาสตรบณัฑิต
1177 5621154136 นายฐิติพงศ์ ด้วงปั้น ครุศาสตรบณัฑิต
1179 5481110456 นางสาวฐิติพร ทมิเกตุ ครุศาสตรบณัฑิต
1181 5681124071 นางสาวฐิติมน จตุรเศรษฐกุล ครุศาสตรบณัฑิต
1182 5781126051 นางสาวฐิติมา ค าเสียง ครุศาสตรบณัฑิต
1184 5781126058 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร ครุศาสตรบณัฑิต
1186 5681163064 นางสาวณชัญญณัฏฐ์ มณีเครือ ครุศาสตรบณัฑิต
1191 5281153049 นายณรงค์ศักด์ิ สีปา ครุศาสตรบณัฑิต
1192 5781123030 นางสาวณัชชา ภู่ชวาลชัยกุล ครุศาสตรบณัฑิต
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1193 5721161027 นายณัชพล ต้านชัง ครุศาสตรบณัฑิต
1194 5881123061 นายณัฎฐากร อุ่นเจริญ ครุศาสตรบณัฑิต
1195 5681112043 นายณัฏฐกร สุขสะกาว ครุศาสตรบณัฑิต
1196 5821156008 นายณัฏฐกิตต์ิ จันโยธา ครุศาสตรบณัฑิต
1197 5721161022 นายณัฐ บตุรโท ครุศาสตรบณัฑิต
1199 5881115016 นายณัฐกรานต์ ดงเทยีมศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1202 5581124004 นางสาวณัฐกานต์ เวียงวีระ ครุศาสตรบณัฑิต
1205 5724161006 นายณัฐชนน เจริญดี ครุศาสตรบณัฑิต
1208 5621154171 นายณัฐชัย ชูเจริญผล ครุศาสตรบณัฑิต
1209 5681115074 นางสาวณัฐฐาพร กุณรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1212 5881110042 นางสาวณัฐติกา เพชรชูวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1215 5781124038 นายณัฐนันท ์ไทยสกุล ครุศาสตรบณัฑิต
1216 5721156015 นางสาวณัฐนิช จงศิริ ครุศาสตรบณัฑิต
1218 5821161019 นายณัฐพงศ์ สร้อยศรีข า ครุศาสตรบณัฑิต
1221 5481153072 นายณัฐพงษ์ สาครขันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1222 5781147035 นายณัฐพนธ์ บญุศักด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1223 5581126127 นายณัฐพนธ์ มูลมาตย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1224 5321112052 นายณัฐพร พิมาทยั ครุศาสตรบณัฑิต
1225 5721161032 นายณัฐพล วินัยธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
1226 5681115069 นายณัฐพล สิมมี ครุศาสตรบณัฑิต
1228 5881119071 นายณัฐภัทร กลัดเทศ ครุศาสตรบณัฑิต
1231 5781107013 นางสาวณัฐริกา เหมหงษา ครุศาสตรบณัฑิต
1234 5681126043 นางสาวณัฐวรรณ นพวัฒน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1235 5681126087 นายณัฐวัตร ผาค า ครุศาสตรบณัฑิต
1236 5821161027 นายณัฐวุฒิ กาลถาง ครุศาสตรบณัฑิต
1238 5721156003 นายณัฐวุฒิ วังเกล็ดแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1239 5621161050 นายณัฐวุฒิ ศรีทวี ครุศาสตรบณัฑิต
1240 5581147024 นายณัฐวุฒิ สิงหใ์หญ่ ครุศาสตรบณัฑิต
1246 5681124043 นางสาวณัทภัค พลยาง ครุศาสตรบณัฑิต
1248 5781112045 นางสาวณิชกานต์ ศรีสุขใส ครุศาสตรบณัฑิต
1250 5781124053 นางสาวณิชนันทน์ จูด้วง ครุศาสตรบณัฑิต
1251 5781110050 นางสาวณิชากร เทพเกื้อ ครุศาสตรบณัฑิต
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1254 5781110051 นางสาวณิชาภัท เทพเกื้อ ครุศาสตรบณัฑิต
1258 5721154005 นายดนุเดช ธิติโอฬาร ครุศาสตรบณัฑิต
1260 5481124646 นางสาวดวงนภา ขวาเมืองพาน ครุศาสตรบณัฑิต
1262 5681147001 นางสาวดวงรัตน์ ปะนาโต ครุศาสตรบณัฑิต
1263 5481136327 นางสาวดวงสมร แซ่ตัง ครุศาสตรบณัฑิต
1264 5481126228 นายดาเนียล เปาะอาแซ ครุศาสตรบณัฑิต
1268 5681119076 นายดิเรก สิริพุทธธรดี ครุศาสตรบณัฑิต
1269 5781119009 นายดุษฎี เฮ่าหนู ครุศาสตรบณัฑิต
1271 5481123820 นางสาวดุสิตรา จรูญภาค ครุศาสตรบณัฑิต
1272 5781119062 นายดุสิทธิ ซ้อนเพชร ครุศาสตรบณัฑิต
1273 5681119077 นายเดโชพล ทองศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1274 5881123023 นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่คู ครุศาสตรบณัฑิต
1277 5681126067 นายต่อโชค วรรณค า ครุศาสตรบณัฑิต
1278 5721161048 นางสาวตอยีบะห ์ปเูตะ ครุศาสตรบณัฑิต
1279 5881126117 นายตะวัน เทวรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1280 5881123072 นายตันติกร จงส าราญ ครุศาสตรบณัฑิต
1286 5921154025 นางสาวทวีนันท ์มหสินันท์ ครุศาสตรบณัฑิต
1288 5821161014 นายทวีภพ วงษ์หนูพะเนา ครุศาสตรบณัฑิต
1289 5681119079 นายทวีศักด์ิ มีนาเขตต ครุศาสตรบณัฑิต
1293 5781110049 นายทศพล แซ่ล้อ ครุศาสตรบณัฑิต
1295 5581126126 นายทศพล ศรีนาค ครุศาสตรบณัฑิต
1298 5881123019 นางสาวทบัทมิ โพนเงิน ครุศาสตรบณัฑิต
1303 5921156005 นางสาวทพิย์สุคนธ์ โรจนะ ครุศาสตรบณัฑิต
1305 5681126016 นางสาวทวิา ภาชนะ ครุศาสตรบณัฑิต
1306 5724154009 นางสาวทวิาพร ชยาวัฒน์วารี ครุศาสตรบณัฑิต
1308 5681119060 นายธงชนะ หวานชิต ครุศาสตรบณัฑิต
1309 5881126038 นางสาวธณัฐชา วิเศษสังข์ ครุศาสตรบณัฑิต
1310 5681124065 นางสาวธณัฐฐา ชินบตุร ครุศาสตรบณัฑิต
1313 5321147044 นายธนพงศ์ โคตนารถ ครุศาสตรบณัฑิต
1315 5681119066 นางสาวธนพร คงทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1321 5681126059 นายธนพล พูลสงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
1322 5881123030 นางสาวธนภรณ์ จงปลูกกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
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1323 5681126002 นายธนภัทร แก้วทราย ครุศาสตรบณัฑิต
1326 5921154044 นายธนวัฒน์ มั่นบญุสม ครุศาสตรบณัฑิต
1327 5581110100 นายธนวัฒน์ หมุนวงค์ ครุศาสตรบณัฑิต
1328 5821161035 นายธนวัต จิรศรีธนอนันต์ ครุศาสตรบณัฑิต
1329 5781112057 นายธนวิชญ์ ค าวรรณ ครุศาสตรบณัฑิต
1330 5681110059 นายธนสิทธ์ิ สารพล ครุศาสตรบณัฑิต
1331 5781147022 นายธนะพันธ์ พิทกัษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1332 5681119055 นายธนัชชา ชูไสว ครุศาสตรบณัฑิต
1335 5881126010 นางสาวธนัชพร ปยิวัฒน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1338 5421147114 นายธนากร คมคาย ครุศาสตรบณัฑิต
1339 5781124037 นายธนากุล เพียรกิจ ครุศาสตรบณัฑิต
1340 5881123015 นายธนาคาร ช่วงกล่ัน ครุศาสตรบณัฑิต
1343 5921154040 นางสาวธนาภรณ์ ฟังเพราะ ครุศาสตรบณัฑิต
1344 5781110073 นายธนายุต นาคเกิด ครุศาสตรบณัฑิต
1345 5321413119 นายธนาวัฒน์ ผลบญุ ครุศาสตรบณัฑิต
1346 5781163012 นายธนาวุฒิ สุขมากผล ครุศาสตรบณัฑิต
1347 5681147052 นายธนิต สร้อยสุวรรณ ครุศาสตรบณัฑิต
1348 5821161039 นายธเนศ เตมานนท์ ครุศาสตรบณัฑิต
1356 5681126082 นางสาวธัญญนันทน์ แสงจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1363 5681115057 นางสาวธัญสมร ค าภีร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1365 5421147108 นายธานินทร์ แก้วเกาะสะบา้ ครุศาสตรบณัฑิต
1369 5721161009 นางสาวธิดารัตน์ สากุล ครุศาสตรบณัฑิต
1371 5621154024 นางสาวธิดารัตน์ หนูจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1372 5681115058 นางสาวธิดารัตน์ อัตภิญโญ ครุศาสตรบณัฑิต
1375 5881115006 นายธีรพงษ์ ทาษี ครุศาสตรบณัฑิต
1376 5521154078 นายธีรพล ภูมิวาลย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1380 5621154041 นายธีระ ทบัเปี่ยม ครุศาสตรบณัฑิต
1381 5721161021 นายธีระพงษ์ มาตย์วังแสง ครุศาสตรบณัฑิต
1382 5781110062 นายธีระพัฒน์ จันทร์ทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1383 5421154090 นางสาวธีรานุช ไกยะสินธ์ุ ครุศาสตรบณัฑิต
1386 5781119014 นายนนทป์วิธ เขี้ยวแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1389 5781119040 นายนพณัฐ สุทธิชาติ ครุศาสตรบณัฑิต
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1390 5781147019 นายนพดล ผ่องใส ครุศาสตรบณัฑิต
1391 5621154120 นายนพรัตน์ นามวงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1393 5781147044 นายนพรุจ หรัิญกนกโชติ ครุศาสตรบณัฑิต
1395 5781107024 นางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1396 5581112073 นายนภัส เทวสกุลวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1397 5621154045 นางสาวนภัสวรรณ กวางทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1399 5681126050 นางสาวนภาภร ธนูสา ครุศาสตรบณัฑิต
1400 5781119029 นายนมัสการ นิยมทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1401 5881105009 นายนรากร นาคทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1402 5681112055 นายนรากรณ์ ผัดชี ครุศาสตรบณัฑิต
1405 5821161022 นายนราวิชญ์ บญุเย่ียม ครุศาสตรบณัฑิต
1406 5681119057 นายนรินทร์ นาเข้าต้ม ครุศาสตรบณัฑิต
1408 5581119066 นายนรินทร์ หมื่นไวย ครุศาสตรบณัฑิต
1409 5781126064 นางสาวนริศา จักรสอง ครุศาสตรบณัฑิต
1412 5481126354 นางสาวนฤมล ฉลาดล้ า ครุศาสตรบณัฑิต
1417 5681119027 นางสาวนฤวกช อินชัย ครุศาสตรบณัฑิต
1422 5781115028 นางสาวนวลทพิย์ ปาปะเก ครุศาสตรบณัฑิต
1423 5881119044 นายนัฏฐกิตต์ สุขจาด ครุศาสตรบณัฑิต
1426 5881115041 นางสาวนัตติพร เจริญชีพ ครุศาสตรบณัฑิต
1428 5681126048 นางสาวนันทกานต์ เสนสูงเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
1433 5681124025 นางสาวนันทยิา ส่งเสริม ครุศาสตรบณัฑิต
1434 5521148047 นางสาวนับเสาะ รอเกตุ ครุศาสตรบณัฑิต
1436 5781126020 นางสาวนาฏอนงค์ แสนขวา ครุศาสตรบณัฑิต
1439 5881124036 นางสาวนารีรัตน์ ใจดี ครุศาสตรบณัฑิต
1441 5781126013 นายน าชัย พยัฆชาญศิลป์ ครุศาสตรบณัฑิต
1442 5681110032 นายน าโชค เล็กยินดี ครุศาสตรบณัฑิต
1445 5681115018 นางสาวนิจฉรา รักศิลป์ ครุศาสตรบณัฑิต
1446 5681124039 นางสาวนิชกานต์ โกฎค า ครุศาสตรบณัฑิต
1447 5881119049 นางสาวนิชกานต์ ครุฑหุ่น ครุศาสตรบณัฑิต
1449 5681110071 นางสาวนิชาภา ปิ่นทองพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1451 5781123022 นางสาวนิตชานันท ์ค าเก่ง ครุศาสตรบณัฑิต
1452 5881126022 นางสาวนิตยา ปญัญา ครุศาสตรบณัฑิต

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าที่ 20 / 133     



รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่21 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

1454 5881126064 นางสาวนิติภรณ์ ปะกิระคะ ครุศาสตรบณัฑิต
1455 5781107001 นางสาวนิธินันท ์วัลลจารุสิทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1456 5781126011 นายนิธิพัฒน์ บญุปถัมภ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1459 5681110001 นางสาวนิภาพร เตจ๊ะมงคล ครุศาสตรบณัฑิต
1461 5781119052 นางสาวนิภาพรรณ กองฆ้อง ครุศาสตรบณัฑิต
1462 5881115026 นางสาวนิภาวรรณ ศรีชัยยา ครุศาสตรบณัฑิต
1463 5881115070 นางสาวนิยามีละห ์นิกะจิ ครุศาสตรบณัฑิต
1469 5781124052 นางสาวนิรมล ยากล่ิน ครุศาสตรบณัฑิต
1471 5921161060 นางสาวนิรมล ศิริส าราญ ครุศาสตรบณัฑิต
1477 5821161068 นางสาวนิศารัตน์ ยอดไฟอินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1478 5681147005 นายนิสิต ก าเดช ครุศาสตรบณัฑิต
1481 5621154077 นางสาวนุชนารถ ศรีทบัทมิ ครุศาสตรบณัฑิต
1482 5881112031 นางสาวนูรอัยณีย์ เจะมะสอง ครุศาสตรบณัฑิต
1489 5381124190 นางสาวบงัอร ทองกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
1490 5681115076 นางสาวบงัอร พวงศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1500 5481126867 นางสาวบษุราคัม อุพะรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1501 5681107037 นางสาวบหุลัน ม่วงอุมิง ครุศาสตรบณัฑิต
1502 5381126179 นางสาวเบญจพร นาคอ้าย ครุศาสตรบณัฑิต
1503 5781163008 นางสาวเบญจมาศ ศรีชุม ครุศาสตรบณัฑิต
1504 5721154081 นางสาวเบญ็จมาศ พิมพ์เพ็ง ครุศาสตรบณัฑิต
1505 5781110059 นายเบญจมินทร์ หาญพันธ์พงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1510 5381107248 นางสาวเบญจวรรณ สามารถ ครุศาสตรบณัฑิต
1515 5381153054 นายปกรณ์ อึงขจรศักด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1516 5781119063 นางสาวปฏิภรณ์ หนุนเงิน ครุศาสตรบณัฑิต
1517 5681126098 นายปฏิภาณ แจ้งสันเทยีะ ครุศาสตรบณัฑิต
1519 5721161073 นายปฏิภาณ เย็นสวัสด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1520 5781147034 นายปฐม ศรีตัมภวา ครุศาสตรบณัฑิต
1521 5881119063 นายปฐมพงศ์ แก้วศรีจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1522 5821154029 นายปฐมพงศ์ สุพิพัฒนโมลี ครุศาสตรบณัฑิต
1525 5781126042 นางสาวปฐมาวดี ก าปั่นเพชร ครุศาสตรบณัฑิต
1526 5681123048 นางสาวปณิตา แซ่เจีย ครุศาสตรบณัฑิต
1527 5681107029 นางสาวปณิตา มีทอง ครุศาสตรบณัฑิต
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1529 5781110040 นางสาวปทมุมา จรรยา ครุศาสตรบณัฑิต
1530 5781123061 นางสาวปทมุวดี สุพรรณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1531 5781147017 นางสาวปนัฐดา ปทมุทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1533 5821154022 นางสาวปนัดดา พุ่มแสงทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1535 5881163007 นางสาวปนิตา ศรีมุงคุณ ครุศาสตรบณัฑิต
1537 5881123063 นางสาวปภัชญา สายรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1541 5681119009 นายปรเมศ ล้อมไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
1542 5881112010 นายปรเมศวร์ เดชพละ ครุศาสตรบณัฑิต
1544 5721154006 นางสาวประไพรัตน์ จ าสูญ ครุศาสตรบณัฑิต
1546 5721156021 นางสาวประภัสสร ช้างดี ครุศาสตรบณัฑิต
1548 5881126079 นางสาวประภาพร ไหมแพง ครุศาสตรบณัฑิต
1551 5821154036 นายประสมพร มุ่ยแฟง ครุศาสตรบณัฑิต
1554 5781107042 นางสาวปราณี ช านาญกิจ ครุศาสตรบณัฑิต
1556 5781123036 นางสาวปริญญา แสงเสน ครุศาสตรบณัฑิต
1558 5681147049 นายปรีชา สารี ครุศาสตรบณัฑิต
1560 5681107060 นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม ครุศาสตรบณัฑิต
1562 5721156002 นางสาวปวริญญ์ แสงมาลย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1564 5821154071 นางสาวปวิชญาภา อมรภัทร ครุศาสตรบณัฑิต
1569 5381107251 นางสาวปวีณา พ่วงศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1570 5381153007 นางสาวปวีณา สิงหท์ศัน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1571 5681107068 นางสาวปวีณา แสงรูจี ครุศาสตรบณัฑิต
1572 5881119012 นายปองภพ แก้วดวง ครุศาสตรบณัฑิต
1576 5481126461 นายปญัญา อุปสัย ครุศาสตรบณัฑิต
1578 5881115056 นางสาวปณัณิกา นาคพิน ครุศาสตรบณัฑิต
1580 5581123063 นางสาวปทัมา น้อยมูลมา ครุศาสตรบณัฑิต
1581 5781147043 นางสาวปทัมา รักมิตร ครุศาสตรบณัฑิต
1582 5721154083 นางสาวปทัมาภรณ์ พรหมมินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1586 5681147021 นางสาวปารุษา ดิษฐรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1587 5721156017 นางสาวปาลิตา โจไพศาล ครุศาสตรบณัฑิต
1591 5621154165 นางสาวปิ่นสุดา ฆารพันธ์ุ ครุศาสตรบณัฑิต
1594 5681110025 นางสาวปยินุช อุทจิตร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1597 5881147037 นายปยิะ สุวรรณเจริญ ครุศาสตรบณัฑิต
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1600 5681115054 นางสาวปยิะดา วงศ์ภักดี ครุศาสตรบณัฑิต
1601 5781107017 นางสาวปยิะนุช เซาะก่าน ครุศาสตรบณัฑิต
1602 5421156026 นายปยิะพงษ์ บญุนิธิวรานันท์ ครุศาสตรบณัฑิต
1603 5781110083 นางสาวปยิะพร ชุมด้วง ครุศาสตรบณัฑิต
1604 5681112040 นางสาวปยิะรัตน์ สารภี ครุศาสตรบณัฑิต
1605 5621154047 นางสาวปยิะวรรณ พยุงวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1609 5881115025 นายเปรมฤทยั เปรมปรีด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1610 5781126070 นายโปรดบญุ ทมิเกตุ ครุศาสตรบณัฑิต
1614 5781147018 นายผดุงเกียรติ ขุนพล ครุศาสตรบณัฑิต
1617 5481124557 นายพงศกร สาหมุน ครุศาสตรบณัฑิต
1619 5721161019 นายพงศธร เมืองกุดเรือ ครุศาสตรบณัฑิต
1621 5481112080 นายพงศ์ธเรศ วันทนีย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1622 5881147006 นายพงษ์นิพัฒน์ ตรีสุคนธ์ทพิย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1625 5581119042 นายพจนารถ สวัสด์ิรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1626 5881119021 นายพชร ทวีพาณิชย์กุล ครุศาสตรบณัฑิต
1628 5681110082 นายพชร สุดสวาสด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1630 5881123029 นางสาวพชรวรรณ ด้วงนิล ครุศาสตรบณัฑิต
1631 5881110059 นายพชรวิทย์ คร่ าสุข ครุศาสตรบณัฑิต
1632 5881123014 นางสาวพนิดา ปตัวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1633 5781163013 นางสาวพนิดา อุปรีย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1634 5681119019 นางสาวพนิตนาฐ สิริพฤกษา ครุศาสตรบณัฑิต
1636 5821161054 นางสาวพรชนก ล่ืนลม ครุศาสตรบณัฑิต
1638 5781115012 นางสาวพรชิตา พาพิมพ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1639 5781110022 นางสาวพรญาณี ก าลังทวี ครุศาสตรบณัฑิต
1642 5681119046 นางสาวพรทพิย์ โพนเงิน ครุศาสตรบณัฑิต
1644 5781112036 นางสาวพรทพิย์ภา นันกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
1652 5781163023 นางสาวพรนภา สุขวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1659 5681123063 นายพรพิสิฐ ตันเจริญ ครุศาสตรบณัฑิต
1665 5821154044 นางสาวพรรณี บญุพอ ครุศาสตรบณัฑิต
1673 5621154021 นางสาวพรหมพร คุ้มครอง ครุศาสตรบณัฑิต
1675 5881147004 นายพระนาย มณฑาทพิย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1676 5721154056 นางสาวพราวนภา จันทร์ศรีระมี ครุศาสตรบณัฑิต
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1677 5624161034 นายพฤตวรรณ ทรัพย์ถนอม ครุศาสตรบณัฑิต
1680 5781126060 นางสาวพลวดี กางนอก ครุศาสตรบณัฑิต
1687 5721148026 นางสาวพัชราภรณ์ เสมารัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1689 5681115042 นางสาวพัชรินทร์ เต็มชัยภูมิ ครุศาสตรบณัฑิต
1691 5681107077 นางสาวพัชรินทร์ ปาเบา้ ครุศาสตรบณัฑิต
1695 5881107005 นางสาวพันทวิา แหลมไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
1696 5681126047 นางสาวพัสตราภรณ์ ฉัตรทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1697 5781115035 นางสาวพัสนันท ์ฉินสูงเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
1699 5721156011 นายพายัพ ประเสริฐ ครุศาสตรบณัฑิต
1701 5821148027 นายพิฆเนศ เทยีมแสงอรุณ ครุศาสตรบณัฑิต
1702 5881126057 นางสาวพิชชาพร สุขะ ครุศาสตรบณัฑิต
1703 5821161040 นางสาวพิชชาภา วิลัยศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1705 5681115085 นางสาวพิชญ์นรี ไชยรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1707 5481124308 นางสาวพิชญาภัค ไชยธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
1712 5881123048 นายพิเชษฐ อาษาไชย ครุศาสตรบณัฑิต
1714 5921154045 นางสาวพิมพ์จันทร์ ดอกบวั ครุศาสตรบณัฑิต
1715 5681124047 นางสาวพิมพ์ใจ ยังอุ่น ครุศาสตรบณัฑิต
1716 5681124072 นางสาวพิมพ์ผกา ดีลาส ครุศาสตรบณัฑิต
1718 5721154065 นางสาวพิมลพรรณ ภูสะอาด ครุศาสตรบณัฑิต
1719 5921161020 นางสาวพิรญาณ์ เทพพุทธา ครุศาสตรบณัฑิต
1720 5781123046 นางสาวพิรญาณ์ แร่ทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1722 5721156018 นายพิษณุเทพ ทองเกตุ ครุศาสตรบณัฑิต
1725 5781147037 นายพิสิฐพจน์ เถาว์ชาลี ครุศาสตรบณัฑิต
1727 5881119055 นายพีรธรรม์ สมตน ครุศาสตรบณัฑิต
1729 5781119051 นายพูนลาภ กรรข า ครุศาสตรบณัฑิต
1730 5881126089 นางสาวเพชรรัตน์ สายันต์ ครุศาสตรบณัฑิต
1732 5621154167 นางสาวเพชรสิริ สันตวิริยะพันธ์ุ ครุศาสตรบณัฑิต
1733 5781124040 นางสาวเพ็ญพักตร์ พวงเพ็ชร ครุศาสตรบณัฑิต
1734 5681124034 นางสาวเพ็ญยุภา นาเรือง ครุศาสตรบณัฑิต
1735 5721154082 นางสาวเพ็ญฤดี หวังพลังกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
1736 5781110038 นางสาวเพ็ญศิริ รัตนวงศ์สวัสด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
1740 5721161034 นางสาวแพรวภิราศ แนวค า ครุศาสตรบณัฑิต
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1743 5681147039 นายไพฑูรย์ แสงกัน ครุศาสตรบณัฑิต
1744 5581163078 นางสาวฟาริดา จีนโน ครุศาสตรบณัฑิต
1747 5881123084 นางสาวภรณ์สิภัค สุวะพัฒน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1748 5481124501 นางสาวภรวิมล ปกสุข ครุศาสตรบณัฑิต
1753 5781126036 นายภัทรพงศ์ ดาสันทดั ครุศาสตรบณัฑิต
1758 5881115029 นางสาวภัทรมน โยธานัน ครุศาสตรบณัฑิต
1759 5821154038 นางสาวภัทรวดี ดีย่ิง ครุศาสตรบณัฑิต
1760 5481110681 นางสาวภัทรา แสงบวัเผ่ือน ครุศาสตรบณัฑิต
1761 5621148010 นางสาวภัทราภรณ์ ชะนะรอด ครุศาสตรบณัฑิต
1764 5681126058 นายภัสพงษ์ เต่ียวหู ครุศาสตรบณัฑิต
1772 5681110003 นายภาณุภัทร ชิดสุข ครุศาสตรบณัฑิต
1773 5421112063 นายภาณุวัฒน์ ศรีชัยชนะ ครุศาสตรบณัฑิต
1774 5421147012 นายภาณุวัฒน์ อินทสินธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1776 5281153025 นายภานุวัฒน์ นราพงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1779 5681110066 นางสาวภารดี ขจียุบล ครุศาสตรบณัฑิต
1780 5681126011 นางสาวภารดี พิลึก ครุศาสตรบณัฑิต
1781 5581110029 นายภาวัต นามะมอญ ครุศาสตรบณัฑิต
1784 5781119020 นายภิษัช วรรณกิจ ครุศาสตรบณัฑิต
1787 5681110064 นายภูมิพงศ์ ธรรมบตุร ครุศาสตรบณัฑิต
1789 5821161024 นายภูมิภัทร ภูมี ครุศาสตรบณัฑิต
1791 5621161085 นายภูวกฤต ทวีเงิน ครุศาสตรบณัฑิต
1793 5681119069 นายภูวนาถ วิเวก ครุศาสตรบณัฑิต
1794 5681126046 นางสาวมณฑิตา เอียดชูทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1796 5481107200 นางสาวมณีรัตน์ กุลจันสี ครุศาสตรบณัฑิต
1799 5421147195 นายมนตรี หสัดง ครุศาสตรบณัฑิต
1801 5681163012 นางสาวมนรดา สุทธิโส ครุศาสตรบณัฑิต
1802 5621148024 นายมนัส เขนภูเขียว ครุศาสตรบณัฑิต
1805 5781112040 นายมฤคินทร์ เล็กค า ครุศาสตรบณัฑิต
1808 5481123942 นางสาวมัชฌิมา ดวงแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1809 5821161055 นางสาวมัชฌิมา มันหนองแวง ครุศาสตรบณัฑิต
1817 5881163036 นางสาวมาริสา แนวน้อยงาม ครุศาสตรบณัฑิต
1818 5781163032 นางสาวมาลีวัลย์ ปานวรณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
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1819 5881107034 นางสาวมินตรา ค าพิมพา ครุศาสตรบณัฑิต
1821 5781119060 นางสาวมีนา วงศ์วิรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1824 5881124086 นางสาวมุขรวี เหล็กสูงเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
1825 5621148007 นางสาวเมทนิี หมานหมัด ครุศาสตรบณัฑิต
1826 5821154016 นางสาวเมธาพร จันดาหงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1830 5881115092 นางสาวเมย์ปาลิณ เจริญศรีฐิติกร ครุศาสตรบณัฑิต
1831 5721154019 นางสาวเมลาณี บญุมะยา ครุศาสตรบณัฑิต
1832 5481107477 นางสาวยลลดา จูจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1833 5781110027 นายยศกร โกศลรอด ครุศาสตรบณัฑิต
1835 5521148004 นายยุทธนา ทมุวารีย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1836 5721148017 นายยุทธนา สงวนศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1838 5681126060 นายยุทธภูมิ ศิริสมพล ครุศาสตรบณัฑิต
1845 5721161039 นางสาวเยาวลักษณ์ คะเย็นรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
1849 5384107016 นางสาวรจนา ค่าแพง ครุศาสตรบณัฑิต
1853 5724161010 ว่าที่ร้อยโทรณชัย ภู่พงศ์พานิช ครุศาสตรบณัฑิต
1854 5881126077 นายรณธช ช าระศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1855 5881126124 นางสาวรดาแพร มูลสาร ครุศาสตรบณัฑิต
1859 5481107562 นางสาวรสสุคนธ์ เวียงสีมา ครุศาสตรบณัฑิต
1865 5721161035 นายรังสรรค์ บา้นเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
1866 5481153287 นายรังสรรค์ เรืองศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1868 5521154102 นางสาวรัชฎากรณ์ พรมบตุร ครุศาสตรบณัฑิต
1871 5881124040 นายรัชมงคล บดุดารวม ครุศาสตรบณัฑิต
1874 5781119012 นายรัฐภูมิ สุขเปง็ ครุศาสตรบณัฑิต
1876 5781110041 นายรัฐศาสตร์ โคตรค า ครุศาสตรบณัฑิต
1880 5421154052 นางสาวรัตนากร ยุติธรรม ครุศาสตรบณัฑิต
1884 5681107009 นายรัตพันธ์ ศรีภารา ครุศาสตรบณัฑิต
1885 5781124068 นางสาวรัธพร สุดดี ครุศาสตรบณัฑิต
1886 5681119073 นายราชภักด์ิ วรรณชาติ ครุศาสตรบณัฑิต
1888 5681126100 นางสาวรินพร โกณะบตุร ครุศาสตรบณัฑิต
1889 5821156001 นางสาวรุ่งขวัญ สุขสมกิจ ครุศาสตรบณัฑิต
1894 5681124053 นางสาวรุ่งรัตน์ ชูแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1895 5521161258 นายรุ่งเรือง พรมเป ครุศาสตรบณัฑิต
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1898 5681119067 นายโรจน์ศักด์ิ เรืองจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1899 5881126026 นายโรจนัสถ์ อินเทพ ครุศาสตรบณัฑิต
1903 5681119035 นางสาวลลิตา จันทร์สาขะ ครุศาสตรบณัฑิต
1908 5781123051 นางสาวลักษมี อามาตมลตรี ครุศาสตรบณัฑิต
1910 5781126010 นายลิขิต ใจคิด ครุศาสตรบณัฑิต
1913 5781123019 นายเลิศฤทธ์ิ สมศรีเสาร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1916 5681124063 นางสาววณิชชา ใจยาธิ ครุศาสตรบณัฑิต
1917 5681110080 นางสาววนิดา แก้วบ ารุง ครุศาสตรบณัฑิต
1922 5681123083 นางสาววรฉัตร จิตตนุมาต ครุศาสตรบณัฑิต
1923 5721161047 นายวรธรรม สุวลักษณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1924 5681115033 นายวรปรัชญ์ สายแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
1928 5681119024 นางสาววรรณทพิย์ กาวินค า ครุศาสตรบณัฑิต
1930 5881115013 นางสาววรรณพร ภิญโญวรภาค ครุศาสตรบณัฑิต
1934 5521158034 นางสาววรรณวิสาข์ อินทรีย์สถาพร ครุศาสตรบณัฑิต
1935 5621154003 นางสาววรรณศิริ ทองเชื้อ ครุศาสตรบณัฑิต
1939 5681115084 นางสาววรรณิศา จาระพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1941 5481126773 นางสาววรรัญญา ศรีโมรา ครุศาสตรบณัฑิต
1947 5681123045 นางสาววรางคณา จันทร์ลา ครุศาสตรบณัฑิต
1950 5781107039 นางสาววราภรณ์ ย้ิมลม้าย ครุศาสตรบณัฑิต
1953 5721161031 นายวราวุฒิ พันที ครุศาสตรบณัฑิต
1955 5721156012 นางสาววริทธินันท ์นันทะจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1956 5721154036 นางสาววรินทร์ดา สุทศัน์ ครุศาสตรบณัฑิต
1959 5681110070 นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย ครุศาสตรบณัฑิต
1961 5881119008 นายวศิน ชาติปญัญาวุฒิ ครุศาสตรบณัฑิต
1965 5721161011 นายวัชรพงษ์ แก้วอุ่น ครุศาสตรบณัฑิต
1969 5581112093 นายวัชรพล สุวนาม ครุศาสตรบณัฑิต
1971 4721339010 นายวัชรินทร์ เรียมไทสง ครุศาสตรบณัฑิต
1976 5724161015 นายวัลลพ ข าสด ครุศาสตรบณัฑิต
1977 5521154068 นางสาววานีตา กีติง ครุศาสตรบณัฑิต
1985 5881126082 นายวิทยา วุฒิมา ครุศาสตรบณัฑิต
1988 5781115015 นางสาววิภาดา คนสัน ครุศาสตรบณัฑิต
1991 5781115087 นางสาววิภาวี ภูมิประเทศ ครุศาสตรบณัฑิต
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1992 5681123029 นางสาววิภาวี รัศมีเมฆินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
1994 5781163003 นางสาววิมลรัตน์ พิกุลทอง ครุศาสตรบณัฑิต
1996 5821161063 นางสาววิยดา นองนุช ครุศาสตรบณัฑิต
1998 5481126357 นางสาววิลาวรรณ์ ดวงจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
2000 5881110036 นางสาววิลาศิณี ทองสุข ครุศาสตรบณัฑิต
2002 5681126092 นางสาววิไลวรรณ สมนึก ครุศาสตรบณัฑิต
2003 5781119032 นายวิศรุต ตันนพรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
2008 5681147008 นายวุฒิชัย ว่องไว ครุศาสตรบณัฑิต
2009 5921161026 นายวุฒิโชติ จันทวิชชประภา ครุศาสตรบณัฑิต
2010 5881147002 นายวุฒินันท ์สีธงชัย ครุศาสตรบณัฑิต
2011 5781147021 นายวุฒิวรรณ เสรีชัยวณิช ครุศาสตรบณัฑิต
2012 5781124058 นางสาวเวฬุรีย์ ก าเนิดพรม ครุศาสตรบณัฑิต
2019 5581110076 นายศรายุทธ ชัยฉลาด ครุศาสตรบณัฑิต
2020 5881119067 นายศรายุธ เทอืกเทยีน ครุศาสตรบณัฑิต
2026 5681110030 นางสาวศศิกร เสวาภพ ครุศาสตรบณัฑิต
2030 5681107039 นางสาวศศิธร เนียรมงคล ครุศาสตรบณัฑิต
2032 5681163001 นางสาวศศิธร พรมมา ครุศาสตรบณัฑิต
2033 5781115088 นางสาวศศิธร มูลสาร ครุศาสตรบณัฑิต
2037 5781126033 นางสาวศศิประภา ปดัภัย ครุศาสตรบณัฑิต
2041 5681126089 นางสาวศศิวิมล มูลขุนทด ครุศาสตรบณัฑิต
2043 5481126280 นายศักดา จ าปาแสง ครุศาสตรบณัฑิต
2048 5821154053 นางสาวศันสนีย์ หลานเศรษฐา ครุศาสตรบณัฑิต
2055 5881115045 นางสาวศิรินยา เอ็มโอด ครุศาสตรบณัฑิต
2059 5781126035 นางสาวศิริพร ศิริมังคโล ครุศาสตรบณัฑิต
2060 5821154039 นางสาวศิริรัตน์ กรุณา ครุศาสตรบณัฑิต
2061 5681163045 นางสาวศิริรัตน์ เกษนอก ครุศาสตรบณัฑิต
2062 5681107070 นางสาวศิริรัตน์ จั้นพลแสน ครุศาสตรบณัฑิต
2066 5781124020 นางสาวศิริรัตน์ สิงหะ ครุศาสตรบณัฑิต
2067 5681107005 นางสาวศิริลักษณ์ บญุแจ่ม ครุศาสตรบณัฑิต
2068 5881163032 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
2069 5881115014 นางสาวศิริวรรณ ชูรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
2071 5781123001 นางสาวศิริวรรณ อนุรักษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
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2073 5881115068 นางสาวศิริอร กุลทะเล ครุศาสตรบณัฑิต
2081 5781119046 นายศุภชัย พานะดร ครุศาสตรบณัฑิต
2083 5881126005 นายศุภทนิ วีระ ครุศาสตรบณัฑิต
2084 5681107080 นางสาวศุภรัตน์ อุณาวัณ ครุศาสตรบณัฑิต
2085 5681126039 นางสาวศุภลักษณ์ ฐิติปทมุกาญจน์ ครุศาสตรบณัฑิต
2087 5681124074 นางสาวศุภิสรา พิเคราะห์ ครุศาสตรบณัฑิต
2088 5681119005 นายศุเมธี ศรีจันทร์อ่อน ครุศาสตรบณัฑิต
2089 5881163006 นายโศภน วงศ์เขียดทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2090 5921161058 นางสาวโศรตรีย์ แสงขาว ครุศาสตรบณัฑิต
2094 5881119048 นายสงขลา ชายะพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
2096 5681126065 นางสาวสถาพร ยมรัตน์ ครุศาสตรบณัฑิต
2097 5681124022 นายสนธยา หยวกขาว ครุศาสตรบณัฑิต
2103 5381126122 นายสมรักษ์ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบณัฑิต
2104 5681126094 นางสาวสมฤทยั บวัรอด ครุศาสตรบณัฑิต
2109 5581163021 นายสรณ์ปภพ แก้วประทาน ครุศาสตรบณัฑิต
2113 5881126002 นายสหชัย นุชแก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
2114 5681126090 นายสักก์ชัย วนะสิทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
2115 5481126797 นายสัตยา จารุรัตนา ครุศาสตรบณัฑิต
2119 5624161009 นายสาคร มิศิริ ครุศาสตรบณัฑิต
2120 5881110010 นางสาวสาธินี ศิริชาติ ครุศาสตรบณัฑิต
2121 5721156026 นายสายธาร อ าภูธร ครุศาสตรบณัฑิต
2122 5681147054 นางสาวสายฝน พิษณุแสง ครุศาสตรบณัฑิต
2124 5381126205 นายสาริษฐ์ ศรีจูม ครุศาสตรบณัฑิต
2125 5421112022 นางสาวสาลินี สายชล ครุศาสตรบณัฑิต
2126 5681112054 นางสาวสาวาตี นามุง ครุศาสตรบณัฑิต
2129 5681123080 นางสาวสาวิตรี บ ารุงจิตร ครุศาสตรบณัฑิต
2134 5781119025 นายสิทธิชัย จันทคาม ครุศาสตรบณัฑิต
2139 5781123045 นายสินตะวัน พรหมภูวัลย์ ครุศาสตรบณัฑิต
2141 5921161041 นางสาวสิรามล พรอมตรุ่งเรือง ครุศาสตรบณัฑิต
2145 5721156022 นางสาวสิรินรัตน์ สุดงาม ครุศาสตรบณัฑิต
2150 5881115019 นางสาวสิริวรรณ วันทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2151 5681147059 นายสิโรตม์ ค าหล้า ครุศาสตรบณัฑิต
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2155 5624161035 นางสาวสุกัลยา บตุรแสน ครุศาสตรบณัฑิต
2156 5721156007 นางสาวสุจิตรา ชัยศรีจันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
2157 5781126019 นางสาวสุจิตรา เดชกุล ครุศาสตรบณัฑิต
2160 5481136066 นางสาวสุชาดา บญุค้ า ครุศาสตรบณัฑิต
2163 5781126062 นางสาวสุชาวดี เพชรนุ้ย ครุศาสตรบณัฑิต
2164 5621154152 นางสาวสุดา พงษ์ผา ครุศาสตรบณัฑิต
2167 5681107019 นางสาวสุดารัตน์ จ าเริญ ครุศาสตรบณัฑิต
2169 5781112010 นางสาวสุดารัตน์ ชูทรัพย์ ครุศาสตรบณัฑิต
2171 5681126071 นางสาวสุดารัตน์ อังศุภานิช ครุศาสตรบณัฑิต
2174 5681147038 นายสุทธิชาติ ระแสนพรหม ครุศาสตรบณัฑิต
2176 5681115010 นางสาวสุทธิดา ปราบทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2179 5781126043 นางสาวสุทธินี สุสุทธิ ครุศาสตรบณัฑิต
2180 5781147010 นายสุทธิภัทร แสงสว่าง ครุศาสตรบณัฑิต
2181 5321306038 นายสุทศัน์ จอมทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2182 5724154001 นางสาวสุธนี สิงหแ์ก้ว ครุศาสตรบณัฑิต
2188 5724161011 นางสาวสุธิดา อาปดัชิง ครุศาสตรบณัฑิต
2189 5881107051 นางสาวสุธิตา พิมพ์ชัยภูมิ ครุศาสตรบณัฑิต
2194 5781124050 นางสาวสุนิตา จ่าพันดุง ครุศาสตรบณัฑิต
2195 5921154064 นางสาวสุนิวรรณ อินธิโคตร ครุศาสตรบณัฑิต
2196 5681107028 นางสาวสุนิศา กันหา ครุศาสตรบณัฑิต
2197 5681112061 นางสาวสุนิษา วงษ์ยังอยู่ ครุศาสตรบณัฑิต
2199 5681110037 นางสาวสุนิสา ภามาศ ครุศาสตรบณัฑิต
2202 5821148012 นางสาวสุปราณี วิชัยรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต
2203 5781107030 นางสาวสุพรรณิกา โชคบณัฑิต ครุศาสตรบณัฑิต
2207 5881124065 นางสาวสุพัฒตรา เหล่าจั่น ครุศาสตรบณัฑิต
2212 5621154111 นางสาวสุพัตรา บตุรชาติ ครุศาสตรบณัฑิต
2213 5781115077 นางสาวสุพัตรา หมายเขา ครุศาสตรบณัฑิต
2221 5681124028 นางสาวสุภาภรณ์ ผ้ึงเถื่อน ครุศาสตรบณัฑิต
2229 5621154137 นางสาวสุมิตรา เหม็ทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2230 5724154007 นางสาวสุมินตรา วงษ์จันทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
2231 5321357007 นายสุเมธ อยู่ยง ครุศาสตรบณัฑิต
2232 5781112027 นายสุรชัย ล้อดงบงั ครุศาสตรบณัฑิต
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2233 5921154078 นายสุรวิชญ์ นงค์พยัคฆ์ ครุศาสตรบณัฑิต
2234 5724161002 นายสุรัตน์ หมัดตอเฮด ครุศาสตรบณัฑิต
2236 5721154039 นางสาวสุรัสวดี สุนนท์ ครุศาสตรบณัฑิต
2242 5781147030 นางสาวสุรีย์พร หรือนรินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
2247 5881124027 นางสาวสุวรรณี นารีนุช ครุศาสตรบณัฑิต
2249 5881119082 นายสุวัฒน์ นิลย่ิงเจริญ ครุศาสตรบณัฑิต
2250 5681126007 นายสุวิชัย นาดี ครุศาสตรบณัฑิต
2251 5781147003 นายสุวิชา นันทพ์ยัคฆ์ ครุศาสตรบณัฑิต
2252 5621161014 นายสุวิชา เล่ือยไธสง ครุศาสตรบณัฑิต
2254 5521156018 นายสุวิทย์ ภู่ระหงษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
2255 5681126069 นางสาวสุวิมล ไกรธิราช ครุศาสตรบณัฑิต
2259 5881115031 นางสาวเสาวรส เหรียญทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2265 5781107003 นางสาวแสงเดือน ลาลด ครุศาสตรบณัฑิต
2270 5321306097 นายโสฬสา แหยมเจริญ ครุศาสตรบณัฑิต
2271 5681110022 นางสาวโสฬัสชา สุเจตน์จิตต์ ครุศาสตรบณัฑิต
2272 5781115014 นางสาวหทยักาญจน์ โลหะการก ครุศาสตรบณัฑิต
2275 5681126085 นางสาวหนึ่งฤทยั เฉิดฉายกุล ครุศาสตรบณัฑิต
2276 5481123324 นางสาวหนึ่งฤทยั ดิษฐการ ครุศาสตรบณัฑิต
2278 5681110042 นางสาวหฤทยั อ่อนดี ครุศาสตรบณัฑิต
2279 5681126015 นายหล้า นามสาว ครุศาสตรบณัฑิต
2282 5921161006 นายหสันัย อินทร์กลับ ครุศาสตรบณัฑิต
2285 5681126028 นายอดิเรก จ านงค์นิตย์ ครุศาสตรบณัฑิต
2286 5821154067 นายอดิเรก บตุรโสภา ครุศาสตรบณัฑิต
2289 5821156015 นายอติพล เฉลิมวัย ครุศาสตรบณัฑิต
2290 5881123066 นายอติพัทธ์ แสงดิษฐ ครุศาสตรบณัฑิต
2292 5781115090 นายอธิป บญุวิวัฒน์สกุล ครุศาสตรบณัฑิต
2293 5721161049 นางสาวอธิษฎา ไชยปรุง ครุศาสตรบณัฑิต
2294 5381107105 นางสาวอนงค์นาฎ ททีา ครุศาสตรบณัฑิต
2295 5881110013 นายอนพัช สุวรรณมณี ครุศาสตรบณัฑิต
2299 5881126078 นายอนุชา เชื้อบญุช่วย ครุศาสตรบณัฑิต
2302 5881123025 นางสาวอนุธิดา เกณฑ์พล ครุศาสตรบณัฑิต
2305 5781147042 นายอนุวัฒน์ ธิมาภรณ์ ครุศาสตรบณัฑิต
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2307 5881126118 นายอโนทยั ฉลูทอง ครุศาสตรบณัฑิต
2309 5921161032 นายอภิ วิลาศ ครุศาสตรบณัฑิต
2314 5621161036 นางสาวอภิญญา กองศักด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
2321 5781112008 นายอภิวัฒน์ มีสติ ครุศาสตรบณัฑิต
2322 5681147023 นายอภิวัฒน์ สุขีภาพ ครุศาสตรบณัฑิต
2324 5681119074 นายอมรพงษ์ ศรีซองเชษฐ ครุศาสตรบณัฑิต
2325 5681147004 นางสาวอมรรัตน์ แก้วประเสริฐ ครุศาสตรบณัฑิต
2326 5781126045 นางสาวอมรรัตน์ น่วมนุ่ม ครุศาสตรบณัฑิต
2327 5781107019 นางสาวอมรรัตน์ เรืองสวัสด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
2331 5681115011 นางสาวอรจิรา ใจอุ่น ครุศาสตรบณัฑิต
2334 5521148090 นางสาวอรณี นพคุณ ครุศาสตรบณัฑิต
2338 5721148014 นางสาวอรทยั พานนนท์ ครุศาสตรบณัฑิต
2339 5581123121 นางสาวอรทยั สายเครือวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
2340 5781126061 นางสาวอรทยั สีชุม ครุศาสตรบณัฑิต
2342 5184107034 นางสาวอรนงค์ ลุนหงส์ ครุศาสตรบณัฑิต
2343 5681107032 นางสาวอรนีย์ แซ่อึง ครุศาสตรบณัฑิต
2345 5881123098 นางสาวอรนุชา ศรีสุข ครุศาสตรบณัฑิต
2346 5881115089 นางสาวอรพิน สิงหาโชติ ครุศาสตรบณัฑิต
2347 5881115003 นางสาวอรยา เซาะก่าน ครุศาสตรบณัฑิต
2351 5781124018 นายอรรนพ ปิ่นเกษ ครุศาสตรบณัฑิต
2353 5881163001 นางสาวอรวรรณ ฟีสันเทยีะ ครุศาสตรบณัฑิต
2356 5881115043 นางสาวอรศรันย์ ไขประภาย ครุศาสตรบณัฑิต
2357 5681107035 นางสาวอรัสรา สมนึก ครุศาสตรบณัฑิต
2358 5781126023 นางสาวอริยา อุปนันท์ ครุศาสตรบณัฑิต
2360 5481123241 นางสาวอริศรา สมนาค ครุศาสตรบณัฑิต
2361 5681123002 นางสาวอริษา ธรณีวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
2364 5581110082 นายอลงกรณ์ รามโยธิน ครุศาสตรบณัฑิต
2368 5621161013 นายอัครเทพ เนาวะเศษ ครุศาสตรบณัฑิต
2370 5881110066 นางสาวอังสุภาวรรณ เสน่หา ครุศาสตรบณัฑิต
2371 5621154148 นางสาวอัจจิมา ทลด า ครุศาสตรบณัฑิต
2374 5481110075 นางสาวอัจฉรา เล็กสุข ครุศาสตรบณัฑิต
2379 5681110088 นางสาวอัญชนา โสเสมอ ครุศาสตรบณัฑิต
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2380 5781126021 นางสาวอัญชิสา ขนอม ครุศาสตรบณัฑิต
2382 5681112005 นางสาวอัญฑิกา หมีเทยีน ครุศาสตรบณัฑิต
2385 5781112030 นางสาวอัปสรสุดา พลศักด์ิ ครุศาสตรบณัฑิต
2387 5681123064 นางสาวอัมณีญะห ์ดาโอะ ครุศาสตรบณัฑิต
2389 5921161014 นายอัศรานนท ์สว่างศรี ครุศาสตรบณัฑิต
2390 5721161029 นายอัษฎา ทรัพย์สืบ ครุศาสตรบณัฑิต
2392 5681112009 นายอัษฎาวุธ แต้มต่อ ครุศาสตรบณัฑิต
2394 5681123057 นางสาวอาทติยา มุ่งผล ครุศาสตรบณัฑิต
2395 5581147055 นายอานนท ์แน่นอุดร ครุศาสตรบณัฑิต
2396 5421147200 นายอานนท ์สารผล ครุศาสตรบณัฑิต
2397 5881124031 นางสาวอาภัสรา ส าเนียง ครุศาสตรบณัฑิต
2400 5721161026 นางสาวอารดา อินบตุร ครุศาสตรบณัฑิต
2402 5781115055 นางสาวอารยา จังอินทร์ ครุศาสตรบณัฑิต
2407 5681115001 นางสาวอารียา บญุทศ ครุศาสตรบณัฑิต
2412 5481107101 นายอาหะมะอาไดนูรี มะยูโซะ ครุศาสตรบณัฑิต
2415 5921154028 นางสาวอินทริา เเซ่เตียว ครุศาสตรบณัฑิต
2419 5681119044 นายอิสระภูมิ สีสมุทร ครุศาสตรบณัฑิต
2426 5781124041 นางสาวอุทยัทพิย์ บา้นเปา้ ครุศาสตรบณัฑิต
2427 5581123002 นางสาวอุ้มบญุ ดีสิน ครุศาสตรบณัฑิต
2432 5481107230 นางสาวอูไนซะ บนิเจ๊ะวานิ ครุศาสตรบณัฑิต
2434 5781119067 นายเอกวุฒิ ชูกลาง ครุศาสตรบณัฑิต
2435 5681126070 นายเอมรี ปเูตะ ครุศาสตรบณัฑิต
2437 5881123031 นางสาวไอลดา ชัยจันลา ครุศาสตรบณัฑิต
2438 5681107086 นางสาวฮันนัส นาแว ครุศาสตรบณัฑิต
2439 5881124088 นายฮาฟิต เจ๊ะและ ครุศาสตรบณัฑิต
2442 5621161039 นายฮิปนั กาเร็ง ครุศาสตรบณัฑิต
2445 5721203048 นางสาวสวิชญา ศรีประมง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2446 5821251006 นางสาวถิรพร อนุตรเกียรติ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2447 5721701018 นายอมฤต วงศ์ภากร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2449 5821207017 นายพิสิษฐ์ แก้วสอดสี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2450 5721211011 นางสาวอมรรัตน์ รสโสดา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2453 5921281019 นายนนทรัตน์ เหมือนโค้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2457 5921701034 นางสาวปาจรีย์ มณีเครือ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2461 5921203010 นางสาวสริดา สุจริตวัฒนานนท์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2463 5821288001 นางสาวธัญญดา วาระสิทธ์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2465 5821701019 นางสาวรินทร์ระวี วงค์จ าปา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2469 5921282017 นางสาวอภิสรา ภู่ภักดีพันธ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2471 5921203015 นางสาวนิศรา เขวาล าธาร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2472 5921203058 นางสาวนภัสวรรณ ประกอบกิจ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2474 5721281010 นายมนตรี ภักดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2477 5821282041 นางสาวชนานาถ แซ่โง้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
2480 5721282007 นางสาวจิดาภา สุธานนท์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2485 5721203049 นางสาวอินทอุร ส าราญกมล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2490 5721701007 นางสาวกชกร แซ่ล้ิม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2493 5521203157 นางสาวกนกนาถ ตระการลิขิต วิทยาศาสตรบณัฑิต
2494 5721211005 นางสาวกนกวรรณ พุดซ้อน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2498 5721282036 นางสาวกมลชนก ศรารัชต์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2500 5821211020 นางสาวกมลรัตน์ อินแก้วมูล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2503 5621283028 นายกรวีร์ ด าเนินงาม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2504 5621238022 นายกริชเทพ สายทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2505 5521282033 นายกฤชฏา ทองบา้นบอ่ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2506 5821207036 นายกฤชนันท ์วงศ์ภาดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2507 5321203049 นายกฤตนัย ก๋าวี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2509 5721207007 นายกฤตภพ ส าราญศิลป์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2515 5821238009 นายกฤษฎา ทองขาว วิทยาศาสตรบณัฑิต
2516 5521283015 นายกฤษฎา สรรเสริญ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2517 5421242010 นายกฤษฏา บญุจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2521 5721281002 นายกษิด์ิเดช สันโดษ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2522 5621207066 นายกสิณ วงศ์อุปราช วิทยาศาสตรบณัฑิต
2523 5721283039 นางสาวกอบกุล นาวี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2524 5721282016 นางสาวกัญญลักษณ์ ก่อเกียรติตระกูล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2528 5821211011 นางสาวกันติชา แก้วบตุร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2530 5921236002 นางสาวกันยารัตน์ อารีย์วงศ์สกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2532 5721283024 นายกัมปนาท น้อยใส วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2533 5424265028 นายกัมพล สุนันทพิย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2538 5621207096 นางสาวกาญจนา ลีลาเชษฐวงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2540 5821701020 นางสาวกาญจนาพร บญุมากุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2541 5721283015 นางสาวกาญจนาพร ผุยค าภา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2542 5821701009 นางสาวกาญจนาภรณ์ ชุนสาย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2544 5921203028 นางสาวกานติมา แก้วตา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2545 5521211024 นางสาวกิ่งกานต์ นามวงค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2546 5821216011 นางสาวกิตติกา ต้นแก้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
2547 5921282020 นายกิตติธัช รอดปาน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2549 5821283036 นายกิตติพิชญ์ เส้งขาว วิทยาศาสตรบณัฑิต
2550 5221207093 นายกิตติวัฒน์ จอมหงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2558 5921282038 นางสาวกุลสตรี รอบรู้ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2560 5421237031 นายเกรียงศักด์ิ มาตวงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2565 5621282023 นายคเชนท ์นิมิตรตระกูลชัย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2566 5821203070 นายคณิติน ศรีสมัคร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2567 5024230007 นายคมกริช ปานแย้ม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2568 5721225006 นายคมกฤษฎ์ิ อุทารจิตต์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2572 5721281014 นายค ารณ บญุศรีรัมย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2573 5821203001 นายคุณาธิป จิตรไชยโรจน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2574 5521280004 นายฆฤณธนัชญ์ สายแก้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
2575 5821283007 นายจงเจตน์ จงสมจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2576 5821203053 นางสาวจณิศตา พรมธิดา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2577 5621207056 นายจตุพันธ์ เทพทาราคุณ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2579 5721207034 นายจักรกฤษณ์ กันตีฟอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2580 5521260022 นายจักรินทร์ สุทธิวิไชย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2582 5921701023 นางสาวจันจิรา เครือดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2583 5921203020 นางสาวจันจิรา โพธ์ิจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2584 5921283061 นางสาวจันทนา วงษา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2589 5721236005 นางสาวจารุพรรณ เทศเพ็ญ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2593 5721211004 นางสาวจิตติมา เชื้อสายใจ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2601 5721225005 นายจิระพันธ์ แซ่ล้ิม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2602 5821203021 นางสาวจิรัชยา ครรภาฉาย วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2604 5721203027 นางสาวจิราพร ชิตไชยนันท์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2607 5821281016 นายจิราพัฒน์ ไชยศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2608 5821203016 นางสาวจิราภรณ์ ขานพิมาย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2609 5821203071 นางสาวจิรายุ อนันต์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2610 5721207056 นายจิรายุส ยอดหงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2613 5521225021 นางสาวจิริยา อนุอัน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2616 5821282019 นางสาวจุฑามาศ ทกัษะวัฒน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2622 5921203064 นางสาวเจนจิรา สังข์แก้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
2624 5221207099 นายเจษฎา แจ้งเหตุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2626 5821282004 นายฉัตรชัย ภูมิชิน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2627 5821240002 นางสาวชญากรลักษณ์ ค าสา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2628 5821282022 นายชญานิน ม่วงอ่อนพะเนา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2632 5421225037 นายชนะชล เกศศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2633 5621282017 นายชนะพล ชูประเสริฐ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2634 5621225035 นายชนาธิป มหจิตรเลิศนนท์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2635 5721225024 นายชนาธิป หลักค า วิทยาศาสตรบณัฑิต
2638 5821283028 นางสาวชนิตรา ชาวโพธ์ิทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2640 5721203056 นางสาวชมพูนุท อินทรสวัสด์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2643 5221237038 นายชลธิช ทองคง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2646 5521203084 นางสาวชลิดา จันทร์งาม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2648 5521283011 นายชวลิต แช่มช้อย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2649 5621236019 นายชวลิต ฝังฝน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2651 5621207048 นายชัยธัช รุ่งแจ่ม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2652 5721283010 นายชัยรัตน์ หมุนา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2655 5821282006 นายชาญชัย ดีสิริเสถียร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2657 5521203034 นายชาติชาย บรีุวรรณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2658 5721282022 นายชารีฟ ยะซัน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2660 5621207013 นายชินวัฒน์ ทองมุกข์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2661 5821203004 นางสาวชุติมา ขอจุนกลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2663 5921251017 นางสาวชุติมา จันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2665 5521237010 นายเชิดธงชัย พิชพันธ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2667 5621207069 นายไชยรัฐ ช้างทองแดง วิทยาศาสตรบณัฑิต

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าที่ 36 / 133     



รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่37 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

2668 5421215015 นายไชยา พุฒชะกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2670 5721701020 นางสาวซูฟียาณีย์ ตุหยง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2672 5921283004 นางสาวญานิศา เหล่าปาสี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2674 5921251009 นางสาวฐิฏิมา สิงหดี์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2675 5721203044 นางสาวฐิตาภรณ์ ดาราเย็น วิทยาศาสตรบณัฑิต
2677 5821282013 นายฐิติกร พงษ์ดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2679 5821282003 นายฐิติพงษ์ สินสถาพรพงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2681 5521237022 นายณฐพล สันติธัช วิทยาศาสตรบณัฑิต
2682 5721284014 นางสาวณปภัช พุ่มไม้ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2683 5721281023 นายณพลกฤต ทองพัชรพล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2686 5721238012 นายณัชพล จันทร์นวล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2687 5721207010 นายณัชพล ดิษฐรักษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2692 5821238002 นายณัฐกิจ โตเบญจทรัพย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2699 5821203066 นางสาวณัฐณิชา หมิารัตน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2700 5521203092 นายณัฐดนัย ทศัมาลี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2703 5821211002 นางสาวณัฐนารี มุจจรินทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2704 5521207084 นายณัฐพงศ์ มันตา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2705 5621238032 นายณัฐพงษ์ นาจ าปา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2707 5821281020 นายณัฐพนธ์ อินทร์สวาท วิทยาศาสตรบณัฑิต
2709 5621203048 นายณัฐพล มานะช านิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2712 5721203050 นายณัฐภัทร ดวงมรกต วิทยาศาสตรบณัฑิต
2715 5821203011 นายณัฐวัฒน์ บญุยอ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2717 5721240004 นายณัฐวุฒิ แก้วคุนเลิศ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2719 5721283040 นายณัฐวุฒิ สาศรีสุข วิทยาศาสตรบณัฑิต
2721 5921203032 นางสาวณันทนา หนิกอก วิทยาศาสตรบณัฑิต
2723 5621211035 นางสาวณิชนาพร จังรัสสะ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2724 5421203039 นางสาวดลพร สุจารีย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2725 5821288015 นางสาวดวงใจ เขียวเกษม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2729 5821701014 นางสาวตรีทพิยนิภา ปทัมะ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2731 5721282018 นางสาวทยาภา เบี้ยวทุ่งน้อย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2732 5821284006 นางสาวทรงพร ช านิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2735 5321237024 นายทศพร แย้มเผ่ือน วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2736 5621207062 นายทศพร สุภนิกร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2740 5821283029 นางสาวทอฝัน หนิกาล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2741 5621282002 นายทกัษ์ดนัย พลแสน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2743 5721283002 นายทนิกฤต เหลืองประภา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2749 5721281024 นายทวัิตถ์ เลิศพิทกัษ์พงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2750 5721701002 นางสาวทวิาพร ค าพวง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2751 5421234015 นางสาวโทโมมิ โชติอุดม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2752 5221207052 นายธนกร ทรงสิริสุข วิทยาศาสตรบณัฑิต
2754 5821238007 นายธนกร วิรัชมงคลชัย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2756 5521238028 นายธนดล เทศมาศ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2758 5221207079 นายธนพงศ์พรรณ เหลืองประสิทธ์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2760 5821282002 นางสาวธนพร เวียงทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2762 5321207066 นายธนวัฒน์ พันธ์บวั วิทยาศาสตรบณัฑิต
2763 5321225001 นายธนะวัฒน์ ศรีสุนทรไท วิทยาศาสตรบณัฑิต
2764 5921283040 นายธนันทรั์ฐ สิริรณชัยกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2765 5821203044 นายธนาคาร โศภิณวงศ์วิวัฒน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2766 5721236007 นายธนาธิป ปาละพงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2768 5621237004 นายธเนศ จิตมัยวงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2771 5721237001 นายธรรมรัตน์ โงวิกรม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2773 5921701033 นางสาวธัญชนก เนื่องชุมพล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2776 5521282067 นายธัญธร วงศ์ไพบลูย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2778 5721701016 นางสาวธัญศิณันพัชร์ แสนสุข วิทยาศาสตรบณัฑิต
2780 5921282001 นางสาวธันยมัย เนื้อทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2781 5721282021 นายธันวา จงสวัสด์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2782 5921211044 นางสาวธารารัตน์ ปานกลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2783 5721283012 นางสาวธารินี ยันรัมย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2787 5421265008 นายธีรเดช สีสด วิทยาศาสตรบณัฑิต
2790 5821284016 นายธีรพงษ์ กางร่มกลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2795 5721207023 นายธีรศักด์ิ นวลศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2801 5721207043 นายนพนัยน์ เชี่ยวกล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2808 5121208015 นายนริศร เซ่ียงฉิน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2809 5321216018 นางสาวนฤมล ดวงพล วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2811 5821283030 นายนลธวัช ทองต้ือ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2812 5521203114 นายนวพล ปญัญาบณัฑิตสกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2813 5124216007 นางสาวนวรัตน์ อายุยืน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2817 5421245027 นายนัฐนิธนันณ์ มาหามาฐิคุณห์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2818 5921282006 นายนัฐพล จิตตวิริยะวงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2819 5721701012 นายนัฐพล มาลัย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2820 5821203036 นายนัฐวัฒน์ สมจันทร์ทรา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2822 5521236042 นายนันทธ์ร เกตุอู่ทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2825 5724283012 นางสาวนันทพร แปน้ไทย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2826 5721216006 นางสาวนันทวัน เมืองนิล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2827 5821701028 นายนันทวุฒิ เกอะนอก วิทยาศาสตรบณัฑิต
2828 5821203017 นางสาวนันทพิร พลเย่ียม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2829 5921236001 นายนันทพิัฒน์ จันทรโชติ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2831 5821203074 นางสาวนาตยา คงสินธ์ุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2832 5821701026 นางสาวนารีรัตน์ ใสกระจ่าง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2833 5721207040 นายนิติพล คามจังหาร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2834 5221207020 นายนิธิกร เหลือรักษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2837 5921236019 นายนิรัติศัย สถิรพันธ์ุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2840 5721701008 นางสาวนิลวรรณ โพธ์ิแย้ม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2842 5921284031 นางสาวนิศาชล พิชพันธ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2844 5524283006 นางสาวนุชประวีณ์ โกยทา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2846 5921211039 นางสาวนูรอุสนา สะอิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2847 5721701013 นางสาวเนตรชนก ชัยรักษา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2850 5521225004 นายเนติกร อุดมพรประสาท วิทยาศาสตรบณัฑิต
2852 5524283014 นางสาวบงกชกร สมปาน วิทยาศาสตรบณัฑิต
2853 5321236007 นายบวรโยธิน คูนา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2855 5721236003 นายบารมี พนาปยิะสกุลไชย วิทยาศาสตรบณัฑิต
2856 5721207050 นายบญุญฤทธ์ิ สังข์ทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2858 5921203069 นางสาวบษุปรัตน์ รักยงค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2860 5821701027 นางสาวเบญจมาศ แสงศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2863 5421216002 นางสาวเบญจวรรณ ลายนารี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2866 5721225020 นายปฏิยุทธ อุทยานินทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2867 5621203027 นายปฐมพร แจ่มศรีจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2873 5921238018 นายปพจน์ ถาวรเกษมวงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2877 5721282029 นางสาวปภาวรินท ์ภูช านิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2878 5621207034 นายปรนันท ์ระวังการณ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2879 5821203039 นายปรเมษฐ์ เทพารักษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2880 5721207042 นายปรเมษฐ์ เนตรแสงสี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2881 5621216005 นางสาวปรรณรัสสร ด าดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2882 5421245065 นายประธาน วัฒนถิรเศรษฐ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2883 5721281021 นายประภากร จันทรก าพู วิทยาศาสตรบณัฑิต
2888 5421203122 นายปรัชญา ผ่องสวัสด์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2889 5721282012 นายปราโมทย์ แสนทวี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2891 5321241029 นายปริวัฒน์ บญุปลูก วิทยาศาสตรบณัฑิต
2894 5821283011 นายปรีชา หวังแอบกลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2895 5524283028 นางสาวปรีญารัตน์ เภตายนต์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2896 5621207070 นายปรีดี โหมดวิจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2897 5421240007 นางสาวปวีณา จันทร์สีทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2898 5921203024 นางสาวปญัชิกา มงคลภัทรสุข วิทยาศาสตรบณัฑิต
2903 5521280005 นางสาวปาริฉัตร รุนนะ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2907 5721207035 นายปยิเทพ เลิศลักขณาวงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2909 5821284004 นางสาวปยิพร พนอมศาสตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2911 5921215026 นายปยิวัฒน์ นพศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2917 5621280004 นายปยิากร ทองชั่ง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2920 5721203036 นางสาวผกามาศ วันสาตร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2922 5921282011 นายพงศกร ชูจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2927 5921282027 นายพชร พงษ์พิพัฒน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2928 5521203111 นายพชร สงวนศิลป์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2931 5721283029 นางสาวพนิดา จงจิตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2933 5421207076 นายพรชัย ตุดถีนนท์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2934 5821283023 นางสาวพรธิชา โนนทะศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2936 5721203054 นางสาวพรนิภา วุฒิยา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2938 5521207004 นางสาวพรพรรณ รุ่งเนียม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2939 5721282002 นายพรพรหม สุทธิไกร วิทยาศาสตรบณัฑิต
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2943 5521203126 นางสาวพรรณทพิย์ บญุมีรอด วิทยาศาสตรบณัฑิต
2945 5621282013 นางสาวพรสวรรค์ แซ่ซ้ิม วิทยาศาสตรบณัฑิต
2948 5721284017 นางสาวพรสุดา แซ่ตัง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2953 5721207047 นายพลวัต จรรยาวิทยานนท์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2955 5721203035 นางสาวพลอย ลพชู วิทยาศาสตรบณัฑิต
2956 5721282017 นางสาวพวงเพชร วีรเมธางกูร วิทยาศาสตรบณัฑิต
2962 5821282053 นางสาวพัชรกาญจน์ มะลิวัลย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2964 5921203022 นางสาวพัชรมัย เกิดแสงทรัพย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2968 5821701029 นางสาวพัชรินทร์ บญุทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
2969 5621207073 นายพัทธนันท ์ตติยศุภกรกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2970 5324252005 นายพิชัย แก้วศรีโพธ์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2971 5421207010 นายพิทวัส อัมภรัตน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2972 5421238019 นายพิพรรธน์ ว่องปรีชากุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2975 5721701014 นางสาวพิมพ์วิษา เรือนค า วิทยาศาสตรบณัฑิต
2987 5621238033 นายไพศาล นาจ าปา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2988 5621238038 นายไพศาล ร่วมสกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2991 5621260030 นางสาวภศิชา พัฒนจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
2992 5821236001 นายภัคเดช จงเจริญธนกุล วิทยาศาสตรบณัฑิต
2998 5521236020 นายภานุวัฒน์ มณีจินดา วิทยาศาสตรบณัฑิต
2999 5721211024 นางสาวภาวดี ภูมิมี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3001 5921203001 นางสาวภาวิณีย์ เนื้อทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3002 5721281003 นายภาสกร จันละออ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3004 5921283031 นางสาวภิรณา สันทะยา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3005 5721203021 นางสาวภิรมย์ญา จันอินทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3007 5621236020 นายภูมรินทร์ นาคบาตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3008 5821203005 นายภูมิยศ เปี่ยมฤดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3013 5421203035 นายมนต์ปราชญ์ อ่วมปลิก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3017 5721211022 นายมนัส กาเผือก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3018 5521237019 นายมนัส เจะเฮาะ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3019 5821211018 นางสาวมนัสชนก มนัส วิทยาศาสตรบณัฑิต
3023 5921288015 นางสาวมินตรา มีสนาม วิทยาศาสตรบณัฑิต
3024 5321203089 นายมินทม์ันตา พรหมประภัศร วิทยาศาสตรบณัฑิต
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3027 5621203066 นายเมธี ศรีกาญจนา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3028 5821282040 นายยศภัทธ พฤทธ์ิพหล วิทยาศาสตรบณัฑิต
3029 5221207075 นายยุทธนันท ์พันส าอางค์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3030 5621238021 นายยุทธนา ต้ันเจริญ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3031 5421265017 นายยุทธนา สุวรรณนาคี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3034 5721282015 นางสาวยุพา พลสิทธ์ิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3035 5821283005 นายยุรนันท ์นาคใจเสือ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3039 5721283044 นางสาวรชนิศ สุขขี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3041 5621238042 นายรณกฤต ทรัพย์สนอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3042 5621254003 นายรณยุทธ์ ก าเนิดแจ้ง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3043 5621207011 นายรพีภัทร สามารถ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3044 5821222012 นางสาวรสจรักษ์ แสนเส็ง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3045 5321237025 นายรัชกฤต นาราภานุรัฐ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3049 5621237002 นายรัชวิทย์ บรรจมาตย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3050 5821288021 นางสาวรัญธิดา อารีย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3051 5921282040 นายรัฐกฤษ บตุตะวงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3056 5821207010 นายราเมศร์ อ่างค าหงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3057 5721238013 นางสาวรุ่งนภา พิมตะคอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3064 5821211009 นางสาวลัดดาวรรณ บานเย็น วิทยาศาสตรบณัฑิต
3069 5721238009 นายวงศธร ชัยเชาวรัตน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3072 5421241022 นายวชิรายุ พรหมสิงห์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3075 5821207026 นายวรชัย จิตภักดีรัตน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3076 5424265026 นายวรพงษ์ แซ่หว่อง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3077 5721282048 นายวรพล จิวรฤกษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3079 5821282012 นางสาววรรณภา นิ่มน้อย วิทยาศาสตรบณัฑิต
3081 5321207062 นายวรวุฒิ ร่ ารวย วิทยาศาสตรบณัฑิต
3089 5921283018 นางสาววราภรณ์ วรรณยะลา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3090 5921237005 นายวรายุทธ ยีลีมอ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3091 5521203113 นายวรายุธ ศรีนอก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3092 5621203090 นางสาววราลี สมพงษ์เจริญ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3093 5821251002 นางสาววริยา สุวรรณศรีสุข วิทยาศาสตรบณัฑิต
3095 5921282002 นายวศิน บญุใส วิทยาศาสตรบณัฑิต
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3096 5321207047 นายวสันต์ อัสจิรา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3097 5321237019 นายวสุ เชี่ยวสถาพร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3098 5721203053 นายวสุ โพธ์ิเอี่ยม วิทยาศาสตรบณัฑิต
3103 5321207052 นางสาววัชราภรณ์ สร้อยโชติ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3104 5321207042 นายวัชรินทร์ คมน์อนันต์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3105 5821203015 นางสาววัฒนา ศิขิรัมย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3106 5721283035 นางสาววันทนา นุชข า วิทยาศาสตรบณัฑิต
3107 5721238016 นายวันธนะ ล้ าทวีภักดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3108 5821216006 นางสาววันวิสา ชัยน้ าอ้อม วิทยาศาสตรบณัฑิต
3112 5821701022 นางสาววิจิตรา บตุรเรียง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3115 5721203043 นางสาววิภาพร หลงชม วิทยาศาสตรบณัฑิต
3116 5721288003 นางสาววิริยา มะกอกนา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3119 5721211020 นางสาววิไลนุช เล้งค า วิทยาศาสตรบณัฑิต
3120 5821238006 นายวิศรุต ทองดีนอก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3122 5921282031 นางสาววิศรุตา วงศ์ประเสริฐสิริ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3130 5721207028 นายวีรกานต์ ค านุช วิทยาศาสตรบณัฑิต
3131 5481110417 นายวีรพงศ์ หอมบานเย็น วิทยาศาสตรบณัฑิต
3132 5721281016 นายวีรพล วงค์บดุดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3133 5821203032 นายวีรภัส อยู่ศูนย์ตรง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3135 5221207023 นายวุฒิพงศ์ พงศ์เพชรดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3136 5321245003 นายศตวรรต เพ็ชรดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3138 5821203008 นายศรัญญาพร แน่นชารี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3141 5521282018 นายศราวุธ ชวณิช วิทยาศาสตรบณัฑิต
3142 5521237013 นายศรุต อึ้งตระกูล วิทยาศาสตรบณัฑิต
3143 5821282016 นางสาวศลีรา เรืองลอยข า วิทยาศาสตรบณัฑิต
3146 5721282028 นางสาวศศินา เตชะพีระพรรณ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3151 5921207075 นายศศิศ เสริมชานุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3155 5921701030 นางสาวศิริขวัญ ระวาดชู วิทยาศาสตรบณัฑิต
3156 5921283064 นางสาวศิรินญา โกฐสอน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3158 5921203035 นางสาวศิรินภา เวียงค า วิทยาศาสตรบณัฑิต
3159 5821284007 นางสาวศิริพร บญุส่ง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3160 5921203051 นางสาวศิริพร พิริยะสกุลอนันต์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
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3162 5821211014 นางสาวศิริพร แม่นปนื วิทยาศาสตรบณัฑิต
3164 5421245018 นายศิริโยธิน อมรสวาทศิลป์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3165 5821701037 นางสาวศิริรัตน์ อินอ่อน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3170 5321238008 นายศิวิวัฒน์ ไทยราช วิทยาศาสตรบณัฑิต
3171 5321216007 นายศุกลวัฐ เคนลา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3172 5921282015 นายศุภกรณ์ สหนุิล วิทยาศาสตรบณัฑิต
3173 5921282045 นายศุภกิจ ตรงต้ังเตชะสี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3175 5721281007 นายศุภณัฐ งามชัยพิสิฐ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3176 5621238016 นายศุภพงษ์ บวรนันทภาคย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3178 5721283008 นางสาวศุภลักษณ์ โสวณะปรีชา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3180 5421208020 นายศุภเสกข์ บญุยัง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3181 5921216019 นางสาวศุภานัน เอื้อนอรรถ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3184 5721207044 นายสถาพร ผิวทองงาม วิทยาศาสตรบณัฑิต
3185 5621281001 นายสถาพร ยศสมบติั วิทยาศาสตรบณัฑิต
3191 5721283004 นายสรวิชญ์ ศรีรัตนะ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3192 5921203042 นายสรัล เปน็ไทย วิทยาศาสตรบณัฑิต
3193 5721701005 นางสาวสรัลพร ไชยลอย วิทยาศาสตรบณัฑิต
3196 5421207019 นายสราวุฒิ อินทรเดช วิทยาศาสตรบณัฑิต
3197 5821288011 นายสราวุธ เปรมเดช วิทยาศาสตรบณัฑิต
3202 5721238003 นายสาธิต เติมกล้า วิทยาศาสตรบณัฑิต
3207 5921701032 นางสาวสาริณี สาและ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3208 5821203076 นายสิขรินทร์ จันทรนิเวศน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3209 5721203010 นางสาวสิตานัน วิวัฒน์ชัยโชค วิทยาศาสตรบณัฑิต
3210 5921288028 นายสิทธิกร นักเสียง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3211 5421225017 นายสิทธิพงศ์ ครันเล็ก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3214 5821251010 นายสินิทธ์ นันทะเสน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3219 5421238031 นางสาวสิริมา โอภาสสัมพันธ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3220 5821288025 นายสิริยศ ศรียืนยง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3223 5421208010 นายสีหเรศ ภาณุประพันธ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3224 5721283022 นางสาวสุกัญญา กันนุฬา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3226 5921283024 นางสาวสุกัญญา ภูปานผา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3228 5621225024 นางสาวสุขิตา ภู่ระหงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
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3233 5921701007 นายสุณัชชา แจ้จัตุรัส วิทยาศาสตรบณัฑิต
3234 5821701001 นางสาวสุดใจ เส้นเกศ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3237 5721282006 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมแก้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
3238 5721284019 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเผือก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3240 5821203027 นางสาวสุดารัตน์ สีธูป วิทยาศาสตรบณัฑิต
3241 5421203047 นายสุทธิเกียรติ เถื่อนกลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3242 5821215003 นายสุทธิพันธ์ุ สาดสมบญุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3247 5921283033 นางสาวสุธารินี เพ็ชร์พิรุณ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3249 5621222012 นางสาวสุธิดา ต้นบญุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3252 5721283005 นางสาวสุนันทา ขวดเเก้ว วิทยาศาสตรบณัฑิต
3253 5921251010 นางสาวสุนันยา ยามวัน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3254 5321216006 นางสาวสุนารี ดาวเรือง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3261 5721203017 นางสาวสุนิษา สุขสังเนตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3264 5621207038 นายสุพจน์ จันทร์กระจ่าง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3266 5521260029 นางสาวสุภาพร กล่ินจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3268 5721203040 นางสาวสุภาพร เจริญพงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3271 5821211004 นางสาวสุภาพร เล้ียงอยู่ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3273 5321225009 นางสาวสุภารัตน์ ฉายมณี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3275 5921283005 นายสุรเชษฐ์ แจ่มเกิด วิทยาศาสตรบณัฑิต
3276 5821203067 นายสุรพัศ วัฒนพงษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3277 5721207019 นายสุระ มีบรรจง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3278 5421238033 นายสุรัตน์ รอตบ ารุง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3280 5621203104 นางสาวสุรัมภา อารยรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3281 5721282044 นายสุริยา มงคลสุภา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3282 5821284008 นางสาวสุไรนี สุหลง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3283 5721284015 นางสาวสุวนันท ์อุทาโย วิทยาศาสตรบณัฑิต
3285 5821203042 นางสาวสุวัจนี ทะค าสอน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3286 5721207004 นายสุวินัย อุตอามาตย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3295 5721282011 นายหตัถวิทย์ ชื่นใจ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3296 5721281005 นายอดิเทพ พุทธจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3297 5621207098 นายอดิศร ระหาญนอก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3298 5821203045 นายอดิศร เหมหอมเงิน วิทยาศาสตรบณัฑิต
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3299 5521282044 นายอดิศักด์ิ วัฒณลาภมงคล วิทยาศาสตรบณัฑิต
3304 5621238015 นายอนวัช ปาลี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3306 5821283024 นางสาวอนันทท์พิย์ ปล้องทอง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3307 5821203049 นายอนันทวุฒิ ปานแขวง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3308 5721203015 นายอนุชา บญุกรรเชียง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3309 5821283031 นายอนุชา ภู่กลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3310 5721207016 นายอนุชา สมนึกแทน่ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3311 5621207008 นายอนุชาติ ศรีมาตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3312 5421203121 นางสาวอนุธิดา ชัชวาลย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3313 5321237014 นายอนุพงษ์ สว่างศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3316 5921203050 นายอนุรักษ์ ใสสด วิทยาศาสตรบณัฑิต
3317 5921701035 นายอนุสรณ์ แดงเดช วิทยาศาสตรบณัฑิต
3318 5721207041 นายอภิโชติ เพชรรัตน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3319 5821701018 นางสาวอภิญญา การดี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3325 5621203072 นางสาวอภิรดี รูโปบล วิทยาศาสตรบณัฑิต
3327 5621207023 นายอภิวัฒน์ ขันค ามาละ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3329 5721216008 นายอภิสิทธ์ิ ภูผิวผัน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3332 5321208020 นางสาวอมรรัตน์ บญุเฮียง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3334 5221237041 นายอมฤต จุ่นทองหลาง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3338 5821283025 นางสาวอรทยั นามเย็น วิทยาศาสตรบณัฑิต
3341 5721203025 นางสาวอรนิชา โนะดุน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3342 5221237021 นายอรรควัฒน์ โอภาสพิทกัษ์พงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3344 5521260027 นายอรรถพล บญุจันทร์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3348 5621236022 นางสาวอรอุมา น าอนันต์สุข วิทยาศาสตรบณัฑิต
3353 5921282019 นางสาวอริสา วิชาโคตร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3354 5721281015 นายอรุณ งามเขียน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3357 5621282003 นางสาวอลิษา เทนิสะเกตุ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3359 5721215013 นายอัครชัย พลหาญ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3364 5621207092 นายอัจฉริยะ เกิดหนองสังข์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3365 5721236011 นายอัฟฟาน สือรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3367 5421215009 นายอัษฎางค์ เฮากระโทก วิทยาศาสตรบณัฑิต
3369 5621237015 นายอาคม ศิริเลิศพรรณา วิทยาศาสตรบณัฑิต
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3370 5521282038 นายอาชวิน เข็มพิลา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3372 5721283007 นางสาวอาทติิยาพร ศรีวิชัย วิทยาศาสตรบณัฑิต
3374 5921282014 นายอานนท ์วัฒนวิกิจ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3383 5421208025 นายอิทธิพล ศรีสุทธินันทน์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3384 5421241019 นายอิทธิพล อนุสภา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3390 5721222005 นายอุดร พรมด้วง วิทยาศาสตรบณัฑิต
3391 5721207029 นายอุทยั ปาสารักษ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3393 5721203003 นางสาวอุมาพร ทบัปงิ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3394 5721215011 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีเพชร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3395 5721236013 นางสาวอุษา สิทธ์ิสงวน วิทยาศาสตรบณัฑิต
3396 5421225048 นายเอกชัย ด ารงปญัจวงศ์ วิทยาศาสตรบณัฑิต
3397 5421246034 นายเอกชัย แสนกล้า วิทยาศาสตรบณัฑิต
3399 5921288023 นายเอกลักษณ์ วิเศษศรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
3400 5521203100 นายเอกสิทธ์ิ ยอดเพ็ชร วิทยาศาสตรบณัฑิต
3401 5821391010 นางสาวศุภาพร เจียรวุฒิกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3403 5624307030 นางสาววรรณา เจริญพลนภาชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3404 5821391002 นางสาวณิรชา ปราโมทย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3408 5921340056 นายอวิรุทธ์ สางรัมย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3409 5721340024 นางสาวสุนิสา มีแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3411 5821369006 นางสาวนูรอัยนี มะนูรีม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3417 5921345029 นางสาวศิริพร ไพรวัลย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3418 5721340060 นางสาวจุฑามาศ พิริยะเสถียรกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3420 5721307106 นางสาวเบญจมาภรณ์ สังข์อยุทธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3424 5921350004 นายนนทวัฒน์ พันธ์เต้ีย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3426 5724375042 นายภควัต พรหมมาศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3428 5821391012 นางสาวจุฑามาศ สถาวรสมิต ศิลปศาสตรบณัฑิต
3430 5921307106 นางสาวธัญญาลักษ์ ปาสาเนย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3435 5624307069 นางสาวอารียา ชุติวัฒนอนันต์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3440 5921350040 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ หมานหมัด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3446 5721307066 นางสาวนิฟาตีมะห ์บนินิเด็ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3449 5821346024 นางสาวปวีณา เพ็ชรมณี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3454 5921340002 นางสาวณิริน พร้ิงวัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3455 5821346011 นางสาวนุชจรี มูลมาตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3457 5721348012 นายธนาธิป ศิษย์ประเสริฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3460 5821340034 นางสาวปยิะดา แสนเมือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3463 5921350018 นางสาวสุภัค บญุโต ศิลปศาสตรบณัฑิต
3466 5624307012 นางสาววนิดา หลงชิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3468 5624307003 นางสาววิมลวรรณ พิชิตมงคลชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3472 5721307088 นางสาวกัญญาณัฐ แซ่จัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3473 5821369005 นางสาวสกีนา มารกาญจน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3474 5821391009 นางสาวอัจฉริยา จันสินธ์ุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3477 5821346016 นายณัฐพล วงษารัฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3480 5821340043 นางสาวปญัญกัญญ์ พิมพ์ทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3484 5721307003 นายศิริชัย เลิศเจริญวัฒนะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3485 5921345017 นางสาวปยิาภรณ์ สุขสุโฉม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3486 5821340040 นางสาววราพร มั่นคงตระกูล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3487 5721340001 นางสาวอาทติยา แซ่หว่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3488 5721340057 นางสาวเกวลี ฟักทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3491 5821370010 นางสาววันวิสา วันชูเพลิด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3494 5921345026 นางสาวพิชญาภรณ์ สบายใจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3495 5921346027 นางสาวริษฎา เพชรสุวรรณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3498 5624307059 นางสาวลัทธพร สุทธินันทรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3502 5721307115 นายกิตติศักด์ิ ม่วงมณี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3503 5921391024 นางสาวเพ็ญพัฒน์ วงศ์ประสาร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3506 5721307037 นางสาวณัฐชนันทน์ แก้วหานาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3507 5921376008 นายปรัชญา เปรมปญัญา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3508 5821340037 นางสาวกนกวรรณ จันทะช านิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3512 5921307025 นางสาววันวิษา สาริกา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3514 5821348025 นายสมพงษ์ เกษสีลา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3521 5821307101 นางสาวศิริลักษณ์ โมฆรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3522 5921348032 นายคงกระพัน ขัดแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3523 5921307110 นางสาวนาเดีย สุขสาลี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3525 5921307014 นางสาววรรณิดา ศรีวะรมย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3537 5921375073 นายสุทธิภูมิ เพียรภักดีสกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3538 5921375023 นายศุภณัฐ จันทโชติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3541 5821340041 นางสาวธิชา ฟักนวล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3544 5724307031 จ่าเอกหญิงชนนิกานต์ มุกดาแสงสว่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3549 5821340005 นางสาวเมทณีิ เขียวย่ิง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3550 5821370011 นางสาวอรจิรา สร้อยนวม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3558 5721348021 นางสาวทบัทมิ แก้วเคนมา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3559 5821346002 นางสาวทพิย์วดี วราหค์ า ศิลปศาสตรบณัฑิต
3562 5921345011 นางสาวณัชนันท ์ธนะเนตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3563 5821348012 นางสาวนิศานาถ พรมเถื่อน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3564 5921348035 นางสาวสุพรรณวดี บวัเทศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3568 5721307030 นายกิตติชัย อมรชัยพิริยะกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3571 5721307084 นายพชรพล กัณฐสุทธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3577 5721307054 นางสาวฉัตรศิรินันท ์สองแคว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3578 5721307050 นางสาวกชกร เรือนเย็น ศิลปศาสตรบณัฑิต
3579 5921391023 นางสาวกชกร สมทรง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3580 5821307120 นางสาวกนกพร โคกเกษม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3584 5821307058 นางสาวกนิษฐา ตะถะวิบลูย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3585 5721307076 นางสาวกมลทพิย์ อินทจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3589 5324310059 นายกรกช นาคะประวิง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3590 5921350014 นางสาวกรกัญญา แจ้งประจักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3591 5721390051 นางสาวกรชนก โภชน์สาลี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3592 5321335026 นายกรณ์กุล ปิ่นสุภา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3596 5721390018 นางสาวกฤตมุข ไทรทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3597 5521375041 นายกฤติน พรหมมา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3598 5821375107 นายกฤศ ปาละนันทน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3599 5724307017 นายกฤษฎ์ชรัตน์ อวดร่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3600 5721345024 นายกฤษฎา เขนยอิง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3601 5721307107 นายกฤษฎา จรรยาเลิศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3604 5921307055 นายกฤษณะ ปิ่นเกตุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3605 5821350024 นางสาวกฤษณา แจ่มศิริพรหม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3608 5921390100 นางสาวกวินนาถ สิริเกษมเลิศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3610 5621320053 นางสาวกัญชพร หลีล้วน ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3612 5821390037 นางสาวกัญญา โคตรสุวรรณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3613 5821307116 นางสาวกัญญาณัฐ ภู่มาลา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3614 5721307008 นางสาวกัญญาณัฐ เอกกรกิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3617 5921391022 นางสาวกัญญารัตน์ อนันตศิริรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3620 5424307065 นางสาวกันย์ณรัณ พิทกัษ์ชลธี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3623 5621320162 นางสาวกัลยรัตน์ เทยีนไชย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3624 5721340002 นางสาวกาญจนา แซ่ต้ัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3625 5624307018 นางสาวกาญจนา โตเย็น ศิลปศาสตรบณัฑิต
3627 5821375005 นางสาวกาญจนา ม่วงงาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3629 5621307143 นางสาวกาญจนา ศรีบญุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3630 5721390094 นางสาวกาญจนา หงษ์ค า ศิลปศาสตรบณัฑิต
3632 5821345007 นางสาวกาญจนาภรณ์ รุ่งเรือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3635 5821375074 นายกานต์นนท ์จุลกาญจน์นนท์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3636 5921307113 นางสาวกานต์พิชชา พัฒนาวงศ์ธรรม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3637 5921391013 นางสาวกานต์รวี โตดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3639 5721375028 นายกิตติทตั ปลัดคุณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3643 5421367202 นายกีรติ ปกีกลาง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3645 5921375080 นายกีรบตุร พงศ์บริบาล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3646 5721378016 นางสาวกุลธิดา ประภาศิริรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3647 5724307009 นางสาวกุลธิดา สิทธิวรเนตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3648 5921390062 นางสาวกุลนัท กลีบพุฒ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3650 5921346022 นางสาวกุลรัตน์ สมิง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3651 5821390081 นางสาวกุลวดี หงันเปี่ยม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3654 5821376014 นายเกริกพล ชาวไร่เงิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3657 5721375007 นางสาวเกวลี ล้ิมมั้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3658 5921340072 นางสาวเกศกนก เมืองเกษม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3660 5821391006 นางสาวเกศินี ศรีนิล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3665 5421367297 นายขจีศักด์ิ สอาดศรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3666 5921340027 นางสาวขนิษฐา วิริยะพานิชชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3667 5821345010 นางสาวขวัญจิต ขันตี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3668 5521307050 นายขวัญชัย อ านวยการ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3673 5721307111 นายคงฤทธ์ิ พวกพลับ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3674 5724375036 นายคมสันต์ สายสิงห์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3675 5621307063 นางสาวคัทรียา สกุลเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3680 5821390041 นางสาวจรัสศรี ทองเนื้อขาว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3681 5921307064 นายจรินทร์ เที่ยงโยธา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3682 5821390094 นางสาวจริยา เนาวรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3683 5624307013 นางสาวจริยา สีทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3684 5721390046 นายจักรพันธ์ สมรักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3685 5821375089 นายจักรภัทร ก าลังเดช ศิลปศาสตรบณัฑิต
3687 5421310162 นางสาวจันทนา ขจรไพร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3690 5621320164 นางสาวจันทร์จีรา จิตรอิ่ม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3693 5624307023 นางสาวจ๋า พันธ์ดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3698 5524307103 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3700 5921376011 นายจิณณาภัทร์ กุลตัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3705 5824307065 นางสาวจินดารัตน์ ใจดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3708 5721390002 นางสาวจิรนันท ์อ่ าค า ศิลปศาสตรบณัฑิต
3709 5521320141 นางสาวจิรประภา เอี่ยมใจบญุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3711 5721370002 นายจิรวัฒน์ กิฬาโภชน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3712 5621375100 นายจิรวัฒน์ พิมพ์ก าเหนิด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3713 5824307044 นายจิรศักด์ิ คงพันธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3715 5421367411 นายจิระเวช ทวิโพธ์ิพุ่ม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3717 5821375052 นายจิรัตน์ พัดประดิษฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3718 5724375039 นายจิรากร วุฒิศรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3719 5921340057 นางสาวจิราพัชร แก่นแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3720 5821346005 นางสาวจิราพัชร มีคล้าย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3722 5821390051 นางสาวจิราภรณ์ พรมชาติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3724 5921390010 นางสาวจิราภรณ์ อุปสาร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3727 5821391007 นางสาวจิราวดี สุขสงวน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3729 5921375047 นางสาวจิราวรรณ ศิริปญัญา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3730 5821340024 นางสาวจิลนัจต์ วงศ์วิทยเวทย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3731 5921391001 นางสาวจีรวรรณ วงษ์จันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3732 5921340063 นางสาวจื่อหลิน ฮวง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3738 5921350016 นางสาวจุฑารัตน์ สว่างแจ้ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3740 5621376024 นางสาวเจตจิรา เสาศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3741 5921307103 นางสาวเจลิตา ด่านนอก ศิลปศาสตรบณัฑิต
3744 5821307068 นายฉัฐวีณ์ มีแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3754 5721340015 นางสาวชนกชนม์ เหมือนแท้ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3755 5721348034 นางสาวชนกสุดา บญุมา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3757 5721307025 นางสาวชนนิกานต์ ชุมภูหมุด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3758 5621375110 นายชนะชัย เดชนุกูล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3759 5721307114 นายชนะพล เตมียชาติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3760 5821307133 นายชนัต จงวัฒนานุกูล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3764 5721345012 นางสาวชมพูนุช เกษทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3766 5721307099 นางสาวชลดา ปติะบตุร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3769 5921307068 นางสาวชลธิชา ศรีพงษ์เพิด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3770 5721307097 นางสาวชลธิชา สิงหเ์ปาว์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3773 5821307031 นายชัยชนะ สิทธิเม่ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3774 5721378012 นายชัยณรงค์ ทาริวงษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3775 5921307053 นายชัยพัชญ์ พรมลา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3776 5224310229 สิบต ารวจโทชัยพิทกัษ์ กาสา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3778 5821390053 นายชัยวัฒน์ แซ่ฮ้อง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3779 5921307095 นายชัยวัฒน์ รัตนวงษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3780 5621320224 นายชัยวัฒน์ วาจ่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3781 5721375044 นายชัยวัฒน์ เศวกวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3782 5821375119 นายชัยวัฒน์ อารยะถาวร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3783 5724390004 นายชาญชัย แซ่เซียว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3784 5921375029 นายชาญวิทย์ ปวะบตุร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3786 5921307042 นางสาวชาฤณี ศรมีชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3788 5421367115 นายช านาญ สอนสุทธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3789 5821307136 นางสาวชิชญา บญุสุวรรณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3790 5321306278 นายชิณวัชร์ กรประกอบผล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3792 5721307033 นายชินวัฒน์ แสร์เชื้อ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3795 5724375027 นายชุติพันธ์ จุลภักด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3797 5521378001 นายชูศักด์ิ ส าแดงผล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3798 5821340038 นายเชาว์วัฒน์ เฮงรวมญาติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3799 5321306379 นายโชตินรินทร์ ชุมคง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3801 5721348007 นางสาวซารีปะ๊ ดิง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3802 5524307007 นางสาวญาณินทร์ อรัญสาร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3803 5821307107 นางสาวญาณิศา รอดภัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3804 5821390001 นางสาวญาดา ใจแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3806 5921390101 นางสาวญานน นาวีสาคร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3807 5421367064 นางสาวฐานิตา กาฬบตุร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3808 5621378023 นายฐาปนพงษ์ มั่นคงวงศ์เจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3809 5421367055 นายฐาปติิณัฐ ณัฐปญัญาพงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3810 5721340065 นางสาวฐิตาภา ศักด์ิสันเทยีะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3812 5321501037 นางสาวฐิตารีย์ ธเนศจิรัสย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3815 5721375030 นายฐิติพันธ์ุ วรโพธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3817 5621320153 นางสาวฐิติวรดา บญุเพ็ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3818 5724307035 นายฐิติวุฒิ เทยีนดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3820 5724375009 นายณฐกร ประภัสสรมนู ศิลปศาสตรบณัฑิต
3822 5721307034 นายณภัทร รุจิรเดช ศิลปศาสตรบณัฑิต
3825 5824307069 นางสาวณัฏชุดา โฉมยงค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3826 5921307104 นางสาวณัฏฐณิชา ประสาทกิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3827 5821375015 นายณัฏฐพล มณีวงษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3830 5521357037 นายณัฐกร ชิ้นจอหอ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3832 5821390004 นางสาวณัฐกานต์ ต้ังตรงต่อการย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3836 5421307096 นายณัฐการ ศรีสวัสด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3837 5421312213 นายณัฐกิตต์ิ ต้ังอภิรักษกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3838 5821390066 นางสาวณัฐชยาพร มุ่ยแดง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3843 5721390039 นางสาวณัฐทพิา ชลนุชา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3844 5921307048 นางสาวณัฐธิดา พึ่งพานิช ศิลปศาสตรบณัฑิต
3846 5421367190 นายณัฐนันท ์ชาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3848 5721375006 นางสาวณัฐนิชา แก้วชาติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3849 5821390007 นายณัฐปคัลภ์ ชูศรีสิทธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3851 5821378022 นายณัฐพงษ์ เปล่ียนสกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3852 5721340072 นางสาวณัฐพร กรมมา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3855 5721307093 นางสาวณัฐพร สุนันตาวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3857 5521375292 นายณัฐพล กิ่งเกษ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3858 5721375097 นายณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3859 5721375011 นายณัฐพล ซาเชียงขวาง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3860 5821376007 นายณัฐพล แซ่เฮ็ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3861 5621375044 นายณัฐพล เพชรนอก ศิลปศาสตรบณัฑิต
3866 5821370026 นางสาวณัฐมล ฤทธ์ิจันดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3872 5921390008 นางสาวณัฐรุจา อัจฉราทพิย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3875 5921390098 นายณัฐวัฒน์ แซ่ล้ี ศิลปศาสตรบณัฑิต
3876 5721390020 นายณัฐวัฒน์ ธนอรุณกุลพัทธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3877 5721346020 นายณัฐวัตร จันทร์งาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3879 5921307115 นางสาวณัฐวิมล แก้วไพฑูรย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3880 5721376016 นายณัฐวุฒิ จิรวรปญัญา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3881 5321306261 นายณัฐวุฒิ สมจันทร์ทรา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3885 5724307027 นางสาวณิชาภัทร สายสมบติั ศิลปศาสตรบณัฑิต
3888 5721340007 นางสาวดลยา เกตุจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3889 5621320225 นางสาวดวงกมล เมืองศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3892 5821376009 นางสาวดุษฎี ภู่โต ศิลปศาสตรบณัฑิต
3893 5921390032 นายเดชาวัต พรเจริญศรีสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
3894 5824307060 นางสาวเดือนพัตรา ปานแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3896 5921307034 นางสาวต่วนอับรีนี อับดุลบตุร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3897 5621340068 นายตันติกรณ์ ตันติพรหรัิณย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3899 5921348034 นายโต คงตุก ศิลปศาสตรบณัฑิต
3901 5721390074 นางสาวทนตวรรณ พิมพ์เลิศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3903 5724375032 นายทรงพล นวกิจก าจร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3904 5721390019 นายทรรศ ศิลาสัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3905 5721307063 นายทศธรรม ขุนอินทร์โพธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3908 5521350016 นางสาวทศันวรรณ ดับร้อน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3909 5824307015 นายทศันะ เรืองข า ศิลปศาสตรบณัฑิต
3911 5921307037 นางสาวทศัวรรณ หกพุดซา ศิลปศาสตรบณัฑิต
3915 5821346004 นางสาวทพิย์วรรณ หรัิญอร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3916 5721390031 นางสาวทพิวรรณ รักธรรม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3921 5024310025 นายเทพฤทธ์ิ อารยะจันทร์จิตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3922 5121306012 นายธงฉัตร ธาตรีพิทกัษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3923 5821390048 นายธงชัย ใหม่ต้ัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3925 5821375117 นายธงรวี วิลาวรรณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3926 5721376012 นายธณาธร โกมลานนท์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3927 5324310110 นายธนกร ตะพัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3929 5721370007 นายธนกร สกุลแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3931 5621375123 นายธนกฤต เมยมงคล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3933 5921375041 นายธนโชติ ลีลาเกษมสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
3936 5921376013 นายธนพงค์ อินสวาท ศิลปศาสตรบณัฑิต
3937 5621375031 นายธนพงศ์ เย่ียงการุญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3939 5721345023 นางสาวธนพร ต้ังสันติถาวร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3940 5821340026 นางสาวธนพร บญุคลอด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3941 5821307138 นางสาวธนพร สมพงษ์ผ้ึง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3943 5821375094 นายธนพล ดุริยรัตนทตั ศิลปศาสตรบณัฑิต
3946 5921390087 นางสาวธนภรณ์ ทองสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3947 5421367050 นายธนภัทร์ สาธุธรรม ศิลปศาสตรบณัฑิต
3948 5921375074 นายธนวัฒน์ กองผาสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
3949 5921375049 นายธนัช เสียดขุนทด ศิลปศาสตรบณัฑิต
3952 5921390105 นายธนา สีนวน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3953 5421307022 นายธนากร บรูณโยชน์กุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
3957 5821376011 นายธนิศร เจริญสักสวรรค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3958 5921390107 นายธเนศ มณีชัยสิริโชค ศิลปศาสตรบณัฑิต
3959 5921348047 นางสาวธมนต์ภัทร ประชาสินทพิย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3962 5724307043 นายธรณิศ ชัชวาลไชย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3964 5421367009 นางสาวธัญญกร จิตไชโย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3965 5921390072 นางสาวธัญญลักษณ์ เทยีนทบัศร ศิลปศาสตรบณัฑิต
3969 5621307200 นางสาวธัญพิชชา สุขเฟื่องฟู ศิลปศาสตรบณัฑิต
3970 5821307103 นางสาวธัญรดา บณุยะมาน ศิลปศาสตรบณัฑิต
3973 5921390067 นางสาวธันยพรต์ ศิรฉัตรไชย ศิลปศาสตรบณัฑิต
3974 5421367294 นายธันวา ปิ่นสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3976 5621320038 นางสาวธารดาพร แก้วแดง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3985 5321310127 นายธีร์ธวัช เอ่งฉ้วน ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3986 5621375132 นายธีรภัทร์ เหลืองทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3987 5921390007 นายธีรภัทร วงค์เขียว ศิลปศาสตรบณัฑิต
3989 5721390111 นายธีรสิทธ์ิ แข็งแรง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3990 5821390061 นายธีรสิทธ์ิ ธรรมอ านวยกิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3992 5921346036 นางสาวธีราพร จัดประจง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3993 5921350013 นายนครินทร์ แซ่ล้อ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3997 5921346021 นางสาวนงลักษณ์ ด่านล ามะจาก ศิลปศาสตรบณัฑิต
4000 5721375009 นายนนทป์วิธ ร้ิวรุ่งเรือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4001 5821378015 นางสาวนนทดิา แสงสิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4002 5821307128 นายนพณัฐ ต้ังจิตทรงถาวร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4007 5721390041 นายนภัทร์ ลัดดาโชติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4008 5921391025 นางสาวนภากานต์ รุ่งสว่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4009 5624307035 นางสาวนภาลัย เรือนค า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4010 5821350007 นายนรพนธ์ ฉายปญัญา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4011 5724307005 นายนรากร ภักดีเสนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4012 5721307067 นางสาวนริศรา ค าทา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4013 5821379004 นางสาวนริศรา ปณิฑรัตนวิบลูย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4016 5421367373 นายนฤดล ใจคง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4019 5921307043 นางสาวนฤมล เขียวค ารพ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4023 5521340040 นางสาวนวพรรณ ปณิฑศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4024 5821350013 นายนวพล มีเกษร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4026 5921390104 นางสาวนวรัตน์ ขวัญชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4027 5721307095 นางสาวนวรัตน์ วงศ์วิรุฬหโ์รจน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4029 5821307067 นางสาวนวลพรรณ กิตติโสภณภักด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4033 5421359180 นายนัฐพล ช่วยเพ็ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4036 5621376022 นางสาวนัตธิดา แววหงษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4037 5821307091 นางสาวนัทธมน กุละวงษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4039 5721346038 นายนัทพงษ์ เพ็งพันธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4040 5421312224 นางสาวนันทน์ภัส ไชยตะวงค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4041 5524307125 จ่าสิบตรีนันทพล บญุเพ็ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4042 5724307026 นางสาวนันทวัน สุวรรณสะอาด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4043 5321306019 นายนันทวุธ กังอิ่ม ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4045 5321306024 นางสาวนันทชิา แย้มค า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4047 5921340048 นางสาวนาฏยา ทพิรังษี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4048 5721340006 นางสาวนาฏศิลป ์สุขศรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4050 5321306198 นางสาวนิจจารีย์ เปรมใจเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4057 5921375027 นายนิธิศ คล่องโยธา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4058 5921346013 นางสาวนินูรีฮัน วานิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4059 5824307009 นางนิพาดา สึโนดะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4061 5821390068 นางสาวนิรชา เฟื่องโชค ศิลปศาสตรบณัฑิต
4062 5821307122 นางสาวนิรชา สุทธิศิลธรรม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4063 5621340007 นางสาวนิรมล พิศาลก่อสกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4064 5521375014 นายนิรวิทย์ นิวรณุสิต ศิลปศาสตรบณัฑิต
4065 5821378010 นายนิรัติศัย สวรรค์ดุสิต ศิลปศาสตรบณัฑิต
4067 5724307040 นางสาวนิลุบล บญุบางยาง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4068 5821345002 นางสาวนิโลบล ชูศรีโฉม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4069 5721345035 นางสาวนิศารัตน์ ค ามีโต ศิลปศาสตรบณัฑิต
4071 5421359107 นางสาวนิสารัตน์ เนื่องจ านงค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4074 5721340010 นางสาวเนตรธิดา ฉิมดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4076 5821376004 นายบรรจง แซ่ล้ี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4077 5921307105 นายบรรณพล ย้ิมเอี่ยม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4079 5521375038 นายบญุฤทธ์ิ ค าหยุด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4080 5324310156 นายบญุเล้ียง ปุ้ยภู่ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4082 5821348024 นางสาวบษุณีย์ แมนน้อย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4084 5921390024 นางสาวบษุราภรณ์ สุดเหลือ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4087 5121408198 นายปฏิพัทธ์ ปริุมาตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4088 5821376008 นายปฏิภาณ์ สุรเวคิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4089 5521357038 นายปฏิภาณ ทพิยรักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4090 5721348020 นายปฐมพงษ์ วิเศษวงษา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4093 5821307131 นางสาวปทติตา ผูกนิสสัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4094 5721390090 นางสาวปนัสวี ปรึกสีดา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4096 5721376002 นางสาวปภาดา เมืองแก ศิลปศาสตรบณัฑิต
4097 5721345010 นางสาวปรทพิย์ กาศยปกร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4098 5721307060 นายปรมัตถ์ ศรีบวังาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4103 5721375069 นางสาวประณิตา มากดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4104 5921350023 นายประธาน เจริญพานิช ศิลปศาสตรบณัฑิต
4105 5621340009 นายประพันธ์ ทองนอก ศิลปศาสตรบณัฑิต
4106 5821307040 นางสาวประภัสสร กระแสร์น้อย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4107 5821390072 นางสาวประภาพรรณ กล่ินถือศิล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4109 5821375031 นายประยุทธ เหลืองอมรชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4111 5721340036 นายประวิทย์ แซ่ต่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4113 5821375087 นายปรัชญา อินทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4115 5721390001 นางสาวปรารถนา แซ่ซ้ิม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4117 5721376003 นางสาวปรินดา เอียะรัมย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4118 5721375020 นายปรินทร ว่องวัจนะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4121 5421310051 นายปรีชา บญุเยาว์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4124 5821350014 นางสาวปรียานุช มานอก ศิลปศาสตรบณัฑิต
4125 5721390091 นางสาวปรียาภรณ์ คณะชาติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4126 5621320126 นางสาวปรียาภรณ์ ชาวแหลง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4127 5721307086 นางสาวปวริศา ตันเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4129 5624307053 นางสาวปวันรัตน์ ปสัสาสิงห์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4131 5821369003 นายปวีณ์กร สายเส็น ศิลปศาสตรบณัฑิต
4133 5921346014 นางสาวปวีณา พรายรักษา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4136 5621340023 นางสาวปญัจพร ข าเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4138 5721390098 นางสาวปทัวรรณ ผาแดง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4139 5321306331 นายปาณัสม์ หตุะวัฒนะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4140 5321307077 นางสาวปาณิสรา จันทร์ชนะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4141 5721307072 นางสาวปาริฉัตร มาศขาว ศิลปศาสตรบณัฑิต
4142 5721348036 นางสาวปาริชาติ ดรสีเนตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4145 5421345035 นางสาวปยิดา อบเชย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4146 5621375145 นางสาวปยิเนตร ฉัตรรัตนธรรม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4148 5821375027 นายปยิวรรฐ ย้ิมเยาะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4153 5621378004 นายปยิะพัฒน์ เวชประสิทธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4155 5921390002 นายปยิะราช ถนอมผล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4158 5621307097 นางสาวปณุยภรณ์ ประสันนาการ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4159 5721390067 นายปณุยวัจน์ ต้ังตรงไพโรจน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4163 5724307042 นางสาวฝ้าย ช่วยกระจ่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4164 5721350024 นายพงศกร บวัตูม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4166 5721375041 นายพงศ์ธร ผดุงขวัญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4167 5721375083 นายพงศธร พัชรวิโรจน์สกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4168 5621375094 นายพชร ช่วยบญุชู ศิลปศาสตรบณัฑิต
4169 5721346021 นางสาวพชิรตา กว้างปญัญา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4170 5921390040 นายพรชัย บญุชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4173 5521378030 นายพรเทพ ถุงเงินศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4174 5921390034 นางสาวพรธิดา ธูปหอม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4177 5921375004 นายพรพิพัฒน์ สิงหล์อ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4178 5721346017 นางสาวพรพิมล เสร็จกิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4179 5821390024 นางสาวพรพิมล อุดมพรเกิดผล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4183 5821390028 นางสาวพรรณิภา ตุ่นไธสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4186 5921340073 นางสาวพฤกษา โภคาวัฒนกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4188 5424310015 นายพลวัฒน์ เกษาแสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4189 5821307057 นางสาวพลอยไพลิน พูลสวัสด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4192 5821375088 นายพศวิชญ์ อวนศรีสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
4194 5724307021 นายพสิษฐ์ สุขใย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4196 5724307046 นางสาวพัชมณฑ์ เหลืองเลิศวรกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4204 5821307135 นางสาวพัชรี เพ็ชรทพิย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4207 5724375019 นายพัลลภ วันคอยทา่ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4208 5921307109 นางสาวพิชญา จตุรภักด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4209 5921307111 นางสาวพิชญานุช เสนะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4211 5921348053 นายพิทยา เสือเหลือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4212 5821375026 นายพิทยุตม์ สมทพิย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4214 5721307036 นางสาวพิมผกามาศ อยู่สุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
4215 5921307118 นางสาวพิมพ์กมน ไชยเสนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4217 5821370004 นางสาวพิมพ์วิมล โสภาลุน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4219 5721307103 นางสาวพิมพิศา เข็มเพชรรุ่งเรือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4222 5521340042 นายพิโมกข์ ค าเนตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4223 5624307057 นายพิริยะ พิพัฒน์จรูญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4228 5521375137 นายพีรธัช บญุล้อม ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4229 5721376015 นายพีรพัฒน์ อะภัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4231 5821307100 นายพีระวัฒน์ ฐาศุภปนีย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4232 5821307073 นางสาวพุทธาภรณ์ ตามบญุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4233 5721375008 นายพุทธินันท ์นิธิกรชุติวัฒน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4237 5721307083 นางสาวเพชรรัตน์ ประเสริฐวงค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4241 5921375134 นางสาวแพรวไพณริน เดชะไพศาลสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
4242 5421367097 นางสาวแพรววิภา มาศโอสถ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4243 5721375074 นางสาวแพรอิศรา อารมย์ดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4244 5324310157 นายไพโรจน์ จงชื่นจิตรสราญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4245 5921307112 นายไพศาล วาหาบ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4246 5821346019 นายเฟื่องนรา ปล้ืมสูงเนิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4248 5621307189 นางสาวภคพร ปญัญาจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4252 5821375101 นายภัควัฒน์ กวยรักษา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4253 5821370018 นางสาวภัชกนกชล ศรีจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4255 5921340060 นางสาวภัณฑิรา ปตีานุรักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4256 5321306360 นายภัทร ยงศุภมงคล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4259 5721390048 นางสาวภัทร์นรินทร์ บญุพิมพ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4261 5921346031 นางสาวภัทรหทยั ไขระย้า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4262 5921340012 นางสาวภัสสร ไกรสันเทยีะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4266 5921375024 นายภาณุพงศ์ รัตนสร้อย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4269 5721378010 นายภานุมาศ เหมือนสิงห์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4270 5421310199 นายภานุวัฒน์ ค าภา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4271 5821375072 นายภานุวัฒน์ ดีประสิทธ์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4274 5821307006 นางสาวภิชญาภา คงเมือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4275 5821307097 นางสาวภิญญาพัชญ์ บบัพาน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4276 5524307156 นายภูชิชย์ จันทร์กระจ่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4278 5321306340 นายภูเบศธ์ จรุงศรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4279 5621375127 นายภูมินทร์ งามสูงเนิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4280 5921346020 นางสาวภูรีวัลย์ ฮวงฮุย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4282 5521307107 นางสาวมณฑล สมพร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4286 5821390093 นางสาวมณีรัตน์ ก้านทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4288 5324310144 จ่าเอกมนต์ชัย แก้วมณี ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4291 5921346023 นางสาวมนัสพร ค าลือ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4293 5821350033 นายมรุเดช พันธ์ภูวภัทร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4297 5621320171 นายมัลลิกา กมลนคร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4298 5921348054 นางสาวมัลลิกา เชื้อดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4299 5821307030 นางสาวมาฆะมาส ประชีพฉาย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4300 5721307082 นางสาวมาริษา จันทราทพิย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4302 5521320018 นางสาวมินตรา แสนใจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4303 5821307114 นางสาวมินทริา ขันปรึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4304 5524307012 นายมิรันดา บญุเพิ่ม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4305 5624307032 นางสาวมุกรินทร์ โบขุนทด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4306 5421367120 นายเมตตรัย สังข์นิ่ม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4308 5821345011 นางสาวเมธาวี ยงไม้ประดิษฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4309 5921390078 นายเมธี ขันตี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4310 5321306080 นายแมน ศิริโภคา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4311 5724307028 จ่าเอกยศวีร์ แจ้งกิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4314 5621307072 นายยุทธพงศ์ นาคโมรา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4315 5521320060 นายยุทธศิลป ์แซ่เฮ้ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4318 5721345036 นายรชานนท ์กฤติยศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4319 5821340035 นางสาวรฐณัช แซ่จิว ศิลปศาสตรบณัฑิต
4320 5721307047 นายรฐนนท ์สวนเมืองเพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4321 5721346033 นางสาวรดา อุ่นบญุตัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4323 5821390067 นางสาวรริศรา ชนะพันธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4325 5821345016 นางสาวรวิวรรณ สียางนอก ศิลปศาสตรบณัฑิต
4326 5921348050 นางสาวรวิวรรณ อ่อนเกิด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4330 5421367210 นายระชา กมลาสน์ ณ อยุธยา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4333 5721340050 นางสาวรักษิณา ชัยนิคม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4334 5821307016 นายรัชชานนท ์เนเมชาซ่ี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4335 5421367193 นางสาวรัชนีกร รินนายรักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4336 5921375031 นายรัชพล สนั่นเมือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4338 5821375069 นายรัฐกานต์ิ วงศ์เมือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4339 5521375093 นายรัฐพล อักษรน า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4340 5421367272 นายรัตชสร อุ่นวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4345 5821370014 นางสาวรัตนา เกียรติทวีกูล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4348 5724307041 นางสาวรัตนา สุตนนท์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4349 5721346010 นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่จุ่ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4350 5421367163 นายราชศักด์ิ ยอดจักร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4353 5821346014 นางสาวริชภรณ์ ย้ิมการบญุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4356 5921340052 นางสาวรุ้งนภา บญุมีสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
4357 5721390084 นางสาวรุ่งอรุณรัชญ์ กล่ินอุบล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4358 5921307032 นายรุจิภาส เพ็ชรวิชิต ศิลปศาสตรบณัฑิต
4362 5821375044 นางสาวรุจิราพร ถนอมนวล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4363 5821340020 นางสาวรุจิสา ขุนทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4365 5421367113 นายเรืองฤทธ์ิ อ่วมเลิศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4371 5921340031 นางสาวลัลนา ตันประยูร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4374 5621307221 นางสาวลิปดา อริยะชัยประดิษฐ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4377 5721375043 นายวทญัญู ภูพันนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4379 5921390018 นางสาววนัศรา สกุลเลิศสุวรรณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4380 5824307023 นางวรรชมน พิศาลเศรษฐกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4383 5821369011 นางสาววรรธนา สาโรวาท ศิลปศาสตรบณัฑิต
4384 5821346009 นายวรวัตร พายพัตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4389 5921375014 นายวรากร กอบกาญจนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4391 5921391007 นางสาววราภรณ์ คงภิบาล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4392 5721390040 นางสาววราภรณ์ พูนสวัสด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4393 5821348009 นางสาววราภรณ์ มากแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
4395 5821369012 นางสาววริญดา บญุเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4400 5621375135 นายวสันต์ ศรีทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4403 5421310350 นายวัชระ ทพิย์บญุผล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4404 5921390070 นางสาววัชรินทร์ โฉมเรือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4405 5921391012 นางสาววัชรีภรณ์ ทว้มพงษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4407 5321341019 นายวันเฉลิม ปานคง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4408 5421367025 นายวันเฉลิม สิงหท์อง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4409 5921390096 นายวันชนะ คูณชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4410 5721345034 นางสาววันเพ็ญ อนันตเสนกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4411 5921346017 นางสาววันวิสาข์ ส านองค า ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4414 5721307065 นายวัศพล พหลแพทย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4418 5321306324 นางสาววาสิตา คงเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4419 5321359120 นางสาววิจิตรา เอมชาวนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4420 5921375001 นายวิชยุตม์ อมรสุนทร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4421 5721390057 นายวิชา นามศรีโคตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4427 5721340039 นางสาววิภาวี จิตไธสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4429 5724307006 นางสาววิภาวี แสงงาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4430 5821307003 นางสาววิยุดา พรนิคม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4431 5624307002 นางสาววิรัลหทยั หริินิยมวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4435 5421340016 นางสาววิไลลักษณ์ ประทมุวัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4436 5421340017 นางสาววิไลวรรณ ประทมุวัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4437 5624375023 นายวิวัฒน์ชัย จันทร์โพนงาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4438 5921375099 นายวิศรุจน์ อุเทน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4439 5921375055 นายวิศรุต มิ่งขวัญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4440 5521375237 นายวีรยุทธ สอนรอด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4442 5521375054 นายวีระพงษ์ วีระน้อย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4443 5721350007 นายวุฒิชัย ศรีโชละ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4444 5624307037 จ่าอากาศโทวุฒิภัทร คุณากรวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4445 5721375050 นายวุฒิศักด์ิ หล้าหาร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4447 5521375017 นายศรัณญ์ ไล้ทองค า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4453 5221306193 นายศรายุธ ศรุตานนท์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4455 5721348014 นางสาวศศิชา แซ่ต้ัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4465 5921307081 นางสาวศิริลักษณ์ ศุภรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4466 5721307023 นางสาวศิวพร ยางศรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4467 5721390054 นายศิวัฒน์ ธารารัตน์พิสัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4472 5421367094 นายศุภโชค สังขาร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4473 5224310077 นายศุภพลากร วิญญารักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4480 5521375055 นายศุภวิชญ์ อ่วมภมร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4481 5921307021 นางสาวศุภาพร ประเทศ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4484 5721375035 นายสงกรานต์ โพธ์ิอ้น ศิลปศาสตรบณัฑิต
4486 5521340053 นางสาวสธัญสภัทร์ เกษมไชยศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4487 5821350032 นายสมชาย วัณณา ศิลปศาสตรบณัฑิต

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าที่ 63 / 133     



รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่64 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

4490 5821348014 นายสมภพ มานารักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4496 5624375001 นายสรวิชญ์ จันทร์ล้อมรัตน์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4501 5721307035 นายสหรัฐ นิลหยก ศิลปศาสตรบณัฑิต
4504 5821390059 นายสหรัท พืชมงคลชัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4505 5721390003 นายสัจกร ชรันธร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4507 5821348013 นายสันติ มาลัย ศิลปศาสตรบณัฑิต
4508 5524307124 นายสันธาน เยียระพัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4510 5821390082 นางสาวสาธิตา คงกล่ิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4513 5521320147 นางสาวสาวิตรี ใจอารีย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4516 5721390102 นายสิทธิชัย โล้อุดมทรัพย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4520 5621320062 นายสิทธิพล สุขสมบติั ศิลปศาสตรบณัฑิต
4521 5921390109 นายสิทธิพันธ์ จันต๊ะขัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4523 5921307107 นางสาวสินีนาฏ แก้วเกล่ือน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4526 5721390096 นายสิรภพ ปภารัตนกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4527 5821350018 นายสิรภพ สว่างอารมย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4528 5621375008 นายสิรรัฐ ศรีส าราญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4529 5821379005 นายสิรวิทย์ เอมเสม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4530 5921348044 นางสาวสิริขวัญ สีสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
4534 5721375076 นายสิริวุฒิ ใจชู ศิลปศาสตรบณัฑิต
4538 5621307065 นางสาวสุกัญญา ภูเกาะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4539 5721346022 นางสาวสุกัญญา สุขส าราญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4542 5721375085 นายสุขสันต์ ชัยประเสริฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4543 5621378009 นางสาวสุจิตรา ภู่เพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4544 5624375048 นายสุชา สนธิเดช ศิลปศาสตรบณัฑิต
4545 5721376005 นางสาวสุชาดา ติดชิด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4546 5821376006 นางสาวสุชาดา อู๋สูงเนิน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4547 5821370020 นางสาวสุชานรี สุล าปงิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4549 5921348057 นางสาวสุชาวดี ศักด์ิก าจร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4550 5721390071 นางสาวสุดารัตน์ นามโคตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4551 5821376012 นางสาวสุดารัตน์ พงศ์สวัสด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4555 5321306121 นายสุทธิพงศ์ เหลืองกระจ่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4558 5621375053 นางสาวสุทวัิน ตันติด ารงค์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4563 5921307004 นางสาวสุธิดา ปญัญาทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4564 5921307119 นางสาวสุธินันท ์ปานทุ่ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4565 5721307087 นางสาวสุนันทา ประทมุวัน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4567 5921369006 นางสาวสุนิสา มากเลาะเลย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4568 5921307044 นางสาวสุปรียา จุลนันท์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4573 5521307009 นางสาวสุพัตรา นางาม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4574 5721390085 นางสาวสุพัตรา พรหมมา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4577 5921375057 นายสุภชา วจีทองรัตนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4578 5721307110 นายสุภัทรชัย ดูเหมาะ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4586 5824307064 นางสาวสุภาวรรณ จันทะพันธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4588 5621307105 นางสาวสุภาวิตา คชสาร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4590 5721390058 นางสาวสุมณฑา มงคลภัทรสุข ศิลปศาสตรบณัฑิต
4594 5721307098 นายสุรเดช แสงสว่าง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4596 5621320082 นายสุรพันธ์ุ คุณชล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4598 5621348024 นายสุรวิทย์ บญุมาหา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4600 5921375036 นายสุรสิทธ์ิ วงษ์เที่ยง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4601 5721346011 นางสาวสุรัสวดี ขจรศักดิพันธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4603 5721307102 นายสุริกานต์ วานิชย์สถาพร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4604 5724375011 นายสุริยะ นอนดอน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4607 5321310118 นางสาวสุรีย์รัตน์ เหล็กไหล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4609 5621378015 นางสาวสุรีวัลย์ พิทกัษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4613 5521357009 นายเสฎฐวุฒิ จันทร์ดอน ศิลปศาสตรบณัฑิต
4614 5721348032 นางสาวเสาวณีย์ หงษ์ทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4616 5721307074 นางสาวเสาวภาคย์ เสือเทพ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4617 5721346029 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ด า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4620 5821345013 นางสาวเสาวลักษณ์ พานทองถาวร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4622 5721348005 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนสีแก้ว ศิลปศาสตรบณัฑิต
4624 5421357024 นางสาวแสงเดือน แซ่ต้ัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4626 5921307079 นางสาวหทยัรัตน์ วันดี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4629 5824307062 นายหสัพล แทนศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4630 5421367010 นายหาญณรงค์ หนูเสือ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4632 5521307080 นายอดิเรก สุขสวัสด์ิ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4638 5721348003 นายอนนท ์ประสาวะนัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4643 5721348029 นายอนุสรณ์ ทองมี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4645 5921307085 นางสาวอนุสรา นัยนา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4646 5821350012 นางสาวอเนญชา ปิ่นสุวรรณ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4647 5321312023 นายอภิเชษฐ์ เกาะไพศาลสมบติั ศิลปศาสตรบณัฑิต
4648 5621378019 นางสาวอภิญญา นวลศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4651 5921375126 นายอภินัทธ์ มาศวิเชียร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4652 5921370003 นายอภินันต์ อาลี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4654 5421312221 นายอภิวัฒน์ สิทธิวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4659 5721390083 นายอมรฤทธ์ิ พุฒศิริ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4662 5921307108 นางสาวอรชา เชื้อสง่า ศิลปศาสตรบณัฑิต
4664 5521378018 นางสาวอรณี พงษ์อุดม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4665 5921390009 นางสาวอรทยั มูลคง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4668 5921390071 นายอรรถกร พุ่มเรือง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4669 5621320063 นายอรรถชัย แนวไธสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4671 5821340014 นางสาวอรล าภา เลิศนภาวงศ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4672 5821307130 นางสาวอรวรรณ จันทร์ประทกัษ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4675 5821307127 นางสาวอรัญญา ศรีโสด ศิลปศาสตรบณัฑิต
4676 5921307050 นางสาวอรัญยา ปะวะเสนัง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4678 5421310123 สิบต ารวจตรีอวิรุทธ์ เนียมบญุเจือ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4679 5321312158 นายอวิรุทธ์ วันเพ็ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4681 5624307052 นางสาวอ้อยใจ ไชยแสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4684 5321312142 นายอักษราทร ชุติวราภรณ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4686 5624375008 นางสาวอัจฉรา เมธัสรัตสกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4688 5421367268 นายอัจฉริยะ จ านงชอบ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4689 5921345025 นางสาวอัญชฎา อัคนิจ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4690 5821378013 นางสาวอัญชิสา สินบญุเชิญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4691 5821340016 นางสาวอัญมณี ภานุโสภา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4692 5721375068 นายอัฒพงษ์ ทาสีเพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4698 5921307117 นางสาวอาทติยา พวกคง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4699 5624307006 สิบเอกอานนท ์พ่วงเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4700 5721375066 นายอานุภาพ พรมมี ศิลปศาสตรบณัฑิต
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4705 5721307015 นางสาวอารีรัตน์ ชัยโชติ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4707 5421312074 นายอาลีฟ จันทร์เพ็ญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4710 5721307094 นายอิทธิกร ร้ังกลาง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4713 5421312050 นายอิทธิพล สร้อยแสง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4717 5921375071 นายอิศเรศ สรวิสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต
4718 5721370010 นางสาวอุไรพร จรรยาวิภา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4719 5721307004 นางสาวอุไรรัตน์ ช านาญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4721 5424310009 นายเอ๋ คงเปร่ียม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4722 5421310290 นายเอกรัฐ สุขประเสริฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
4724 5921375002 นายเอกลักษณ์ ปอ้มทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4725 5124310136 นายเอกอุดม นาวีรัตนวิทยา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4728 5821370008 นางสาวไอลดา พรหมรักษา ศิลปศาสตรบณัฑิต
4730 5624413011 นายศรีศักด์ิ พิชัยนุวัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4731 5724415016 นายมัฆวัตร ช้างสว่าง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4732 5921418146 นางสาวจัตตารีย์ สุวรรณทตั บริหารธุรกิจบณัฑิต
4735 5724414031 นายประพจน์ นวลรุ่ง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4737 5824415008 นางสาวดาราวลี เย่ียมสุวรรณ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4740 5921413051 นางสาวเดือนเพ็ญ เจริญสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
4742 5624413059 นางสาวสุรีรัตน์ อินทร์ชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4743 5724414040 นายกฤษฎากร ทองสิมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4745 5824414012 นายสกลชัย อิทธิธร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4747 5824414028 จ่าเอกเผ่าเพชร บญุยัง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4748 5624415007 นางสาวสุพรรษา ยศแสง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4751 5724414036 นายบญุมา ลีซอ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4754 5821418018 นางสาวนริตยา ถานผดุง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4755 5624413066 นางสาวประภาวรินทร์ ชวนชม บริหารธุรกิจบณัฑิต
4757 5921418137 นายรชต พิมพ์พงษ์ต้อน บริหารธุรกิจบณัฑิต
4759 5921418046 นายนนธวัช ดาพัวพันธ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4760 5921418049 นางสาวสุพรรษา นมมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4764 5821415044 นายธนาวุฒิ นามวัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4766 5724414011 นายมติ จัตตุรัส บริหารธุรกิจบณัฑิต
4770 5721413040 นางสาวเจนจิตรา ทองหอ้ย บริหารธุรกิจบณัฑิต
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4774 5721418090 นางสาวกชพร ทองเรือง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4778 5521412194 นางสาวกนกนิภา สัตยา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4784 5424414080 นางสาวกนกวรรณ นพรัตน์บวร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4788 5521413250 นางสาวกมลฉัตร เอมอ่อน บริหารธุรกิจบณัฑิต
4789 5921418050 นางสาวกมลชนก พุ่มประสาท บริหารธุรกิจบณัฑิต
4792 5621413151 นางสาวกมลพร ทองศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4793 5624412013 นางสาวกมลพร แพ่งสภา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4794 5821412084 นายกมลภพ เลิศทรัพย์มหาศาล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4796 5821413064 นางสาวกมลวรรณ ปญัญาวิชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4797 5821412005 นางสาวกมลวรรณ ล้ีเปล่ียน บริหารธุรกิจบณัฑิต
4798 5921418135 นางสาวกมลวรรณ วรรณทวี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4800 5421412116 นางสาวกรกนก ปจัจุโส บริหารธุรกิจบณัฑิต
4803 5721418007 นายกรวิชญ์ ชมชื่น บริหารธุรกิจบณัฑิต
4805 5721418036 นางสาวกรองกาญจน์ ทรงพระ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4806 5724413090 จ่าโทหญิงกรองกาญจน์ สมศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4808 5521418142 นายกฤช โพธิวราพรรรณ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4809 5621418296 นางสาวกฤชนก นิยมเยาว์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4812 5921412090 นางสาวกฤติการณ์ แผ้วโพธิชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4814 5521413078 นายกฤษฎา วิทติอ านวยพร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4820 5624414056 นายกวินพันธ์ สุวรรณจริยทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4821 5824413009 นางสาวกวีตา กุมาร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4824 5424414078 นายกอบโชค เลิศมงคล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4825 5721415003 นางสาวกัญญาพัชญ์ แจ้งพงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4828 5821414053 นายกันต์ กล่ินหอม บริหารธุรกิจบณัฑิต
4830 5824412060 นางสาวกันต์พิมุกต์ เสาอินทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4831 5624413098 นางสาวกันต์ภัสสร ภูตาเศษ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4834 5721418100 นายกาญจน์นริศ พานทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4835 5721413022 นางสาวกาญจนา แซ่เล้า บริหารธุรกิจบณัฑิต
4839 5821412022 นางสาวกาญจนาพร อินทร์ทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4841 5721413010 นางสาวกานต์พิชชา อาชญาทา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4842 5724418040 นางสาวกานต์สินี สุริโย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4845 5824413089 นายก าพล ง้ิวทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
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4847 5621418233 นายกิตติกร สุขประโยชน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4848 5624413158 นายกิตติชัย ปรีชาพัฒนานนท์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4850 5721418035 นายกิตติธัช ทองทพิย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4851 5721418015 นายกิตติพงศ์ ธารเนตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4854 5721413095 นายกิตติพศ สุขทพิย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4855 5821418051 นายกิตติภพ ตาลทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4856 5921412005 นางสาวกิตติยา ม่วงศรีจันทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4860 5721414006 นายกิตติศักด์ิ แม้นนิล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4861 5921418101 นายกิติพงษ์ แสงสอาด บริหารธุรกิจบณัฑิต
4862 5921412052 นางสาวกีรณา สุนทราศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4863 5421414290 นายกุลชาติ สินพานิช บริหารธุรกิจบณัฑิต
4864 5724414009 นายกุลธร แดงสี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4867 5621418290 นางสาวเกษศิรินทร์ สุขปาน บริหารธุรกิจบณัฑิต
4869 5724412062 นายเกียรติพงศ์ หงษ์ทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4871 5221414161 นายเกียรติศักด์ิ บณัฑูรจินดา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4872 5521414112 นายเกียรติศักด์ิ วงศ์พานิช บริหารธุรกิจบณัฑิต
4874 5821414030 นายไกรฤกษ์ ร่ืนไทย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4876 5624414099 นายขจรพล แสงรัตนายนต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4877 5721413121 นางสาวขจีพันธ์ ช่อผูก บริหารธุรกิจบณัฑิต
4881 5621413214 นายคณัสนันท ์พิมพิจารย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4883 5721414082 นายคณิช เนตรสกุลณี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4884 5921418149 นายคณิต อุทมุพร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4885 5921418100 นายคมชาญ กุลวงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4886 5721418098 นายคุณากร แก้วพวง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4888 5521413009 นายจตุรงค์ สีมาเจริญศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4889 5921418103 นายจตุรานนท ์รองทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4890 5721413039 นางสาวจรรยา ประทมุทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4891 5921415017 นายจรัญชัย บญุมาก บริหารธุรกิจบณัฑิต
4892 5921414069 นายจรัส แซ่นิ้ม บริหารธุรกิจบณัฑิต
4893 5521412186 นางสาวจริยาภรณ์ ปานขลิบ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4897 5724412027 พระมหาจักรพงษ์ ร้องขันเเก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
4900 5721418099 นายจักริน นิลสนธิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
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4901 5721413019 นางสาวจันจิรา ชมภู บริหารธุรกิจบณัฑิต
4906 5024404130 นางสาวจันทรา สุขผล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4909 5624414060 นางสาวจารุวรรณ พินิจศุภโชค บริหารธุรกิจบณัฑิต
4918 5724414045 นายจิรศักด์ิ อัคคะพู บริหารธุรกิจบณัฑิต
4919 5324414159 นายจิระวัฒน์ วงษ์วิทยโอภาส บริหารธุรกิจบณัฑิต
4920 5624412084 นางสาวจิราภรณ์ น้อยประเสริฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4921 5421414170 นางสาวจิราภรณ์ บษุมงคล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4922 5921418121 นางสาวจิราภา สารมะโน บริหารธุรกิจบณัฑิต
4928 5624418029 นางสาวจุฑามาศ ตรงต่อกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4932 5521413140 นางสาวจุฑามาศ วินิจสร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4934 5721418052 นายจุฬฉัตร ช่างสมบรูณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4937 5921418145 นางสาวเจนจิรา บญุญาภิชาติกาล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4938 5821418032 นางสาวเจนจิรา ยานะฝ้ัน บริหารธุรกิจบณัฑิต
4939 5621412065 นางสาวเจนเนตร จันทร์พัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4943 5721415007 นายเจษฎากรณ์ พลมาตย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4945 5521413046 นายฉัตรพงษ์ เหลืองตระกูล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4947 5824412069 นางสาวฉัตราภรณ์ เมี้ยนทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4949 5721414058 นายเฉลิมพันธ์ ช่วยกลาง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4950 5621414186 นายเฉลิมศักด์ิ โปรยเจริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4953 5821412085 นางสาวชญานี ทองศิริ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4954 5824418044 นางสาวชฎาธาร ภู่หลง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4955 5624413037 นางสาวชฎาพร นกดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4956 5821413008 นายชนธัญ ฝูงใหญ่ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4957 5624412056 นางสาวชนนิกานต์ แตงตรง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4958 5521413147 นางสาวชนม์นิภา จดชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4960 5521413175 นายชนะพงศ์ นาคบา้นกวย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4963 5821418030 นายชนัต สิรีธรกิตติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4964 5721412094 นายชนาธิป ด้วงมาก บริหารธุรกิจบณัฑิต
4966 5721418073 นายชนาธิป วังนาทนั บริหารธุรกิจบณัฑิต
4970 5921414019 นางสาวชนิตา ภู่อารีย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4971 5921418111 นายชมพล วรวุธิกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4972 5921418105 นางสาวชมพูนุช เล็กวิไล บริหารธุรกิจบณัฑิต
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4973 5821414025 นางสาวชไมพร สาลีเพ็ง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4974 5821418045 นายชยานันท ์สีชาเนตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4975 5624413106 นางสาวชรัฐฌฑาร์ ชูช่อแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
4978 5721414003 นายชลธวัช อ่วมด้วง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4979 5721414013 นางสาวชลธิชา คูพูลทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4980 5721418054 นางสาวชลธิชา ลีทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
4982 5624418022 นางสาวชลธิชา ศรีศุภพัชร บริหารธุรกิจบณัฑิต
4985 5624412031 นางสาวชโลธร อุดม บริหารธุรกิจบณัฑิต
4986 5624412093 นายชวนากร อัตตสัมมากุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
4987 5624412020 นางสาวชวัลนาถ จันทร์พันธ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4988 5721418034 นางสาวช่อผกา วงษ์มณี บริหารธุรกิจบณัฑิต
4989 5621418250 นายชัชวาลย์ บดุดาวงศ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4990 5721413003 นายชัยธวัช สุวรรณพยัคฆ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4996 5821418005 นายชาคีย์ พรหมศาสตร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
4997 5721413093 นายชาญวิทย์ ปานกล่ า บริหารธุรกิจบณัฑิต
4999 5621414019 นายชานน หาทวี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5002 5421414051 นางสาวชารีรัตน์ วิสาละ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5006 5921412034 นางสาวชุติมา เปรมทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5008 5821412105 นายเชษฐา เชษฐกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5010 5921412078 นางสาวโชติกา สหบามี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5011 5721418061 นางสาวโชติมณี โฉมอาสา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5012 5921414029 นางสาวซุไมว์ยะฮ์ อรุณโอษฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5014 5824413045 นางสาวฌริตา ผ่องอารมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5017 5724412022 นางสาวญาณิดา โตสนั่น บริหารธุรกิจบณัฑิต
5019 5921418151 นายฐปณัฐ แสงทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5020 5724413081 นายฐานพัฒน์ วัฒนามระ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5021 5724412063 นางสาวฐิตาภา ขวาวอ่อน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5023 5921418108 นายฐิตินันท ์ระวังการณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5024 5721418019 นางสาวฐิติพร กงลีมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5030 5721418042 นายณรงค์ชัย ข าทุ่ง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5031 5624413121 นายณรัฐกรณ์ แอบเงิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5032 5821413101 นางสาวณริสสา วิเศษ บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5033 5824414024 นางสาวณฤดี กรีธาธร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5034 5824414042 นางสาวณัชชา พรศิริ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5035 5721413091 นางสาวณัชชา วุฒินนทกาญจน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5038 5921412031 นางสาวณัฎยา นาใจแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5039 5721415006 นายณัฏฐ์ สิมสีนวล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5040 5721418083 นางสาวณัฏฐณิชา บญุทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5041 5921412008 นางสาวณัฏฐพร พิมพ์พงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5042 5821418036 นางสาวณัฏฐริณีย์ สวัสดีมงคล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5043 5921414057 นางสาวณัฐกานต์ ไชยวงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5044 5821412056 นางสาวณัฐกานต์ นกทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5049 5824418004 นางสาวณัฐชนิศา มูลภา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5055 5921413081 นายณัฐดนัย วรารักษพงศ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5056 5721414072 นายณัฐดนัย เอื้ออุณหะกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5058 5921414039 นายณัฐธร เพิ่มสิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5060 5821412063 นางสาวณัฐธิมา สุดบญุมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5061 5724412052 นายณัฐนนท ์จันทเณร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5062 5521412056 นางสาวณัฐนรี ไชยฤกษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5066 5921412082 นายณัฐพงษ์ ฝูงใหญ่ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5069 5624413042 นายณัฐพล นิพนุติยันต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5071 5624413100 นายณัฐพล ไหลมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5072 5421412089 นายณัฐพัฒน์ มาแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5073 5524415121 นายณัฐรัชต์ เปล่ียนสมัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5076 5821413031 นางสาวณัฐวรรณ บญุคง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5078 5821418040 นายณัฐวัฒน์ โจ้งบตุร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5079 5921415002 นายณัฐวัตร เข็มทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5080 5921414052 นายณัฐวัตร อุดมพรวรรักษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5082 5921413066 นายณัฐวุฒิ สว่างพักตร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5085 5624413033 นางสาวณิชากร ธรรมศิริ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5088 5321413143 นางสาวณิฐิตา ทบัทมิทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5089 5621418273 นายดนัย ใจดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5090 5624414024 นายดนัยศักด์ิ บสุดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5091 5624412027 นางสาวดรุณี หลงเปล่ียว บริหารธุรกิจบณัฑิต

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าที่ 72 / 133     



รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่73 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

5093 5524418123 นางสาวดวงใจ มงคลล้ า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5096 5921412053 นางสาวดวงฤทยั เหล่านิล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5098 5921418005 นางสาวดาราวดี เหมือนศาสตร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5099 5721418030 นางสาวดารี ขาว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5103 5824413021 นายติณณ์ วุฒิจารุจินดา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5104 5921413054 นายเตชินท ์อมัตติกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5106 5624414020 นายทรงวุฒิ หมอกยา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5107 5824414029 นายทรงศักด์ิ วรศิริชัยกูล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5109 5624413004 นายทวีทรัพย์ เกิดบารมี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5110 5624414048 นายทศพล ซอกจอหอ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5112 5624418035 นายทศวัชร์ คัมภีรพงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5116 5821412086 นางสาวทาริกา คงแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5118 5621418164 นางสาวทพิย์อาภา รุ่งไพศาลสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
5119 5821412078 นางสาวทพิวรรณ โมธรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5120 5824413034 นางสาวทพิสุดา ใจใส บริหารธุรกิจบณัฑิต
5122 5624413051 นายเทวราช อ้วนค า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5124 5621413042 นายเทอดเกียรติ ทองแผ่น บริหารธุรกิจบณัฑิต
5125 5724413071 นายธงชัย แก่นสารี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5127 5921414014 นายธงชัย มากมี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5129 5624413038 นายธนกร จันจุ้ย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5132 5921418139 นายธนทรัพย์ พันธ์เลิศ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5134 5724414055 นางสาวธนพร ทบัทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5137 5821414047 นายธนพล ภูเกิด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5138 5921414059 นายธนภัทร เพชรคอน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5139 5921413053 นายธนภาส ต้ังกิจสิทธิพงศ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5140 5621418204 นายธนวัฒน์ มังสังข์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5144 5524414135 นางสาวธนัชชา วิชัยดิษฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5145 5921413058 นางสาวธนัชนก แหงไธสง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5146 5721418017 นางสาวธนัญญา สุคนธาภิรมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5147 5921412055 นายธนา ชุ่มจิตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5148 5624412082 นายธนา บญุประกอบ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5149 5821412092 นายธนา มุทสิุทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5150 5721418093 นายธนากร ชินภักดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5151 5721413075 นายธนากฤช ศรีสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5153 5824414027 นายธนานันท ์รัตนปาณี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5158 5921418029 นางสาวธมลวรรณ เนตรสาริกา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5160 5724413078 นายธรรมรัฐ คงภิวัฒนา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5163 5724418029 นายธวัชชัย ใหม่ศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5166 5721415030 นางสาวธัญญา หมวกสันเทยีะ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5171 5824418033 นางสาวธัญลักษณ์ เนตรเดชา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5178 5721414002 นายธาราดล พุธพ้นภัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5179 5724413010 นางสาวธาราทพิย์ โพธ์ิเทศ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5181 5524412019 นางสาวธิดารัตน์ ขันทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5184 5921418150 นายธีรดนย์ สีพลอย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5185 5621418075 นายธีรพงษ์ คงแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5189 5721414065 นายธีรวัฒน์ บวัสี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5190 5921414061 นายธีรวัฒน์ สันติกุลยุทธ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5191 5724412030 พระมหาธีรวิชญ์ ก าแพงแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5192 5624412016 นายธีระ เชื้อเมืองพาน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5193 5721414042 นายธีระศักด์ิ มะลิจันทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5195 5624414050 นายนคร อ่อนตีบ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5198 5624414092 นางสาวนงลักษณ์ ค ามงคล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5200 5821412081 นางสาวนงลักษณ์ สายวรณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5202 5821414021 นายนนทวัฒน์ ขันอาษา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5203 5821418074 นายนนทวัฒน์ ปากุดเปง็ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5204 5821418086 นายนพเก้า เอี่ยมสอาด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5208 5621418339 นายนพรัตน์ บญุปลอด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5212 5821412016 นายนรากร เจริญโอสถ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5215 5824418025 นางสาวนริศรา อิสมาแอล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5219 5724414006 นายนฤพัทธ์ จุลพันธ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5225 5621413156 นางสาวน้อมฤทยั มั่นคง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5226 5721418043 นายนักรบ สร้อยสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5229 5921412080 นางสาวนัฐมล แซ่ต้ัง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5231 5821412079 นางสาวนัทติกานต์ สมร่าง บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5232 5921414033 นางสาวนัทธกานต์ สุขจิตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5233 5821414024 นายนัทธพงศ์ ธรรมประเสริฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5239 5421416135 นางสาวนันทร์ะวี นาคทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5242 5521414103 นายนันทวัฒน์ พัฒน์รักษา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5247 5621413079 นางสาวนันทดิา ประชาพันธ์ุ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5249 5524413054 นางสาวนาฎลดา ชนะสิทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5250 5821418044 นางสาวนารี ค้าข้าว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5251 5524418011 นางสาวนารีรัตน์ ล าดวน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5253 5921413096 นางสาวน้ าทพิย์ ศรีสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
5256 5724413054 นางสาวน้ าฝน บตุรชาดา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5257 5421413207 นางสาวนิกานดา ต่วนเครือ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5258 5124404012 นางสาวนิตยา เกตุวงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5259 5724414052 นางสาวนิตยา ขันทะมี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5261 5521413216 นายนิติพงษ์ บญุเปล่ียน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5262 5821413027 นายนิพน แก้วลี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5266 5821412020 นางสาวนิรชา เพชร์ประดับ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5273 5521414039 นางสาวนุชรีย์ เพ็ญไพฑูรย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5275 5821418077 นางสาวนูรมาซูฮา ยะยือริ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5276 5721414014 นายบรรณวิทติ ดิษสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
5277 5821418021 นายบรรหาร อยู่สามารถ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5279 5821418017 นายบวรภัค เศรษฐา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5280 5724414046 นายบวรวิทย์ ไกรพานนท์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5283 5621418247 นางสาวบญุยานุช นิลจินดา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5284 5521414111 นายบญุรัตน์ ลิมปจ์ันทรา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5285 5821413058 นายบญุโรจน์ เธอกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5286 5421413161 นายบญุฤทธิพร วัฒนเดชก าจร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5287 5624413124 นายบญุเหลือ แพงชารี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5291 5724418007 นางสาวบปุผา เอมสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
5296 5624413010 นางสาวบษุรินทร์ ปุ่มแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5298 5621418111 นางสาวเบญจพร แซ่เบ๊ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5299 5724413040 นางสาวเบญจพร ทองสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
5304 5921418007 นายปฏิพัทธ์ ตากกระโทก บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5306 5621418091 นายปฏิภาณ ย่ังยืน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5309 5724413052 นางสาวปณิดา ปญัญาย่ิง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5310 5621412131 นางสาวปณิทฐา คลังสูงเนิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5318 5824413008 นางสาวปรรณพัชร์ พยัคฆ์สิงห์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5321 5624412092 นางสาวประนอม แสนโน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5322 5521413155 นายประพันพงษ์ บญุศรัทธา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5323 5421416027 นายประภัทรพล ภู่เกษ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5325 5721418084 นางสาวประภัสสร อ่อนน้อม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5327 5721418068 นางสาวประภาวดี ทฆีาวงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5329 5724413070 นายประวิทย์ ระวิสิทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5330 5921413057 นายประสพโชค ทวยไธสง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5331 5321416078 นายประเสริฐ สถาพร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5332 5621415025 นายประหยัด ชินสิทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5333 5624414055 นายปรัชญา ทองล้วน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5336 5524418020 นายปรีดี แดงใส บริหารธุรกิจบณัฑิต
5339 5921418056 นางสาวปรียาภรณ์ นิ่มนวล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5340 5921412023 นางสาวปรียาภรณ์ สร้างเหมาะ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5342 5424413118 นางสาวปรียาวดี อัศวตระกูลศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5344 5521414370 นายปวพัฒน์ สุขีลักษณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5346 5821412009 นายปวรุตม์ ธงชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5348 5821412072 นางสาวปจัยาภร วงศ์วัฒนชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5349 5821415034 นายปญัญา นิลรัตค า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5352 5824418056 นายปณัณรุจน์ ฉัตรคีรีรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5353 5621418352 นายปณัณวิชญ์ แก้วธนาเกียรติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5354 5721414073 นายปาฏิหารย์ วัดงาม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5355 5921418074 นายปานุพงศ์ บญุโสม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5356 5821418007 นางสาวปาริฉัตร บรูณะปญัญา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5358 5824414004 จ่าเอกปติิพล บญุหนุน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5359 5621418046 นายปิ่นพงศ์ สมจิตต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5360 5821413068 นางสาวปิ่นหทยั ดังอุโฆษ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5363 5721418062 นางสาวปยิวดี ทรงคาศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5364 5621413103 นายปยิะณัฐ ศึกษาชาติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5365 5724412002 นายปยิะพงษ์ สุวรรณปญัญา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5367 5721418024 นายปยิะวัฒน์ ทองฟู บริหารธุรกิจบณัฑิต
5368 5721415009 นายปยิะวัฒน์ บวัจง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5369 5624418042 นายปญุญฤทธ์ิ นามะสนธิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5372 5421413165 นางสาวเปรมสินี บนุนาค บริหารธุรกิจบณัฑิต
5375 5921412088 นายพงศกร พิมพา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5378 5821414041 นายพงศธร ศิริลาภธรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5380 5724418010 นายพงศ์พันธ์ุ ศิธรกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5383 5821413012 นายพงษ์อนันต์ ศิริเศรษฐพัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5385 5821412094 นางสาวพชรพร ผ่านส าแดง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5387 5821412090 นางสาวพนัชกร กันหาภัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5401 5421413027 นางสาวพรภัสสร หรัิญยานนท์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5407 5721418027 นางสาวพรสุดา มณีศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5408 5824412062 นางสาวพรหทยั สีมาวงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5409 5724418039 นางสาวพราวนภา สีลา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5411 5721413115 นายพฤทธ์ิ ตระกูลพงษ์ศักด์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5415 5721413009 นายพลวัฒน์ ทพัใหญ่ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5417 5824414026 นางสาวพลอยไพลิน บญุเติม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5423 5821415032 นายพัชรพล ปรางทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5424 5621418298 นายพัชรพล พุ่มพวง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5426 5821418048 นางสาวพัชรา รอดนุช บริหารธุรกิจบณัฑิต
5427 5621413147 นางสาวพัชราภรณ์ สุภมาตร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5429 5921413047 นางสาวพัชรินทร์ สุน้อย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5430 5624418018 นางสาวพัชรี กันภัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5432 5821418027 นายพัชฤณญา ฉ่ าบญุรอด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5433 5721413094 นางสาวพัฒน์เกศกาญจน์ พุ่มไทร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5434 5624412043 นายพัฒนา ต๊ิบมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5436 5621418362 นายพัลลภ ผานาค บริหารธุรกิจบณัฑิต
5437 5721418092 นางสาวพัสวี บญุแท้ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5440 5921418093 นางสาวพิชญา ธิสวย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5442 5921418073 นายพิชัย ประเสริฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5445 5524413142 นายพิพัฒน์ ศรีสุกดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5447 5724414027 นางสาวพิมพกานต์ สิริโสธรานันท์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5449 5921418072 นางสาวพิมภินันท ์เย็นใจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5450 5524413039 นายพิมาน พิเศษกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5452 5821412051 นางสาวพิรุฬหพ์ัฒ กู้ทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5455 5921412049 นายพิสิฐ รังษีสุริยันต์แจ่ม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5457 5521413057 นายพีรพล เฟื่องขจร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5458 5721418063 นางสาวพีรยา เกิดกูล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5459 5724412053 นายพีรวัฒน์ บญุเรืองศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5461 5821414045 นายพีรศักด์ิ สินธุมาลย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5462 5624413012 นายพีระพงษ์ กิจสุทธิพงศ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5463 5621418292 นายพีระภัทร กัณทะวงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5464 5724414004 นายพีส ตันติโชคอนันต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5466 5621414163 นางสาวพุทธชาติ สายหยุด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5472 5824414014 นายไพศาล ชาญณรงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5473 5921418090 นายภคนันท ์ทบวัน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5475 5321414345 นายภพ ธนาวิรัชต์ดิลก บริหารธุรกิจบณัฑิต
5479 5721418076 นางสาวภัณฑิรา กล่ันสกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5480 5824414058 นางสาวภัทธิรา ไวว่อง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5481 5621414131 นายภัทรจาริน วิจิตสกุลชัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5482 5624414101 นางสาวภัทรธิดา สุวะสี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5483 5624413109 นางภัทรวดี ศุภสาร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5485 5821412029 นางสาวภัทราวรรณ สีกัน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5488 5621418209 นายภากร กู้กีรติกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5489 5824414049 นายภากร ศรีคงเกิด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5490 5921418013 นายภาคภูมิ ทางธรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5491 5421413199 นายภาคภูมิ ภาชนา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5495 5721414051 นายภาณุวัฒน์ นาแหยม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5497 5821413074 นางสาวภานุชนารถ กันทพันธ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5499 5721415008 นางสาวภิฌฎา พิทกัษ์ศักด์ิเสรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5500 5821412007 นายภิญโญ ศรีจันทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5501 5921418144 นายภูดิศ ขาวเผือก บริหารธุรกิจบณัฑิต
5504 5821415040 นายภูวนัย หนุนอนันต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5506 5721414081 นายมงคล ชยาสุวรรณ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5508 5921412043 นางสาวมณีรัตน์ คงคาเพชร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5510 5624414001 นายมนชนะ พูนนฤเสถียร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5511 5921418023 นางสาวมนพิรา อุ่นจิตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5512 5624418004 นางสาวมนัชนนท ์อภิกาญจนานนท์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5513 5221412048 นางสาวมยุรา ผลาเลิศ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5515 5624413115 นางสาวมะณีลักษ์ บ ารุง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5516 5624414118 นางสาวมะลิวัลย์ สุขนาค บริหารธุรกิจบณัฑิต
5517 5824412057 นางสาวมะลิษา ศิลาโชติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5521 5624414021 นางสาวมีนา กันดีลัง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5522 5421413215 นายเมทนี วิบลูย์ธนภัณฑ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5525 5921418152 นายเมธา ค าแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5527 5921418115 นายเมธาวี สุขนาล้ า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5528 5821413015 นายเมธาศิษฐ์ จรัสธนพัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5532 5624413064 นายยุทธการ ทนัธิมา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5533 5721413007 นายยุทธนนท ์วิโรจน์บ ารุง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5534 5724412008 นายยุทธนา ตรีวนารัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5536 5721418078 นางสาวยุพารัตน์ ดวนใหญ่ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5538 5821418039 นางสาวยุพารัตน์ ศรีสุธรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5539 5424414049 นางสาวยุวดี ปรีชาญาณ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5542 5724412032 นางสาวเยาวนิต วิภาตะศิลปนิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5549 5921414007 นายรณชัย สดหลับ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5550 5621414001 นายรณชัย สวายประโคน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5551 5921412075 นางสาวรวงทอง แสงเล็ก บริหารธุรกิจบณัฑิต
5554 5724413101 นายรวิสุต แสงไพโรจน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5559 5721412001 นายรังสรรค์ สองนาค บริหารธุรกิจบณัฑิต
5560 5921412067 นายรังสิมันต์ กามนต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5561 5921414056 นางสาวรัชนิดา สุภาคดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5565 5624418021 นางสาวรัชนี แสนค าภูมิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5566 5621418211 นายรัชวิทย์ เวชอินทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5567 5721413023 นายรัฐพล อานอาชา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5568 5624412076 นายรัฐพันธ์ ศิริแพทย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5573 5821412104 นางสาวรัตนภรณ์ คล้ายแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5577 5624412090 นางสาวรัตนาวัลย์ งามศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5584 5224413003 นายรุ่งโรจน์ อภิสิทธ์ิวชิรเมธี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5585 5721412067 นางสาวรุจิรา เจะสา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5588 5521413144 นายเริงฤทธ์ิ ทองชื่นจิตร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5590 5624414119 นางสาวแรมจันทร์ นันโท บริหารธุรกิจบณัฑิต
5591 5821413095 นายฤกษสิทธิวัน จุมังมอ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5592 5821413054 นายฤทธิวุทธ กระทายขวัญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5598 5721413048 นายลัทธวัฒน์ โสมวงศ์ศรีกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5601 5721418074 นายวงศกร เกิดฤทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5603 5621418023 สิบเอกวงษ์เจริญ บวัทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5606 5721418077 นางสาววนัสนันท ์สุพรรณไพ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5610 5421416077 นายวรงกร ล้วนศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5611 5521412128 นางสาววรชิญาย์ สิบหมื่นเปี่ยม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5612 5824414020 พระมหาวรเชษฐ์ จูเรือน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5615 5824414059 นายวรพงษ์ แซ่ล้ี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5616 5921418076 นายวรพล ปานประเสริฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5617 5721413081 นางสาววรรณกานต์ ปยิะสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต
5619 5624418008 นางสาววรรณภา พลสนาม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5621 5921415029 นางสาววรรณวิไล แซ่หลี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5628 5721418013 นายวรวุฒิ คงไชย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5630 5721418091 นายวรวุฒิ ชมทะเล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5631 5824412066 นายวรเศรษฐ์ จงมหาสวัสด์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5632 5724418017 นางสาววรัญญา แลวงศ์นิล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5633 5624413075 นางสาววรัญญา สากลวารี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5637 5921414018 นายวราพล สงครินทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5639 5724418001 นางสาววราภรณ์ ประโพธานัง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5646 5821412006 นางสาววลัยภรณ์ พลอยเจียรนัย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5647 5921413083 นายวศิน โคพระ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5648 5521414279 นายวศิน ลือลาภ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5649 5824414056 นายวสิษฐ์พล สุคนธ์นิยม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5653 5721418089 นายวัชรพล นิติชาคร บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5654 5621413090 นายวัชรพล พลเย่ียม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5655 5421412180 นายวัชระ จอมเกาะ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5656 5624413049 นายวัชระ ริสนิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5658 5724413053 นางสาววัชราวดี มณีวรรณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5660 5921418136 นางสาววัชรินทร์ ปานเจริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5663 5521413153 นายวัฒนา ปริุนโท บริหารธุรกิจบณัฑิต
5665 5721412096 นายวันชัย แสงฉาย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5667 5624414095 นางสาววันเพ็ญ ชัยยอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5670 5921418087 นางสาววันวิสาข์ สร้อยระย้า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5672 5624413016 นางสาววัลภา ขาวโชติช่วง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5676 5721418095 นางสาววิจิตรา สาวเกษม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5679 5324413100 นายวิชระ จูเปี้ยว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5680 5724413093 นายวิเชียร นีละโยธิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5682 5921412084 นางสาววิภาดา ยินดีรัมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5683 5721413062 นางสาววิภาพร พรมบตุร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5685 5821413007 นางสาววิภาวดี วันเที่ยง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5686 5821413062 นางสาววิภาวรรณ ค าเบา้เมือง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5687 5724413038 นางสาววิภาวี แซ่เตีย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5691 5624414017 นายวิโรจน์ ต้ังกิจเกียรติกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5692 5521418122 นางสาววิลาวัณย์ วรรณา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5696 5921418089 นางสาววิไลวรรณ มีแย้ม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5697 5824414032 นายวิวัฒน์ เณรคล้าย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5698 5721414045 นายวิศรุฒน์ ย้ิมด้วง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5699 5721414005 นายวิษณุ เลาะเด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5700 5624413048 นางสาววิสุทธินี จันทวงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5701 5721418066 นางสาววีณา ยะปะเต บริหารธุรกิจบณัฑิต
5702 5224414120 นายวีรชัย แสงบญุส่ง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5703 5921414047 นางสาววีรนุช ย่ิงวิริยะประพันธ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5704 5821412064 นายวีรพันธ์ ขวัญทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5705 5621418040 นางสาววีรภา อนันตศิริ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5707 5621413087 นายวีรศักด์ิ เพิ่มเพียร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5712 5624412032 นายวุฒิพงษ์ จันทรุทยั บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5714 5821412057 นายวุฒิพล ตันวราวุฒิกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5715 5721414004 นายวุฒิภัทร มงคลเจริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5716 5621418305 นายศตวรรษ จันทร์ดอกไม้ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5717 5724414005 นายศตวรรษ ไซยรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5720 5821415029 นายศรัณย์ พันธ์ุชาติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5722 5921418045 นางสาวศรัณยา บญุมี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5725 5721418101 นายศราวุฒิ ทอ่นค า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5731 5824414016 นางสาวศศิธร พรมวัลย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5735 5821415030 นางสาวศศิประภา จันทร์มณี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5737 5721414012 นางสาวศศิมา ศรีเล็ก บริหารธุรกิจบณัฑิต
5738 5921412101 นางสาวศศิวิมล กล่อมจันทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5739 5721414036 นางสาวศศิวิมล อ่อนละมุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5740 5821413080 นายศักด์ิณรงค์ ปะทิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5741 5721414023 นายศาสตราวุธ บตุตะ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5744 5521414174 นางสาวศิรพร นิ่มปรางค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5748 5921414074 นายศิริโชค แหทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5752 5721413060 นางสาวศิรินภา สีมาแสง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5753 5724413055 นางสาวศิริประภา สวาทวงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5754 5721412065 นางสาวศิริพร กมลสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5761 5921412001 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยโชติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5762 5821414055 นางสาวศิริลักษณ์ ส าเร็จวิทย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5767 5621418357 นายศุภกร เนตรทพิย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5768 5821413083 นายศุภกร พรถิระมงคล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5771 5724412031 นายศุภกฤษณ์ อารัญภาณุ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5772 5921412083 นายศุภกิจ เชาวะวนิชย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5775 5524413001 นายศุภชัย ศรีละโคตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5776 5821414003 นายศุภชัย เสรีรัฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5777 5721418057 นายศุภโชติ ปานทบัทมิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5778 5921412024 นายศุภณัฐ ฉายอรุณ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5779 5421416132 นางสาวศุภดา สวยดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5780 5724414010 นางสาวศุภนิดา ศรีจันบญุ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5781 5721418051 นางสาวศุภรดา เพ็ชรกิ่ง บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5782 5921418102 นายศุภวัชร วรรโณภาศ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5783 5821414018 นายศุภวิชญ์ ทองวิทยกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5784 5821413073 นายศุภสัณห ์ชีพเทพิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5785 5624412005 นางสาวศุภสุดา สิงหาไชย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5787 5521414110 นายศุภเสกข์ พันธ์ชัยรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5789 5724414029 นางสาวศุลินธร ภูผาจง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5790 5624413020 นางสาวษรทปชั มีทพิย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5791 5821414050 นายสกล สรรพกิจผล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5792 5624413060 นางสาวสตาร์ เจริญศิลป์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5793 5621418062 นายสถาปตัย์ พันธ์โพธ์ิทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5794 5721412036 นายสถาพร พืชนะผล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5795 5821415033 นายสนธยา นาเวียง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5796 5724412061 นายสพล บญุญาล้ าเลิศ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5797 5921414062 นายสพลดนัย เขียวเขิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5798 5821412099 นางสาวสมใจ ไชยแหม่ง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5799 5821418034 นางสาวสมใจ สุตนนท์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5800 5524412132 นางสาวสมบติั พุกบวั บริหารธุรกิจบณัฑิต
5801 5824413005 นางสาวสมพร จันดาวัน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5802 5821414048 นางสาวสมพร ชัชวาลโลชา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5804 5624412089 นายสมยศ เอื้อวงศ์อารีย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5805 5821418015 นายสมรักษ์ จันเจ๊ก บริหารธุรกิจบณัฑิต
5808 5721418071 นางสาวสมฤทยั ปอ้มค า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5809 5624413142 นายสมิทธ์ จันทร์แย้ม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5811 5321414036 นางสาวสรญา สุริโย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5813 5721413028 นายสรรเพชร ใจดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5815 5421414274 นายสรสรรค์ จรัมพรสกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5817 5821418008 นายสราวุฒิ เสนาะสันต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5818 5821412073 นายสราวุธ กิจพ่อค้า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5821 5821413037 นายสวิช เสตะสุนทร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5822 5521413229 นายสหธร ชุณหศาสตร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5823 5721418108 นายสหรัฐ จ าเริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5827 5921414030 นางสาวสายฝน ค ามี บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5828 5321412048 นางสาวสาลินี กล่ินเงิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5829 5624414094 นางสาวสาลินี ส าลี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5832 5721413049 นายสิทธิโชค ขุนแท้ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5833 5721413061 นายสิทธิโชค ลาภทวีปญัญา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5834 5624413157 นายสิทธิพล แซ่ล้ิม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5835 5624413122 นายสิทธิโรจน์ อ้นใจหาญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5837 5921415025 นายสิรวิชญ์ แก้วสะอาด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5841 5724413059 นายสิริณัฏฐ์ พจนศึกษากุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5842 5921412046 นางสาวสิรินดา พลซา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5843 5821412004 นางสาวสิรินภรณ์ ไชวิเศษ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5849 5724413083 นางสาวสิเรียม คงสุขศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5850 5721418010 นางสาวสิวินีย์ ครองเกษร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5852 5724413047 นางสาวสุกฤตา ลิมทวีสมเกียรติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5853 5724412037 นางสุกัญญา จันทมัน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5855 5421412176 นางสาวสุกัญญา ศรีมงคล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5858 5721418049 นายสุกิจ แซ่กอ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5863 5624413045 นางสาวสุจิตรา ภิญโญทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5865 5524418134 นายสุจินดา สุโคมุด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5866 5624413148 นางสาวสุชาดา บตุรเสน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5869 5524413196 นางสาวสุชาดา สีสัน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5874 5821412052 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์วิรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5878 5721413020 นางสาวสุทธิดา ไฉไลเวทย์นฤมาน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5879 5921412045 นางสาวสุทธิดา เต่าทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5880 5824413088 นางสาวสุทธิดา นกน้อย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5882 5721413006 นางสาวสุทธิดา หมานริม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5884 5721418003 นายสุทศัน์ วงษ์ศิลา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5885 5621418129 นางสาวสุธาทพิย์ ปานเกิด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5889 5821412010 นางสาวสุธิตา อับดุลเลาะห์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5890 5524413058 นายสุธี แสงม่วง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5891 5824412076 นางสาวสุธีกานต์ กะกา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5893 5821412082 นางสาวสุนิตา ประดับญาติ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5894 5821412087 นางสาวสุนิตา ไมหมาด บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5898 5724413017 นางสาวสุนิสา ชูอ่อน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5899 5521413261 นางสาวสุนิสา นาคมงคลกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5906 5724414035 นางสาวสุพัฒตรา บมขุนทด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5912 5724414037 นางสาวสุภาพิน พาธูปทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5913 5624413017 นางสาวสุภารัตน์ ร่ืนโกสุม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5914 5821418072 นางสาวสุภาวดี จิตโอภาสศรีเพ็ชร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5916 5624418012 นางสาวสุมาลี พระคุณเลิศ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5917 5921412102 นางสาวสุมิตตา นิจจิ้งหรีด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5919 5721418103 นายสุเมธ พวงเงิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
5921 5524418145 นายสุรศักด์ิ หอมพันนา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5922 5821413059 นายสุริยะ ใบภักดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5923 5921418118 นายสุริยา เสริฐใส บริหารธุรกิจบณัฑิต
5927 5624414044 นางสาวสุวนันท ์หว้ยหงษ์ทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5930 5721418050 นายสุวิชาญ พูนศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5931 5324414003 นายสุวิทย์ เจษฎาภาณุกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5932 5724414013 นายสุวิทย์ ทาระขจัด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5934 5821412061 นายเสฏฐวุฒิ พณิชรัตนโรจน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5935 5721415004 นางสาวเสาวณี เเสงกล้า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5936 5721413004 นางสาวเสาวณีย์ ใกล้ชิด บริหารธุรกิจบณัฑิต
5937 5621415029 นางสาวเสาวณีย์ หาญรักษ์พาณิช บริหารธุรกิจบณัฑิต
5940 5724418023 นางสาวเสาวลักษณ์ สาลี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5942 5824412067 นางสาวโสจิรัตน์ ปั้นพินิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5943 5821418022 นางสาวโสมวรรณ แต้มเติม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5948 5721414063 นางสาวหทยัรัตน์ ตันเตชะสา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5950 5724414030 นางหนึ่งฤทยั ภูวงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5955 5824414021 นายหสัชัย รุ่งสุวรรณรัชต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5957 5424414008 นางสาวองุ่น นิ่มพงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5958 5621418306 นายอชิตพล ชุมพล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5962 5721418097 นายอติพุธ สันติไชยกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5966 5921414070 นายอธิพัชร์ เตชตุลยทรัพย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5967 5621418316 นายอธิพัฒน์ ศักด์ิประเสริฐ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5968 5421414106 นายอธิวัฒน์ คงสม บริหารธุรกิจบณัฑิต
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5970 5521414149 นายอนัณฐฌา มหาชัยชนะกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5972 5721415019 นายอนันต์ ด าดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5973 5624413030 นายอนันต์ แสนวันดี บริหารธุรกิจบณัฑิต
5977 5624412058 นายอนุพงษ์ จิตรด า บริหารธุรกิจบณัฑิต
5981 5721418075 นายอนุวัฒน์ จงปตันา บริหารธุรกิจบณัฑิต
5984 5921412007 นางสาวอนุสรา อุดมพืช บริหารธุรกิจบณัฑิต
5985 5921415015 นางสาวอพินยา อัครเรืองรอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5988 5721413036 นายอภิชาติ ชูรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5989 5621418133 นายอภิโชติ ศิลปอุไร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5990 5521413090 นางสาวอภิญญา ค าภูแก้ว บริหารธุรกิจบณัฑิต
5991 5921414036 นางสาวอภิญญา โต๊ะสกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต
5992 5821415001 นางสาวอภิญญา เภาน้อย บริหารธุรกิจบณัฑิต
5996 5721415033 นายอภินันต์ หาวิริยะ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5997 5624413130 นายอภินันท ์จิระเดชด ารง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5998 5724418046 นางสาวอภิรดี บญุพันธ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6000 5721414049 นายอภิวันท ์ใจธรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต
6001 5721414029 นายอภิสิทธ์ิ ชมทอง บริหารธุรกิจบณัฑิต
6003 5421413239 นายอภิสิทธ์ิ ทองเชื้อ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6004 5821414009 นายอภิสิทธ์ิ พรหมเสนา บริหารธุรกิจบณัฑิต
6005 5921412030 นายอภิสิทธ์ิ สิงหโ์อ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6006 5721413071 นางสาวอมรรัตน์ เกิดสรรทศัน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6007 5521418067 นางสาวอมรรัตน์ เฉื่อยรัมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6013 5624413107 นางสาวอรณิชา นินเปา้ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6015 5721413021 นางสาวอรทยั ลารังสิทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6022 5821413004 นายอรรถภัทร สุขเกษม บริหารธุรกิจบณัฑิต
6030 5721412066 นางสาวอรอนงค์ ทวีฉลาด บริหารธุรกิจบณัฑิต
6031 5721414075 นางสาวอรอนงค์ สีค า บริหารธุรกิจบณัฑิต
6033 5724418025 นางสาวอรัญญา ค่าแพง บริหารธุรกิจบณัฑิต
6034 5421414280 นายอริสมันต์ อินทสร บริหารธุรกิจบณัฑิต
6038 5824415018 นางสาวอสมาภรณ์ รอดกสิกรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต
6040 5821412088 นายอัครชัย คีรีเขตต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6042 5624412046 นายอัครพล อยู่คง บริหารธุรกิจบณัฑิต
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6044 5921414001 นางสาวอังคณา ภูมิรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6045 5324413014 นางสาวอังคณีย์ ภิรมยาภรณ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6049 5821412015 นางสาวอัจฉราภรณ์ หอมนาน บริหารธุรกิจบณัฑิต
6051 5721413108 นางสาวอัญชฎา ประสาทศิลปพงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6052 5721414059 นายอัญชนะ ศรีเมือง บริหารธุรกิจบณัฑิต
6057 5521414062 นางสาวอัญชัญ สุขส าราญ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6058 5821413100 นางสาวอัญรินทร์ รัตนพัฒน์โภคิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
6059 5821412045 นายอัฐชัย อนันยวราคม บริหารธุรกิจบณัฑิต
6062 5624414014 นายอัศวิน ทาหอม บริหารธุรกิจบณัฑิต
6063 5621413167 นายอาคม โสสุดีวิวัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6064 5921418153 นายอาณาจักร รัตนศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
6068 5724413008 นางสาวอารีย์มา คุปตพงศ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6069 5921412091 นางสาวอารียา ขันนาโพธ์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6070 5821413066 นางสาวอารียา ยมรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6074 5921418022 นายอิทธิพงษ์ อุ่นจิตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
6075 5621418346 นายอิทธิพร กร่ าเสียงใส บริหารธุรกิจบณัฑิต
6077 5621418255 นายอิษฏ์ วัฒนะธ ารงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6080 5721413098 นายอิสราวัฒน์ นาเมืองรักษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6081 5921418019 นางสาวอิสริยะ ยางศรี บริหารธุรกิจบณัฑิต
6082 5621418248 นางสาวอุทยัพักตร์ ชูสาย บริหารธุรกิจบณัฑิต
6083 5721412045 นายอุเทน ส าอาง บริหารธุรกิจบณัฑิต
6084 5321416066 นางสาวอุ้มบญุ เชิดชิด บริหารธุรกิจบณัฑิต
6087 5624414015 นางสาวอุไรลักษณ์ พิมไชยน้อย บริหารธุรกิจบณัฑิต
6091 5424412039 นางสาวอุษา แซ่เจี่ย บริหารธุรกิจบณัฑิต
6093 5921418141 นางสาวเอกนรี แก้วสง่า บริหารธุรกิจบณัฑิต
6094 5921418070 นายเอกพงศ์ ดีดกล่ิน บริหารธุรกิจบณัฑิต
6096 5321414377 นายเอกมงคล สกุลแต้ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6101 5921501122 นายอัครพล ทลูไธสง บญัชีบณัฑิต
6102 5821501142 นางสาวกาญจนา นิยมสวน บญัชีบณัฑิต
6103 5821501018 นางสาวมลธิลา ธุมา บญัชีบณัฑิต
6105 5821501112 นางสาวภัทรภร ทองดา บญัชีบณัฑิต
6109 5824501035 นางสาวสุกัญญา เหล่าสันติพลวุฒิ บญัชีบณัฑิต
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6110 5824501049 นางสาวพิมพ์วิไล รายาปญัจศร บญัชีบณัฑิต
6111 5821501093 นางสาวกนกวรรณ พรมเจียม บญัชีบณัฑิต
6112 5824501002 นางสาวปาริชาด สิโตทยั บญัชีบณัฑิต
6114 5824501048 นางสาวนงค์นุช ธารสมบติั บญัชีบณัฑิต
6116 5624501049 นางสาวชนากานต์ วุฒิวุธ บญัชีบณัฑิต
6118 5724501020 พันจ่าตรีอภิสิทธ์ิ วงศ์ทอง บญัชีบณัฑิต
6120 5624501099 นางสาวพรพิมล หรัิญสถาพร บญัชีบณัฑิต
6122 5624501053 นางสาวรุจิรัตน์ วิมล บญัชีบณัฑิต
6123 5624501096 นางสาวธัญญลักย์ ข าเปยี บญัชีบณัฑิต
6126 5821501039 นางสาวกนกพร บญุกองชาติ บญัชีบณัฑิต
6132 5524501135 นางสาวกมนทรรศน์ สุขประเสริฐ บญัชีบณัฑิต
6134 5821501084 นางสาวกรองกาญจน์ ตนฉลาด บญัชีบณัฑิต
6137 5921501173 นางสาวกฤษณา ซ้ือมีชัย บญัชีบณัฑิต
6141 5721501131 นางสาวกัญญารัตน์ เวชภูมิ บญัชีบณัฑิต
6143 5724501039 นางสาวกาญจ์ รองสนาม บญัชีบณัฑิต
6144 5624501069 นางสาวกาญจนา มากลาง บญัชีบณัฑิต
6145 5624501008 นางสาวกาญจนา หอมไกล บญัชีบณัฑิต
6147 5724501056 นางสาวกิตติยา หงอนไก่ บญัชีบณัฑิต
6148 5621501075 นางสาวกิตติยาภรณ์ กมลเมธากุล บญัชีบณัฑิต
6153 5821501106 นางสาวกุลิศรา ดอกบวั บญัชีบณัฑิต
6155 5921501116 นายเกราะเพชร ย้ิมรักษา บญัชีบณัฑิต
6156 5824501082 จ่าเอกเกรียงศักด์ิ ประสพบญุ บญัชีบณัฑิต
6157 5921501025 นางสาวเกวริน หมื่นจิตร บญัชีบณัฑิต
6160 5624501111 นายเกียรติชัย วิริยะสุนทรกูล บญัชีบณัฑิต
6162 5724501031 นางสาวขนิษฐา ลาภอินทรีย์ บญัชีบณัฑิต
6163 5624501098 พันจ่าตรีคณิศร เกิดพงษ์ บญัชีบณัฑิต
6164 5821501078 นายคณุตม์ วรรณศิริ บญัชีบณัฑิต
6167 5921501007 นางสาวจันทนิภา จันทร์สว่าง บญัชีบณัฑิต
6169 5821501059 นางสาวจันทมิา แก้วจิตต์ บญัชีบณัฑิต
6187 5921501058 นางสาวเจนจิรา มนทอง บญัชีบณัฑิต
6191 5921501170 นางสาวชญานิศ ผ่องรัศมีวงศ์ บญัชีบณัฑิต
6193 5721501046 นางสาวชนากานต์ ประกอบแสง บญัชีบณัฑิต
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6196 5621501117 นางสาวชริญญา ตรีเมฆ บญัชีบณัฑิต
6197 5724501029 นางสาวชลธิชา แซ่ต้ัง บญัชีบณัฑิต
6200 5821501113 นางสาวชลาลัย สมบรูณ์กุล บญัชีบณัฑิต
6203 5821501063 นายชีรเทพ มิ่งโสดา บญัชีบณัฑิต
6205 4924501093 นางสาวชุติกาญจน์ พรหมชนะ บญัชีบณัฑิต
6209 5821501138 นางสาวญาสุมินทร์ สายพนมรัตน์ บญัชีบณัฑิต
6212 5921501148 นางสาวณัฏฐ์ชุดา บ ารุงเวช บญัชีบณัฑิต
6213 5824501066 นางสาวณัฐชนก บนิอานี บญัชีบณัฑิต
6214 5921501133 นางสาวณัฐชนก หา้วเหมิ บญัชีบณัฑิต
6215 5524501119 นางสาวณัฐธยาน์ สิทธิวงศ์ธนากร บญัชีบณัฑิต
6216 5624501075 จ่าเอกณัฐภัทร จันทร์โพธ์ิ บญัชีบณัฑิต
6219 5624501101 พันจ่าตรีณัฐวุฒิ สุกสี บญัชีบณัฑิต
6223 5724501060 นางสาวดรุณี พลายอินทร์ บญัชีบณัฑิต
6224 5921501123 นางสาวดลฤทยั ยอดสง่า บญัชีบณัฑิต
6226 5921501129 นางสาวดวงนภา กี๋พิมาย บญัชีบณัฑิต
6232 5821501009 นางสาวทศัวรรณ ขุมดินพิทกัษ์ บญัชีบณัฑิต
6233 5921501009 นางสาวทพิย์ธิดา ต้ังจิตต์ส าราญ บญัชีบณัฑิต
6238 5721501106 นายธนพล สังข์แก้ว บญัชีบณัฑิต
6240 5621501085 นายธนวัต เขาน้อย บญัชีบณัฑิต
6241 5621501099 นางสาวธนัทชา ก้องกุล บญัชีบณัฑิต
6242 5524501060 จ่าเอกธนากร เพียรสร้าง บญัชีบณัฑิต
6243 5824501014 นางสาวธวัลรัตน์ รุ่งเลิศเทยีนทอง บญัชีบณัฑิต
6248 5821501096 นางสาวธันยพร ต้องการพานิช บญัชีบณัฑิต
6251 5921501180 นายธิติ สัตยาภรณ์พิสุทธ์ิ บญัชีบณัฑิต
6259 5724501082 นางสาวนภาพร ถีรโคตร บญัชีบณัฑิต
6262 5621501118 นางสาวนลิน คูณทวีกิจ บญัชีบณัฑิต
6266 5824501085 จ่าเอกนัฐกานต์ พลพวก บญัชีบณัฑิต
6270 5921501140 นางสาวนันทยิา วงค์จันทร์ บญัชีบณัฑิต
6271 5524501051 นางสาวนัยนา ปญัญาวิเศษศักด์ิ บญัชีบณัฑิต
6278 5524501042 นางสาวนิภาพร ดีพรหม บญัชีบณัฑิต
6281 5521501045 นายนิวัฒน์ งามเย็น บญัชีบณัฑิต
6284 5621501271 นางสาวเนตรสกาว เรืองแก้ว บญัชีบณัฑิต
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6286 5724501069 นางสาวบานชื่น ข าเนตร บญัชีบณัฑิต
6288 5921501178 นางสาวบษุกร ประทมุชาติ บญัชีบณัฑิต
6290 5721501027 นางสาวบษุยรังสี ปุ้ยสงคราม บญัชีบณัฑิต
6292 5624501016 นางสาวเบญจวรรณ เผ่ือนอุดม บญัชีบณัฑิต
6295 5821501006 นางสาวปฏิญญา จินะอิน บญัชีบณัฑิต
6296 5921501147 นางสาวปฏิมาภรณ์ โนใหม่ บญัชีบณัฑิต
6298 5821501077 นางสาวปนัดดา กันทะวงค์ บญัชีบณัฑิต
6300 5724501093 นางสาวปรินทร มหายศนันท์ บญัชีบณัฑิต
6304 5821501071 นางสาวปาริชาติ ชมศรี บญัชีบณัฑิต
6305 5921501141 นางสาวปาริชาติ ศรีนาคร บญัชีบณัฑิต
6308 5721501065 นางสาวปยินันท ์ทลูออง บญัชีบณัฑิต
6312 5921501076 นางสาวปยิะวรรณ วงค์ค าแก้ว บญัชีบณัฑิต
6318 5924501031 นางสาวพรนภา วงศ์กาฬสินธ์ุ บญัชีบณัฑิต
6321 5921501101 นางสาวพรวิวัลย์ เกตุอู่ทอง บญัชีบณัฑิต
6323 5824501024 นายพรหมพิริยะ แก่นตะเคียน บญัชีบณัฑิต
6325 5424501107 นางสาวพวงทอง ศักด์ิสิงห์ บญัชีบณัฑิต
6326 5921501104 นางสาวพวงผกา นาเพียงล้อม บญัชีบณัฑิต
6330 5821501088 นางสาวพัชราภรณ์ ดวงเงิน บญัชีบณัฑิต
6331 5824501065 นางสาวพัชลี หงษา บญัชีบณัฑิต
6335 5821501133 นางสาวพิมพ์ชนก อินทรสวัสด์ิ บญัชีบณัฑิต
6338 5921501023 นางสาวเพชรี การะเกษ บญัชีบณัฑิต
6340 5921501183 นางสาวเพ็ญประภา เกตุแก้ว บญัชีบณัฑิต
6344 5821501075 นางสาวไพลิน บุ้งทอง บญัชีบณัฑิต
6346 5624501107 นางสาวภคพรปวีณณ์ ฤทธิวุธ บญัชีบณัฑิต
6347 5621501119 นายภควัต เพียรดี บญัชีบณัฑิต
6348 5824501104 นางสาวภรณ์ทพิย์ โพธา บญัชีบณัฑิต
6351 5821501164 นางสาวภัสสร วงษอุปปา บญัชีบณัฑิต
6352 5821501140 นางสาวภาวนา อ่อนพานิช บญัชีบณัฑิต
6353 5721501048 นางสาวภาวิณี จันทวังค์ บญัชีบณัฑิต
6355 5921501118 นางสาวภาวินี ยศทราช บญัชีบณัฑิต
6360 5624501102 จ่าเอกมานะ ฟักสังข์ บญัชีบณัฑิต
6364 5824501105 นายมิตรมงคล ทาวะรมย์ บญัชีบณัฑิต
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6367 5921501089 นายมุครินทร์ ภูมิลาด บญัชีบณัฑิต
6372 5824501096 จ่าเอกยุทธศักด์ิ สรพิมพ์ บญัชีบณัฑิต
6376 5921501064 นางสาวรัชฎา เสาวนา บญัชีบณัฑิต
6377 5621501163 นางสาวรัชดาภรณ์ แสงดี บญัชีบณัฑิต
6378 5821501109 นางสาวรัชนี หอมพระยา บญัชีบณัฑิต
6379 5821501040 นายรัฐนันท ์จันทนะ บญัชีบณัฑิต
6382 5821501155 นางสาวรัศมี มาตเมือง บญัชีบณัฑิต
6383 5821501107 นางสาวรุ่งนภา พันที บญัชีบณัฑิต
6385 5921501151 นางสาวรุจิรา สายใจ บญัชีบณัฑิต
6386 5921501167 นางสาวฤทยัรัตน์ พิรักษา บญัชีบณัฑิต
6388 5624501005 นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณดร บญัชีบณัฑิต
6390 5624501087 นายวชิรา จันธิมา บญัชีบณัฑิต
6392 5821501055 นางสาววรรณิภา เเผงอ่อน บญัชีบณัฑิต
6394 5921501120 นายวรากรณ์ กะต่ายทอง บญัชีบณัฑิต
6397 5821501099 นายวัชรพล จันทวาท บญัชีบณัฑิต
6400 5624501024 นางสาววัลลภา เลิศวิลัย บญัชีบณัฑิต
6401 5724501059 นางสาววิชุดา ปิ่นแก้ว บญัชีบณัฑิต
6405 5821501019 นางสาววิลาวรรณ เกิดสุข บญัชีบณัฑิต
6407 5921501193 นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญยืน บญัชีบณัฑิต
6409 5821501097 นางสาววิไลวรรณ รักกลาง บญัชีบณัฑิต
6411 5724501053 นางสาววิสุดา บตุรดี บญัชีบณัฑิต
6414 5821501122 นางสาวศิริกาญจน์ ปานน้อย บญัชีบณัฑิต
6423 5921501006 นางสาวศิริวรรณ ฆ้องสะเทอืน บญัชีบณัฑิต
6425 5821501105 นางสาวศุจิธรา ไชยทอง บญัชีบณัฑิต
6426 5821501127 นางสาวศุภกานต์ สุดธัญญรัตน์ บญัชีบณัฑิต
6427 5724501035 นางสาวศุภกานต์ สุยะ บญัชีบณัฑิต
6429 5721501028 นางสาวศุภรดา ภุมรินทร์ บญัชีบณัฑิต
6431 5621501068 นางสาวศุภสุตา สุขเอม บญัชีบณัฑิต
6434 5824501087 จ่าเอกสกล ทองเทพ บญัชีบณัฑิต
6443 5921501105 นางสาวสุจิรา แอกประโคน บญัชีบณัฑิต
6444 5624501018 นายสุชาติ ตามเพิ่ม บญัชีบณัฑิต
6448 5821501134 นางสาวสุดารัตน์ โสพรม บญัชีบณัฑิต
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6453 5921501024 นายสุทวัิส โทนหงษ์ษา บญัชีบณัฑิต
6454 5821501141 นางสาวสุธาสินี สิมพา บญัชีบณัฑิต
6459 5621501073 นางสาวสุพรรณิกา งามพิษ บญัชีบณัฑิต
6460 5624501085 นางสาวสุพรรษา สาโสภา บญัชีบณัฑิต
6462 5821501067 นางสาวสุพัชรี พิมพารัตน์ บญัชีบณัฑิต
6471 5921501121 นางสาวสุภาวดี จันเทศ บญัชีบณัฑิต
6474 5921501008 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสุเพชร บญัชีบณัฑิต
6476 5921501127 นางสาวสุวรรณี เกิดสุข บญัชีบณัฑิต
6477 4924501094 นางสาวเสาวณีย์ ดาปาน บญัชีบณัฑิต
6478 5821501130 นางสาวเสาวลักษณ์ หมากชมภู บญัชีบณัฑิต
6481 5724501062 นางสาวอภัสนันท ์นาหนองตูม บญัชีบณัฑิต
6482 5624501076 นายอภิชาติ ตาพันธ์ุ บญัชีบณัฑิต
6490 5721501163 นางสาวอรพิมล แมนหนู บญัชีบณัฑิต
6496 5921501031 นางสาวอริษา เตียงกูล บญัชีบณัฑิต
6499 5821501016 นางสาวอรุณรุ่ง ทั่งกลาง บญัชีบณัฑิต
6509 5621501167 นางสาวอารียา อินทร์ทอง บญัชีบณัฑิต
6510 5824501063 นางสาวอุบล ประจิตร บญัชีบณัฑิต
6511 5721501007 นางสาวอุไรวรรณ เถาว์โท บญัชีบณัฑิต
6512 5624501031 นางสาวอุษา วิยาสิงห์ บญัชีบณัฑิต
6514 5724501030 นางสาวไอรดา แซ่ต้ัง บญัชีบณัฑิต
6515 5321602025 นายกฤษณพงศ์ พวงทบัทมิ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6522 5421602022 นายจักรพันธ์ สุกสี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6523 5621603006 นายจิตรกร ใจจันทร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6527 5621603008 นายเฉลิมชัย ทองเฟื้อง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6531 5321602017 นายชานนท ์ร่มกลาง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6535 5321602027 นายด ารงค์เกียรติ มงคลธนชัย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6537 5621602009 นายทวิากร เลาหวิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6538 5721603020 นายธนกร สายโรจน์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6539 5721603007 นายธนพล ตรีสิริชัยวัฒน์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6540 5721603013 นายธนวัฒน์ แนวถาวร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6541 5821602055 นายธนา หนองม่วง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6546 5621603022 นายธีรวัฒน์ จันทะพันธ์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
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6549 5621602038 นายนพดล จันทร์ยศ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6550 5921603032 นายนลธวัช นิลไธสง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6554 5621603004 นายประธาน โอษคลัง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6556 5721603025 นายปญัจพล ประมูลสิน วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6561 5721603014 นายพงษ์ภิชิต หะนาท วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6563 5624602011 นายพีรพล เปนาละวัด วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6564 5621603017 นายพีรัส ภูนาเพชร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6573 5721603006 นายวชิรวิชญ์ ใจประสิทธ์ิ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6574 5621603002 นายวรัตถ์ หรัิญบศุย์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6576 5421602007 นายวัชรินทร์ สุวรรณหาร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6577 5521602043 นายวัยวัฒน์ ศรีตะวัน วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6579 5521602050 นายศตวรรษ เทศดีตระกูล วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6586 5621602042 นายศุภณัฐ ช้างเผือกสุข วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6588 5921603024 นางสาวสุกัญญา ภูอาลัย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6590 5621603026 นายสุทธิศักด์ิ ชินพร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6592 5821602060 นางสาวสุพัทวดี สีสมุทร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6593 5721603003 นายสุรเชษฐ์ กันศรีเวียง วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6594 5721603009 นายอดิศ ฟักศรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6598 5321602042 นายอนุสรณ์ อ าคา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6604 5821903057 นายดุลยวัต ล้อมสมบรูณ์ นิติศาสตรบณัฑิต
6605 5921903086 นายนพอนันต์ ปฏิทนิ นิติศาสตรบณัฑิต
6607 5721903046 นายกฤษณะ หนูไชสง นิติศาสตรบณัฑิต
6608 5721903015 นางสาวกาญจนา ต้องหา นิติศาสตรบณัฑิต
6610 5721903030 นางสาวงามฤดี ล้วนศรีมงคล นิติศาสตรบณัฑิต
6613 5221903038 นางสาวจารุวรรณ อินทร์แก้ว นิติศาสตรบณัฑิต
6614 5921903091 นางสาวชนชนก เดชพัฒนสร นิติศาสตรบณัฑิต
6617 5821903062 นางสาวฐิติรัตน์ ติละบาล นิติศาสตรบณัฑิต
6620 5421903090 นายณัฐพงษ์ หงษ์พันธ์ นิติศาสตรบณัฑิต
6621 5321903024 นายทวีชัย หนูมณี นิติศาสตรบณัฑิต
6622 5721903013 นางสาวทพิวรรณ เดชแสง นิติศาสตรบณัฑิต
6624 5621903014 นายธนพล วรรณะพาหณุ นิติศาสตรบณัฑิต
6625 5821903017 นายธราธร เพ็ชรรัตน์ นิติศาสตรบณัฑิต
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6629 5221903022 นางสาวนฤมล ปานเกษม นิติศาสตรบณัฑิต
6634 5921903038 นางสาวปภัสสรา พ่วงเปยี นิติศาสตรบณัฑิต
6635 5621903093 นายพงษ์บดี บษุปฤกษ์ นิติศาสตรบณัฑิต
6636 5821903059 นางสาวพจนา พึ่งแก้ว นิติศาสตรบณัฑิต
6637 5421903069 นางสาวพาณีกานต์ รองยาง นิติศาสตรบณัฑิต
6638 5521903064 นางสาวพิมพกานต์ ไชยวงค์ นิติศาสตรบณัฑิต
6640 5521903104 นายพีรวิชญ์ เดชงัด นิติศาสตรบณัฑิต
6644 5821903016 นายภูดิส คุณารัตน์ นิติศาสตรบณัฑิต
6645 5921903042 นางสาวมัลลิกา แก้วเพ็ชร นิติศาสตรบณัฑิต
6648 5721903023 นายรัชตะ สงบจิตร์ นิติศาสตรบณัฑิต
6651 5721903059 นายเลิศวิวัฒน์ อรุณแสงศิลป์ นิติศาสตรบณัฑิต
6658 5921903090 นางสาววรัญญา จักร์แหลม นิติศาสตรบณัฑิต
6659 5721903001 นายวรินทร เทพณรงค์ นิติศาสตรบณัฑิต
6662 5321903034 นางสาววิไลพร บญุประกอบ นิติศาสตรบณัฑิต
6663 5221903054 นายวุฒิชัย ประสาร นิติศาสตรบณัฑิต
6665 5821903013 นางสาวศรัณญา นันทษิณาชาติ นิติศาสตรบณัฑิต
6666 5521903065 นายศาสน์ศรัญญ์ ธนีวุฒิ นิติศาสตรบณัฑิต
6669 5721903024 นายศิวกร เกตุบางลาย นิติศาสตรบณัฑิต
6672 5421903057 นางสาวศุภนรี เฉยเถื่อน นิติศาสตรบณัฑิต
6675 5521903017 นายสิทธิวัชร์ ดิลกด ารงรัตน์ นิติศาสตรบณัฑิต
6676 5921903011 นางสาวสุชาวดี นฤนาทชีวิน นิติศาสตรบณัฑิต
6678 5721903044 นางสาวสุมิตรา ข าเกล้ียง นิติศาสตรบณัฑิต
6681 5921903075 นายโสภณ ผ่องประภา นิติศาสตรบณัฑิต
6685 5221903043 นายอิสระ อ่ าเจริญ นิติศาสตรบณัฑิต
6686 5721903055 นางสาวอุษามณี ธรรมเจตนา นิติศาสตรบณัฑิต
6688 5821374057 นางสาวเมทนิี สิงหช์ัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6689 5624381024 นายวรพันธ์ เตรียมสกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6690 5624385019 นางสาวปวีณา ภานุโสภา นิเทศศาสตรบณัฑิต
6694 5721381074 นางสาวชัญญานุช เสมอสาย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6697 5724381003 นางสาวผกามาศ มังกโรทยั นิเทศศาสตรบณัฑิต
6699 5721381023 นางสาวปาณิสรา บวัใหญ่รักษา นิเทศศาสตรบณัฑิต
6700 5721381067 นางสาวชฎาพร ก่อเกิด นิเทศศาสตรบณัฑิต

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าที่ 94 / 133     



รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่95 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

6701 5721381068 นางสาวสิรินภา เหมือนจันทร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6704 5821374060 นายพงศธร ล้ีเจริญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6705 5921381053 นางสาวภคพร โอทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6707 5721381079 นางสาวจิตติมาภรณ์ แก้วศรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6708 5921374091 นางสาวกุลปรียา จ้อยนิล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6709 5624381025 นางสาวจุลพัฒน์ จุลานนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6711 5721385003 นางสาวปาริษา หวังอยู่ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6713 5921381087 นายจักรรินทร์ วินทะไชย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6715 5921381047 นางสาวมาชา บนุนาค นิเทศศาสตรบณัฑิต
6716 5921381090 นายกฤษดา สุขเจริญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6717 5921381009 นางสาวจิรัชชญา ปรักมานนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6718 5921381012 นายชัยวัฒน์ ผ่องใส นิเทศศาสตรบณัฑิต
6720 5721381058 นายวงศ์เมือง จอนสมจิตร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6721 5821381068 นางสาววงกานต์ วชรสายชล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6724 5721385016 นางสาวอินทอุร อ้นสุวรรณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6727 5624381003 นางสาวสุกัญญา ประทมุแมน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6730 5921374095 นางสาวภราดา แนนไชย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6732 5724381023 นายเศรษฐวุฒิ เครือย่ังยืน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6734 5821381079 นางสาวพัชรินทร์ สุขแถม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6736 5921381035 นางสาวณัชชา ออมสินทวีโชค นิเทศศาสตรบณัฑิต
6737 5624381014 นางสาวณัฐธยาน์ กุลนอก นิเทศศาสตรบณัฑิต
6740 5721381041 นายภานุวัฒน์ เดิมคะยอม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6741 5721374065 นางสาวยุวเรศ เกษราธิกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6745 5821385006 นายสุริยะ คงทพั นิเทศศาสตรบณัฑิต
6749 5821381017 นางสาวภัคจิรา พฤกษุโช นิเทศศาสตรบณัฑิต
6751 5821386008 นางสาวปาริชาติ ปญัญาเพียร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6752 5921385046 นางสาวจิรัชญา บญุอาจ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6755 5921383049 นางสาวภัทรานิษฐ์ สุขเกตุ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6756 5921383035 นายธนพล สุนทรศรีนุวัตร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6757 5821374065 นางสาวกชนันท ์พิมพ์โกทา นิเทศศาสตรบณัฑิต
6759 5921385049 นางสาวกนกพร ริมผดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6760 5821381008 นางสาวกนกอร ชาลาชัยนันท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
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6761 5721381043 นางสาวกมลชนก ชุ่มวิเชียร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6763 5621374046 นายกรณ์ พึ่งวิไล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6766 5721381051 นางสาวกรรณิการ์ อิ่มใจ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6767 5321317119 นายกฤชณัฎฐ์ กองเกิดสุข นิเทศศาสตรบณัฑิต
6768 5621374059 นายกฤต เหลืองวิภูษาวาณิช นิเทศศาสตรบณัฑิต
6769 5624385026 นายกฤตติรัตน์ ชูเกตุ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6770 5321319211 นายกฤตพล ไตรรัตนศักด์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6773 5321319322 นายกฤติกานต์ ถนอมทรัพย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6776 5724381014 นายกฤษฎา ไหมพรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6777 5721374014 นายกฤษดา สถาพรชัยวัฒน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6778 5721374076 นางสาวกวิสรา ร าพึงวร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6779 5721385018 นายกษิด์ิเดช ละอองทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6780 5821383006 นายกษิด์ิเดช หลิวทวีสีประกาย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6785 5624381019 นางสาวกันยกา ชาญชิต นิเทศศาสตรบณัฑิต
6786 5821381084 นางสาวกัลยนารี เกษตระกูล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6788 5921374104 นางสาวกัลยา สันตติวัฒน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6791 5821386005 นางสาวกานต์พิชชา ปดัชาพงษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6792 5621374226 นายกิตติธัช น้อยพงษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6794 5821385040 นายกิตติพงษ์ ยานะใจ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6797 5721374084 นางสาวกุลนท ีสถิตทวีทรัพย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6799 5821374091 นางสาวกุลวดี กาญจนพังคะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6803 5921374070 นางสาวเกสรา พิทกัษ์เจริญพร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6804 5621385102 นายเกียรติศักด์ิ แซ่คู นิเทศศาสตรบณัฑิต
6806 5921381108 นางสาวแก้วกาญจน์ เขตดอน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6807 5921374088 นายขจรศักด์ิ เสาสุวรรณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6809 5821381060 นางสาวขวัญกนก ศิริแสง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6811 5721374112 นายคณากร คล้ายอุบล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6812 5524374021 นายคณาวุฒิ ปากเมย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6813 5721385002 นายคณิศร ผาติเสน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6814 5721385029 นายคุณาสิน โพธ์ิชื่น นิเทศศาสตรบณัฑิต
6816 5624385020 นายจตุพล แสงจันทร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6817 5721381039 นายจตุพล ออมสินทวีโชค นิเทศศาสตรบณัฑิต
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6818 5321319328 นายจตุภูมิ แก้วมูล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6819 5721374104 นายจตุรงค์ สู้ไพริน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6820 5624385001 นายจรัญ รุ่งเรือง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6821 5621374296 นายจักรกฤช ตีทศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6822 5721383001 นายจักรพงศ์ วิวัฒนศิลป นิเทศศาสตรบณัฑิต
6824 5621386022 นางสาวจันทมิา ทบัทมิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6826 5621374201 นายจารุเบศร์ เฉยสกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6829 5821385026 นางสาวจารุวรรณ พิไลกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6830 5521374014 นางสาวจิดาพร ประทปีช่วง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6831 5921374092 นางสาวจิดาภา เดชผดุง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6832 5721387004 นางสาวจินดานุช บญุวัฒนา นิเทศศาสตรบณัฑิต
6833 5621374014 นายจิรกิตต์ิ แฉล้มประเสริฐ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6835 5921385056 นายจิรสิน สมย่ิง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6837 5821384014 นายจิรายุ แก้วมอญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6838 5721374073 นายจิรายุ ปญัจนวปญัญากุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6839 5521383016 นายจีรเดช เพราะดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6840 5521383003 นางสาวจีรภรณ์ วิชัยดิษฐ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6841 5724381011 นางสาวจีรวดี พูนย่ิงยงค์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6844 5921385035 นางสาวจุฑามาศ กิจเพียร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6845 5821374085 นางสาวจุฑามาศ ช านาญพล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6848 5821374095 นางสาวจุฑารัตน์ เครือรอด นิเทศศาสตรบณัฑิต
6849 5821385029 นางสาวจุฑารัตน์ ทพิทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6852 5721385036 นายเจนวุฒิ รัตนสกล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6853 5721385039 นายเจฟ ศาลาแก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
6855 5721374062 นายเจษฎาภรณ์ อยู่ดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6856 5724381009 นางสาวฉันทพัฒณ์ แย้มเกิด นิเทศศาสตรบณัฑิต
6857 5621374006 นายชญานนท ์กล่ินหอม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6863 5921385040 นางสาวชนกสุดา รุ่งโรจน์ชัยชนะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6864 5921381073 นางสาวชนนิกานต์ บญุแก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
6865 5921374087 นายชนะชัย จันทมาลย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6866 5821385025 นายชนาธิป ภัสสรโยธิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6867 5721385020 นายชนาธิป ร่มโพธ์ิเงิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
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6868 5621374238 นางสาวชนิดา เวชพาณิชย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6869 5824374005 นางสาวชมพุนุช เฉลิมนรสิงห์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6873 5921374062 นางสาวชลธิชา แก้วกาหลง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6875 5521374200 นางสาวชวัลลักษณ์ แก้วพวง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6876 5621374090 นายชัญญานุช ฉัตรวิชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6877 5921374094 นายชาคริต ทรัพย์มั่นงาม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6878 5721385035 นายชานนท ์พูนพงษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6880 5621383026 นายชีวิน คล้ายมี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6881 5821386020 นางสาวชุติกาญจน์ แก้วน้อย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6882 5921374068 นางสาวชุติกาญจน์ แสงทวีวรรณ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6884 5721381015 นางสาวชุติมน นามหนวด นิเทศศาสตรบณัฑิต
6886 5821383013 นางสาวโชติกา จูมาศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6888 5721374048 นายญาณวุฒิ โปรยเจริญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6889 5821374037 นางสาวฐิติพร ธิติจรัสโรจน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6890 5921374036 นางสาวฐิติวัลค์ุ จงศิริเจริญกาล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6891 5721385005 นางสาวณฐิตาพัฒน์ เอี่ยมสอาด นิเทศศาสตรบณัฑิต
6892 5721385030 นายณพคุณ อุวะลัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6893 5521374148 นายณภัทร จิระเดชด ารง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6894 5524374108 นายณภัทร อัครโชติกร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6897 5721385026 นางสาวณัฎฐริยา เมธานิธิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6898 5421363015 นายณัฏฐกร แจ่มดวง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6899 5621385017 นางสาวณัฏฐกัณฐ์ กิตติสาระกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6900 5621386007 นางสาวณัฏยา จิตทวี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6901 5821381086 นางสาวณัฐกานต์ ฮับสมบรูณ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6902 5724385011 นางสาวณัฐกานต์ิ ขวัญมงคล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6903 5621384011 นายณัฐกิจ ศศิเสาวภาคย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6905 5821381006 นางสาวณัฐจีรา ดาราน้อย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6907 5421363135 นางสาวณัฐญา เผ่าเสริม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6908 5921383037 นางสาวณัฐณิชา ยางทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6910 5921374086 นายณัฐนันท ์บรูณะกิจ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6911 5721385004 นายณัฐนันท ์ฤทธ์ิธาอภินันท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6912 5621374342 นายณัฐปคัลภ์ สู้ทกุทศิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
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6913 5721385038 นายณัฐพงศ์ ใหญ่มีศักด์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6915 5921374085 นางสาวณัฐรุจา โชวิเชียร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6917 5721381037 นางสาวณัฐวดี พูลสมบติั นิเทศศาสตรบณัฑิต
6918 5821381065 นางสาวณัฐวดี สามพันธ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6919 5821374019 นางสาวณัฐวิภา พิมล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6921 5624385008 นายณัฐวุฒิ ชาลาชัยนันท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6922 5721374119 นายณัฐวุธ บตุรชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6923 5821374017 นายณัฐสิทธ์ิ แดงสัมฤทธ์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6924 5724381008 นางสาวณัฐิกานต์ เนติกวินวงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6925 5721381060 นางสาวณิชกานต์ ชนะกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6926 5721374019 นางสาวดวงกมล มณีสุทธ์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6927 5824374015 นางสาวดวงใจ อ่างแก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
6928 5521385064 นางสาวดวงทพิย์ บนุนาค นิเทศศาสตรบณัฑิต
6929 5921381003 นางสาวดวงรัตน์ ล้ าเลิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6931 5721386004 นายดิฐาพัชญ์ ธนพิมพ์พาณิช นิเทศศาสตรบณัฑิต
6933 5821374003 นายดุสิต แทนซิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6935 5421366296 นางสาวตรีทพิ ผดุงเลิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6936 5721383009 นายตะวัน ฤทธิมนตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6937 5821374020 นายติณห ์สาแก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
6938 5721387006 นายไตรภพ ศรีหาญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6939 5721374115 นายถิรวัฒน์ อนรรฆนิธิกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6940 5621374168 นายทรงกลด สอนสุวิทย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6942 5721374031 นายทวีศักด์ิ เอี่ยมอ าไพ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6943 5921383057 นายทศพร วาสุกรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6945 5821374071 นายทศวรรษ ศิลาเลิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6947 5821374034 นายทศันัย นาคแคล้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
6948 5621385081 นางสาวทศันีย์ ไชยเพชร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6950 5621374029 นายทพิย์ธัญตรี นาคะเสถียร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6951 5621384032 นายเทวรักษ์ พร้อมมณี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6952 5821374014 นายเทดิเกียรติ สุวรรณจันทร์ดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6953 5721374009 นายเทยีมฟ้า เทยีมนนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6954 5921385045 นายโทวาริก พรมมินทร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
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6957 5621374011 นายธนคมน์ เกียรติสุรนนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6958 5521374152 นายธนธน บวัพรหม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6959 5821374099 นายธนพร ชาวตระการ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6961 5721374118 นายธนพล มุมอภัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6962 5521374241 นายธนพล ลีละประสพโชค นิเทศศาสตรบณัฑิต
6963 5621374341 นายธนพล อริยวิสุทธิคุณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6964 5721381077 นางสาวธนภรณ์ ทองเล็ก นิเทศศาสตรบณัฑิต
6966 5821385003 นายธนภูมิ มะโนนันทิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6968 5624381043 นางสาวธนัชพร ปติะสุทธ์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6971 5921383025 นายธนากร โพธิจันทร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6973 5721381098 นางสาวธนิตา จันทร์สุวรรณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6975 5921386016 นายธรรณธร เอี๋ยวสกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
6976 5721374081 นายธราณินทร์ บญุเปี่ยม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6978 5821374063 นายธัช ศิวารัตน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6979 5821374022 นายธัชชา พันธ์ุขะวงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6980 5921385021 นางสาวธัญชนก นารี นิเทศศาสตรบณัฑิต
6981 5721385033 นางสาวธัญญาเรศ ตระกูลจรูญกิจ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6984 5921381044 นายธาวิณ เดชกัลยา นิเทศศาสตรบณัฑิต
6985 5821384023 นายธิติสรณ์ วรสาร นิเทศศาสตรบณัฑิต
6986 5821381025 นายธิปไตย หว้ยหงษ์ทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
6987 5721383008 นายธีรดนย์ มีสวย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6989 5921374003 นายธีรพัฒน์ สุขชาวนา นิเทศศาสตรบณัฑิต
6990 5724385009 นายธีรภัทร วิจิตสกุลชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
6991 5921381049 นายธีร์รัฐชา คงเหลือสิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
6992 5821385012 นายธีรวัฒน์ สัตย์ซ่ือ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6994 5721374122 นายนครินทร์ สิทธิปกรณ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6995 5921374063 นายนครินทร์ อภิวัฒโนดม นิเทศศาสตรบณัฑิต
6997 5724385006 นายนพพล โกมาลย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
6998 5624374007 นายนพพล เหลืองพิสุทธิสาร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7001 5921385033 นางสาวนภัสสร ค าประเสริฐ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7002 5824374025 นางสาวนภัสสร ชุมภูอินทร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7003 5921381067 นางสาวนภาพร พุ่มอิ่มผล นิเทศศาสตรบณัฑิต
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7004 5921386027 นางสาวนภาพันธ์ ปดัภัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7005 5821381007 นายนรินทร์พร พิมพาสร้อย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7006 5721374101 นายนโรธรณ์ เสริมแสง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7008 5721374075 นายนฤพนธ์ บวัลา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7010 5921374025 นางสาวนฤมล โพธิหมวด นิเทศศาสตรบณัฑิต
7013 5721386020 นางสาวนันฑกานต์ ขาวเจริญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7014 5721381076 นางสาวนันทน์ภัส ศรียะกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7017 5821374083 นายนันทพัทธ์ สีลาสม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7021 5724385017 นางสาวน้ าทพิย์ กันทธง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7023 5921381112 นางสาวน้ าฝน ใจตรง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7025 5524374112 นางสาวนิตยา บวัไขย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7026 5624374028 นายนิติ มาลีศรีสถาพร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7029 5421366197 นายนิมิตร ภูผาเงิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7031 5721374034 นางสาวนิศมา สิทธิมงคล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7033 5524374106 นางสาวนุชศรา มลิมาตย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7035 5624385027 นางสาวบณุยาพร จิตร์อรุณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7037 5821374050 นางสาวเบญจมาศ อิ่มภักด์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7039 5921385012 นางสาวปฏิณยากวี มะแหม็ง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7040 5624374025 นายปฏิวัติ กลมเกลียว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7041 5921383039 นายปฐพี ต้ังฐานอรุณฉาย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7042 5521374117 นายปฐมพงศ์ ร่ืนเปรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7043 5921381064 นายปณัชชา ชูธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7044 5321306381 นายปณิธาน บวกสันเทยีะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7045 5721387005 นางสาวปณิสรา ด้ันนอก นิเทศศาสตรบณัฑิต
7047 5921386033 นายปพนธีร์ พรหมสวัสด์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7048 5621374130 นายปพรรธณ์ ศิษย์พุทธธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7049 5621374088 นายปภัทรนันท ์จิตรัตน์กรกวิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7051 5821384020 นายประกายเพชร ม่วงเงิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7054 5921374100 นายประเสริฐ เชี่ยวชาญประพันธ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7057 5521383011 นายปริญญา มีปญัญา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7058 5621385034 นายปริญญา ย้ิมทะโชติ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7059 5421363131 นายปริญญา ศรีขาวขวัญ นิเทศศาสตรบณัฑิต

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าที่ 101 / 133     



รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่102 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

7060 5821384003 นางสาวปริญดา บบัภาแก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7062 5821384019 นายปริเยศ ทบัสุวรรณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7063 5721381018 นางสาวปริศนา นนทแ์ก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7064 5921385058 นายปรีชา ติวสูงเนิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7066 5921386015 นางสาวปรีญารัตน์ พุทธายะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7068 5621381061 นางสาวปรียานุช จรรยาโฆษิต นิเทศศาสตรบณัฑิต
7074 5921381024 นางสาวปทัมาภรณ์ เเก้วศรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7075 5421363134 นางสาวปาณิสรา มาลา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7080 5721374071 นายปยิวัฒน์ คล้ายคลึง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7081 5724381010 นางสาวปยิะนุช ชูศรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7083 5821374045 นางสาวปยิะภรณ์ พัฒนเกียรติกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7084 5521374085 นางสาวปยิะวรรณ อาษานอก นิเทศศาสตรบณัฑิต
7085 5521374081 นายปยิะวัฒน์ จันทร์สว่าง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7091 5621374243 นายพงศธร เจียมจิตร์กุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7093 5621385030 นายพงษ์กฤษณ์ วีรสากยพงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7095 5921374084 นางสาวพจีกานต์ ปณุทาริกานนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7099 5721374106 นางสาวพรนภา แซ่ฉั่ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7101 5821383022 นางสาวพรพรหม ปิ่นเกษ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7102 5721386016 นางสาวพรพิชชา วงศ์บษุราคัม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7104 5921381062 นางสาวพรรณภัทร์ พลายคง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7112 5821386003 นายพลากร ย่ิงยวด นิเทศศาสตรบณัฑิต
7113 5721381054 นางสาวพัชนี งามจิตต์ประนอม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7115 5821374097 นางสาวพัชรินทร์ธร แสนตุ้ย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7117 5521374023 นายพัฒนพงศ์ ไหลประเสริฐ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7119 5721374086 นางสาวพิจิตรกาญจน์ ชนะเลิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7124 5721374021 นางสาวพิมผกา ธิบดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7125 5921381033 นางสาวพิมพ์ณดา เกษมศิริวรรธน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7128 5521374146 นางสาวพิมพ์ศิริ ตันมาดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7131 5921385057 นายพิศาล กล่ินหอม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7132 5921374046 นายพีรพัศ สุวรรณกุลรัตน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7133 5621374105 นายพีรสิทธ์ิ สุครีวก นิเทศศาสตรบณัฑิต
7135 5821374075 นายพูนลาภ รัตนสุวรรณชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
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7136 5621381059 นายเพชร นาคเสน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7137 5821381019 นางสาวเพ็ญพิชชา เดือนสันเทยีะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7138 5721374035 นางสาวเพ็ญพิชชา มุขวรยศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7139 5521381035 นางสาวแพร ประสิทธ์ิสุขสันต์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7143 5821386026 นางสาวภภัสสร พัดวิลัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7144 5921385026 นางสาวภวิกา มโนธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7145 5724381005 นายภวิษย์ศวีร์ สมศรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7146 5921381103 นางสาวภัคจิรา สิงหเมธา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7147 5921385007 นางสาวภัทราวรรณ ทรัพย์ทวี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7148 5921381095 นางสาวภัสสร สิทธิเชียงพิณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7149 5621385040 นายภากร อนุจรัสพงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7150 5821374015 นายภาณุพงศ์ ยินเย้ือน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7154 5621374058 นายภานุพงศ์ ขันโท นิเทศศาสตรบณัฑิต
7155 5921374059 นางสาวภาวิริญจน์ ธงอุดมชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7156 5721374094 นายภาสกร วิเทนจิตร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7158 5821383005 นางสาวภิญนภาพรรณ เตมานนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7159 5321319323 นายภูมิประพัฒน์ พานิชการ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7160 5921386002 นายมงคล อภิบาลวรกุลชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7165 5821374068 นายมนาสันต์ิ จันทรวงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7166 5724381028 นางสาวมยุรี กระโหท้อง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7167 5724381004 นางสาวมรกต หลักทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7171 5921386011 นายมาวิน ค าริน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7172 5721374077 นางสาวมินตรา พิศภาค นิเทศศาสตรบณัฑิต
7173 5921385006 นางสาวมินทรา อิสมาแอล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7174 5621385062 นางสาวมุขรินทร์ บญุอาสา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7175 5921381097 นางสาวเมทนิี ทองเงิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7178 5724385010 นายเมธี โชคสุขนิรันดร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7179 5721374005 นางสาวเมรีญา เดวาหมัด นิเทศศาสตรบณัฑิต
7180 5721374002 นายแมน ชื่นชมวงค์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7184 5321414412 นายโยธิน ปทัถาทมุ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7186 5721385032 นายรพีพงศ์ ศรัณยรักษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7187 5821381022 นางสาวรังสิยาภรณ์ เมืองช้าง นิเทศศาสตรบณัฑิต
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7188 5921386006 นางสาวรัชญาภรณ์ ค าแสน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7189 5821386007 นายรัชตะ โมธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7190 5921374021 นางสาวรัชนาท เย็นส าราญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7191 5721374090 นายรัชภูมิ ปิ่นระโรจน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7192 5521378031 นายรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7195 5621385109 นางสาวรุ้งทวิา หล่อปทมุทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7196 5721374040 นางสาวรุ่งลักษณ์ ปิ่นประดับ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7197 5721386013 นางสาวรุ่งวิลัย คมทา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7198 5821385001 นายรุจิกร จั่นฤทธ์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7199 5921374029 นายฤทธิเกียรติ ภูจอมจิตร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7202 5524374107 นางสาวฤทยัรัตน์ รูปเหล่ียม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7203 5921381068 นางสาวลดาวัลย์ เย็นสนิท นิเทศศาสตรบณัฑิต
7204 5921381091 นางสาวลภัสรดา เจริญสุข นิเทศศาสตรบณัฑิต
7206 5921385028 นายวงศกร ฤกษ์ดี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7207 5721374011 นายวงศธร โชยชื่นสุคนธ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7209 5721385041 นายวนัท แซ่แต้ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7212 5821386011 นายวรพล สังกรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7217 5721385014 นางสาววรรณลักษณ์ พิศมัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7218 5821385017 นางสาววรรณิดา เศวตจินดากุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7222 5821381018 นายวรัญญู เมืองศิริ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7223 5721374047 นายวรากร ชูสายยา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7224 5724381025 นางสาววราภรณ์ คมสัน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7225 5621385083 นางสาววราภรณ์ ค าพูเพชร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7227 5921385048 นายวรายุส สุวรรณไวยานันท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7228 5721374036 นางสาววราวดี บวัเพิ่ม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7229 5921374020 นางสาววรินทร เรืองขจร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7232 5724374006 นายวัชรพงศ์ สังวาลย์ไพร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7235 5521374204 นายวันเฉลิม ใจธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7237 5921381120 นางสาววาสิตา สุนทรเดชะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7238 5821374052 นายวิชยุตม์ กล่ินดอกแก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7239 5821383020 นายวิชัย อัศวศิริเลิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7240 5621381034 นายวิญญู จรูญจิรขจร นิเทศศาสตรบณัฑิต
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7242 5521384054 นางสาววิภาวี ทองพยุง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7245 5821384013 นางสาววิรัญญา จันทร์แก้ว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7246 5921381038 นายวิริยะ การัณย์เขตต์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7247 5721374125 นางสาววิลาวัลย์ โชคสมบรูณ์กุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7248 5721385008 นางสาววิลาวัลย์ โยธี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7250 5721374085 นางสาววิลาสินี ดาวเรือง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7252 5821374098 นายวีรฉัตร จึงสถาปตัย์ชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
7254 5821385002 นางสาววีรภัทรา ศิริโรจน์โภคา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7257 5521374230 นายวีระยุทธ แซ่อุง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7258 5721374044 นายวุฒิชัย เหลางาม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7263 5624385023 นายศรัณยู แก้วสุข นิเทศศาสตรบณัฑิต
7264 5421366147 นางสาวศรุตา มะธิตา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7266 5424366045 นางสาวศศิณา วรรณพันธ์ุ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7268 5721386017 นางสาวศศิมาพร ปาส าลี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7269 5821374001 นางสาวศศิวรรณ ชินโชติวรานนท์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7270 5821386016 นายศักดา อุบลธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7274 5521384040 นายศิรวุฒิ จันทมนัส นิเทศศาสตรบณัฑิต
7276 5821385005 นางสาวศิริพร นิธิเจริญสุข นิเทศศาสตรบณัฑิต
7279 5721374023 นายศิลปชัย ต่างทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7281 5721383011 นายศิวพันธ์ บณุยรัตพันธ์ุ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7283 5724385012 จ่าโทหญิงศุทธินี ธนชัยศิริสกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7284 5821374061 นายศุภกฤต บวัเผ่ือน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7287 5621386003 นายศุภณัฐ จินดา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7289 5921381110 นางสาวศุภรัตน์ ค าปุ้ง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7291 5921374051 นางสาวศุภวรรณ จตุภักตร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7294 5721385015 นางสาวสกาวเดือน ศรีเผือก นิเทศศาสตรบณัฑิต
7296 5821381001 นางสาวสมฤทยั ใจชื่น นิเทศศาสตรบณัฑิต
7299 5921381100 นางสาวสรสสวัล สุคธาดาเจริญย่ิง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7300 5621374116 นายสรายุทธ แสงเกตุวนาวิจิตร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7302 5821385024 นางสาวสวัลลภัส สุคธาดาเจริญย่ิง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7304 5521378004 นายสัญญพงศ์ มุสิธนิตศักด์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7305 5824381005 นายสันติ โมรัญยา นิเทศศาสตรบณัฑิต
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7307 5724385002 นายสัมพันธ์ หยูคง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7309 5621374197 นายสิทธิชัย ศิริโชติ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7310 5821384001 นางสาวสิทธิณี ใหญ่พงษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7311 5821385034 นายสิทธิพล เขตนิมิตร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7313 5421366211 นายสิริเกียรติ เถื่อนกลาง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7314 5921374093 นางสาวสิริรัตน์ มุขรักษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7319 5724381016 นางสาวสุฑิตา กรรณิการ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7324 5721381006 นางสาวสุทธิดา วงค์ค า นิเทศศาสตรบณัฑิต
7327 5721385011 นายสุทธิวัฒน์ พาเจริญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7329 5921381080 นายสุธิชัย ศรีพูล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7330 5921381123 นางสาวสุธิดา ทดัสวน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7331 5921374098 นางสาวสุนันทา สารทศิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7333 5821374030 นางสาวสุนิสา ขจรศรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
7339 5721385021 นางสาวสุภาภรณ์ โพวิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7340 5721381035 นายสุเมธ วอนขอพร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7341 5621374153 นายสุเมธ โสภา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7342 5624381033 นายสุรเกียรติ แก้วกนก นิเทศศาสตรบณัฑิต
7343 5321317029 นายสุรจิณณ์ พัฒนะธราพงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7351 5921381070 นางสาวสุวนันท ์อ้นเจริญ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7352 5821374064 นางสาวสุวพิชญ์ จันพิรักษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7353 5821374072 นางสาวสุวภรณ์ สุขใหญ่ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7355 5721383002 นายเสาวภาคย์ ธาตะนะ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7357 5721381026 นางสาวเสาวลักษณ์ หริมแก่น นิเทศศาสตรบณัฑิต
7358 5624385028 พระมหาแสงสุริยา สุริยาโภ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7359 5921381088 นางสาวหฤทยั ทองน่วม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7361 5921381086 นายอชิรญา ชูพงษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7362 5521374377 นายอชิระ ชื่นบานเย็น นิเทศศาสตรบณัฑิต
7363 5621374321 นายอดิวิศว์ ด ารงวัฒนโยธิน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7365 5921383052 นายอติพงษ์ สงพรมทพิย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7369 5721385025 นางสาวอภิชญา ภู่เพชร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7370 5624381006 นางสาวอภิชญา โสภารุณ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7371 5921374081 นายอภิชัย ออรัตนชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
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7372 5921383018 นายอภิชาติ พันธุพัฒน์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7373 5721385028 นายอภิชาติ ล้ิมวัฒนาถาวร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7374 5721374110 นายอภิรัชต์ ไพบลูย์ลีสกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7376 5921374030 นายอมร ชลัมพร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7377 5821381011 นางสาวอมรรัตน์ พันธ์ุ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7382 5921374014 นายอรรถพล โคตรโนนกอก นิเทศศาสตรบณัฑิต
7383 5921381002 นางสาวอรินดา งามสอาด นิเทศศาสตรบณัฑิต
7384 5721381011 นางสาวอริสา พงษ์สวัสด์ิ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7385 5721374026 นางสาวอสมา เข็มเลิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7386 5921383050 นายอัครพล ฤทธิจันทร์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7387 5921383074 นางสาวอังคณา เมืองมูล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7391 5621383010 นายอัฏฐพล ศรีสุภัทรวนิช นิเทศศาสตรบณัฑิต
7392 5721374064 นางสาวอันธิกา กอสัมพันธ์ุสุข นิเทศศาสตรบณัฑิต
7393 5621374269 นายอานนท ์บญุเทยีน นิเทศศาสตรบณัฑิต
7394 5621385029 นายอานนท ์ศิริมงคล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7395 5521374276 นายอานนท ์สมวงศ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7397 5921374035 นายอารยะ วิสุทธิเศรษฐ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7398 5821381028 นางสาวอารยา วนิชจินดา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7401 5921381021 นายอารียะ โพธ์ิใบ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7402 5821384009 นางสาวอารียา แซ่เตียว นิเทศศาสตรบณัฑิต
7404 5821374070 นายอินทรี วงศ์แสงธรรม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7406 5921385018 นางสาวอินธิรา ประเสริฐรักษ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7407 5621385157 นางสาวอินธุอร โคกกะออม นิเทศศาสตรบณัฑิต
7409 5921386030 นายอิสระ ภูผา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7411 5821381015 นายอุนันทวิา สะใบ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7412 5521374097 นายเอกชัย เสวตรัมย์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7414 5921381081 นายเอกราช เบา้มา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7416 5721381057 นางสาวแอนนา อุโคตร นิเทศศาสตรบณัฑิต
7418 5821381075 นางสาวไอลดา อินทรก าแหง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7428 5921272016 นางสาวกรกนก มณีทบั เทคโนโลยีบณัฑิต
7430 5721270027 นายกฤตนัยน์ แดงลาศ เทคโนโลยีบณัฑิต
7431 5621270007 นายกฤษฎา ถุงจันทร์ เทคโนโลยีบณัฑิต
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7432 5824270001 นายกฤษณะชัย แสนประดิษฐ เทคโนโลยีบณัฑิต
7434 5734270001 นางสาวกัญญพร ชูพุทธพงษ์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7436 5521271054 นายกัมปนาท สุรภักด์ิ เทคโนโลยีบณัฑิต
7440 5934270057 นายเกรียงศักด์ิ พัฒนมาศ เทคโนโลยีบณัฑิต
7442 5824270003 นายเกียรติศักด์ิ แม่นปนื เทคโนโลยีบณัฑิต
7443 6131297003 นายโกศล นวลวิมล เทคโนโลยีบณัฑิต
7444 5621271041 นางสาวขนิษฐา กวางษี เทคโนโลยีบณัฑิต
7446 5821271015 นายคมกฤช แก้วบญุเรือง เทคโนโลยีบณัฑิต
7448 5721271011 นายคุณากร แสงฉาย เทคโนโลยีบณัฑิต
7450 5721271003 นายจักรกฤษณ์ แซ่อึ้ง เทคโนโลยีบณัฑิต
7452 5934272017 นายจักรพงศ์ สามารถ เทคโนโลยีบณัฑิต
7453 5934270021 นางสาวจันทมิา ขุนทอง เทคโนโลยีบณัฑิต
7456 5934270013 นางสาวจินตนา ครุฑจันทร์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7458 5621272043 นายจิรพัฒน์ จิตต์ผ่องอ าไพ เทคโนโลยีบณัฑิต
7460 5821272021 นายจีรพัฒน์ ศิริพัฒนสารกิจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7464 5621270018 นายฉัตรดนัย อินทร์แผลง เทคโนโลยีบณัฑิต
7465 5934270009 นางสาวฉัตรตราพร คงสนิท เทคโนโลยีบณัฑิต
7466 5721270036 นายฉันทรัฐ ปล้ืมโชค เทคโนโลยีบณัฑิต
7468 5921270025 นางสาวชนม์นิภา กร่ิมใจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7469 5821272010 นายชนะใจ ชมชื่น เทคโนโลยีบณัฑิต
7470 5834272016 นางสาวชนิตา ปรีกมล เทคโนโลยีบณัฑิต
7473 5934270034 นายชัยณรงค์ ต้ังวงษ์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7474 5721270025 นายชัยพร วาจาอนุรักษ์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7475 5824270009 นายชัยมงคล รอดใจดี เทคโนโลยีบณัฑิต
7476 5921270003 นายชัยวัฒน์ มั่งงาม เทคโนโลยีบณัฑิต
7477 5921270014 นายชัยวัฒน์ หรัิญรัตน์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7481 5621270043 นายฐิฎิพงศ์ ขวัญเมือง เทคโนโลยีบณัฑิต
7486 5821270004 นางสาวณัฐชยา ทานะ เทคโนโลยีบณัฑิต
7495 5834272036 นายณัฐพัชร์ สมทรัพย์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7497 5734270032 นายณัฐวุฒิ ค าสอน เทคโนโลยีบณัฑิต
7499 5721270012 นายณัฐวุฒิ ปาด้วง เทคโนโลยีบณัฑิต
7500 5621271001 นายณัฐวุฒิ เมธสาร เทคโนโลยีบณัฑิต
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7501 5521271028 นายณัฐสิทธ์ิ ทองปาน เทคโนโลยีบณัฑิต
7502 5934270003 นายดนภัทร ไชยนา เทคโนโลยีบณัฑิต
7503 5521270068 นายตุลา ถูกจิตร เทคโนโลยีบณัฑิต
7505 5621272001 นายถิรเดช ชุดินธรา เทคโนโลยีบณัฑิต
7507 5731272006 นายทศเทพ บปุผา เทคโนโลยีบณัฑิต
7508 5934272009 นางสาวทพิย์ทวี กุลวิทย์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7510 5521271007 นายธนกร เรือนนุช เทคโนโลยีบณัฑิต
7512 5834272027 นายธนสาร อ้นกระทอง เทคโนโลยีบณัฑิต
7515 5834272034 นายธนาบญุ วรวิชัยยันต์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7516 5834271009 นางสาวธนาภรณ์ ผิวอ้วน เทคโนโลยีบณัฑิต
7517 5821272002 นายธรรมศักด์ิ คงแหลม เทคโนโลยีบณัฑิต
7519 5821271014 นายธวัชชัย จินะปนั เทคโนโลยีบณัฑิต
7520 5621272007 นายธันว์ บญุทมิ เทคโนโลยีบณัฑิต
7523 5724270025 นายธีรชัย ภูถาวร เทคโนโลยีบณัฑิต
7524 5521270047 นายธีรพงศ์ น้อยอุดม เทคโนโลยีบณัฑิต
7527 5521271058 นายธีระศักด์ิ ชาต าแย เทคโนโลยีบณัฑิต
7529 5934270048 นายนพพร อรุณศิริรักษ์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7530 5521270043 นายนพพล สังวาสี เทคโนโลยีบณัฑิต
7533 5934270004 นายนฤพงษ์ สอนพงค์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7534 5934272001 นายนฤพล พันธ์ุเกตุ เทคโนโลยีบณัฑิต
7537 5721271001 นายนัฐดนัย ธนะวงค์สิริ เทคโนโลยีบณัฑิต
7540 5934270046 นายนันตพล ทองมี เทคโนโลยีบณัฑิต
7542 5921272031 นางสาวนิธิศา พลกระจาย เทคโนโลยีบณัฑิต
7544 5821270003 นางสาวนิรชา ใหม่เจริญ เทคโนโลยีบณัฑิต
7546 5934272018 นางสาวนิลาวัลย์ ใจมั่น เทคโนโลยีบณัฑิต
7547 5621271039 นายบรรพต กัมมา เทคโนโลยีบณัฑิต
7548 5921272025 นางสาวบญุสิตา อ าพรรัตน์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7550 5821271012 นายปฎิภาณ เกษแก้ว เทคโนโลยีบณัฑิต
7556 5921270040 นายปรัชญาวุฒิ ยงกุล เทคโนโลยีบณัฑิต
7557 5934270058 นายปริวรรต สว่างวงค์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7558 5934272006 นายปฐั เกตุสมพร เทคโนโลยีบณัฑิต
7559 5821272026 นายปยิรัช บญุโอฬาร เทคโนโลยีบณัฑิต
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7566 5934270050 นายพรเทพ เข็มทอง เทคโนโลยีบณัฑิต
7570 5834272032 นางสาวพัชชา ศรด้วง เทคโนโลยีบณัฑิต
7572 5824270006 นายพัสกร ปานขาว เทคโนโลยีบณัฑิต
7573 5821270021 นายพัสกร วัฒนเถมิน เทคโนโลยีบณัฑิต
7575 6131297001 นายพิชยุตม์ นันทชัยบญัชา เทคโนโลยีบณัฑิต
7576 5521272007 นายพิชิตพงษ์ ชัยวิเชียร เทคโนโลยีบณัฑิต
7578 6131297008 นายพีระพงษ์ สุทนิเผือก เทคโนโลยีบณัฑิต
7579 5721270040 นายพุฒิกฤช กะรัตน์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7580 5921272028 นายพุฒิโชค หงัโส เทคโนโลยีบณัฑิต
7584 5834272033 นางสาวภคพร พูลศิริ เทคโนโลยีบณัฑิต
7586 5921270002 นางสาวภาชิณี กระสงค์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7590 5921270015 นายภานุวัฒน์ เพิ่มทรัพย์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7592 5621271032 นายภูเบศ จีบจิรวัชร เทคโนโลยีบณัฑิต
7594 5621271045 นายมนัส พูลภักดี เทคโนโลยีบณัฑิต
7596 5921272024 นางสาวมนัสนันท ์ใจสุข เทคโนโลยีบณัฑิต
7601 5621270012 นายยุทธมงคล อยู่เย็น เทคโนโลยีบณัฑิต
7603 5434270060 นางสาวรจนา กล้าราญรอน เทคโนโลยีบณัฑิต
7606 5921270058 นายรัชต์พงษ์ วาสนา เทคโนโลยีบณัฑิต
7609 5834272005 นางสาวรัตติยากร ศักดิลาภ เทคโนโลยีบณัฑิต
7610 5521272026 นางสาวรัตนภรณ์ ด ารงพลสถาพร เทคโนโลยีบณัฑิต
7611 5521272016 นายรัตนะ กระจกเหล่ียม เทคโนโลยีบณัฑิต
7613 5834272012 นางสาวลัดดาวัลย์ ครุฑะเสน เทคโนโลยีบณัฑิต
7616 5934270022 นายวทญัญู ภูผา เทคโนโลยีบณัฑิต
7618 5934270043 นายวรเชษฐ ชุ่มใจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7619 5934270032 จ่าโทวรพล จันทร์ทุ่ง เทคโนโลยีบณัฑิต
7621 5934270041 นายวรวุฒิ มาเปี่ยม เทคโนโลยีบณัฑิต
7626 5621271035 นายวัชรพล งามข า เทคโนโลยีบณัฑิต
7627 5824270002 นายวัชระ สุขเสมอ เทคโนโลยีบณัฑิต
7628 5934270027 นายวัชระ อิสรสินธ์ุ เทคโนโลยีบณัฑิต
7630 5834272037 นางสาววัชรา จันทราษา เทคโนโลยีบณัฑิต
7632 5934270049 นายวายุ เรือนทองดี เทคโนโลยีบณัฑิต
7633 5921272014 นางสาววาสนา สร้อยสูงเนิน เทคโนโลยีบณัฑิต
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7636 5724271013 นายวิษณุกร ค าทอง เทคโนโลยีบณัฑิต
7638 5821270016 นายวีรพล ดีจันดา เทคโนโลยีบณัฑิต
7639 5921270063 นายวีรพล เฮงมัก เทคโนโลยีบณัฑิต
7641 5934270024 นายวีรยุทธ์ เกษตรวนา เทคโนโลยีบณัฑิต
7643 5621272022 นางสาวศรีวรา อจลสุต เทคโนโลยีบณัฑิต
7648 5834272038 นางสาวศิริฉัตร ล าพองชาติ เทคโนโลยีบณัฑิต
7649 5934270026 นายศิริชาติ เอ็นดู เทคโนโลยีบณัฑิต
7651 5721272008 นายศิวกร ยาสาร เทคโนโลยีบณัฑิต
7652 5521271006 นายศิวรักษ์ สังขภิญโญ เทคโนโลยีบณัฑิต
7654 5834272035 นายศุภกิตต์ิ ศรีเจริญบตุร เทคโนโลยีบณัฑิต
7655 5621271038 นายศุภชัย ลิลา เทคโนโลยีบณัฑิต
7656 5721270017 นางสาวศุภรัตน์ ปอ้งชาลี เทคโนโลยีบณัฑิต
7664 5521270012 นายสหพร มั่นใจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7669 5834270009 นางสายพิณ สมประเสริฐ เทคโนโลยีบณัฑิต
7670 5934272008 นายสิทธิชัย ปดิตาทะเนา เทคโนโลยีบณัฑิต
7671 6131297015 นายสิทธิชัย สุดใจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7673 5834270037 นายสิทธิพงษ์ อุดมทรัพย์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7675 5521270072 นายสุชัย โตสวงษ์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7677 5621272013 นางสาวสุทธาวรรณ เนียมช่องแค เทคโนโลยีบณัฑิต
7679 5734270054 จ่าอากาศโทสุทธิเกียรติ มารมย์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7682 5321268006 นางสาวสุภาภรณ์ ต้ังสมสุข เทคโนโลยีบณัฑิต
7683 5721270014 นายสุเมธ ไกยแสง เทคโนโลยีบณัฑิต
7685 5521270023 นายสุรชัย ผดาวัลย์ เทคโนโลยีบณัฑิต
7687 5721270006 นายสุรศักด์ิ คงส าราญ เทคโนโลยีบณัฑิต
7689 5721270005 นายสุริยา อรุณนัฎ เทคโนโลยีบณัฑิต
7690 5821271017 นายสุริศักด์ิ พลพาล เทคโนโลยีบณัฑิต
7695 5621271029 นายโสภณ ปิ่นประชา เทคโนโลยีบณัฑิต
7696 5821270026 นายหรัิณย์ บอ่เกิด เทคโนโลยีบณัฑิต
7700 5521270070 นายอนุวัฒน์ แสนโสภา เทคโนโลยีบณัฑิต
7703 6131297007 นายอภิสิทธ์ิ อ าพันเสน เทคโนโลยีบณัฑิต
7705 5934270035 นายอรรณพ ทวีสุข เทคโนโลยีบณัฑิต
7706 5321268005 นายอรรถพล ยังตรง เทคโนโลยีบณัฑิต
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7707 5834272022 นางสาวอรวรรณ เหมรวีวรรณ เทคโนโลยีบณัฑิต
7710 5934270001 นางสาวอัมพร กอดสละ เทคโนโลยีบณัฑิต
7711 5834272008 นายอัยยูบ เทพคุณ เทคโนโลยีบณัฑิต
7712 5934270007 นายอานนท ์สุขบญุ เทคโนโลยีบณัฑิต
7713 5821270007 นายอารยะ ปลุกใจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7715 5834272018 นางสาวอารียา วงศ์สูงยาง เทคโนโลยีบณัฑิต
7716 5621271022 นายอิทธิพล เจนเขตรกิจ เทคโนโลยีบณัฑิต
7719 5721270018 นายเอกภพ ศรีนวลนิ่ม เทคโนโลยีบณัฑิต
7720 5621270004 นายเอกราช คนใหญ่ เทคโนโลยีบณัฑิต
7721 5621270028 นายเอกลักษณ์ ปองดี เทคโนโลยีบณัฑิต
7723 5921256009 นางสาวหรัิญญา หลุ่ยจิ๋ว การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7727 5921256022 นางสาวปาริชาติ จิวรรักษ์ การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7728 5721256003 นางสาวนลิน สุขปาน การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7730 5921256025 นางสาวหวันฟาริณี มะดีเยาะ การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7732 5921256034 นางสาวศศิชา มูลทองค า การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7734 5921256024 นายวีลฎาณร์ นิเฮง การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7738 5921256027 นายอับดุลฮาเล็ง แวบอืราเฮง การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7739 5821256003 นางสาวกัญญา มัณยานนท์ การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7740 5821256022 นางสาวกันต์กมล ชูสีนุ่น การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7748 5821256019 นางสาวทพิารัตน์ ชาวสวน การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7749 5721256004 นางสาวธัญญธร สินธุเสน การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7751 5821256026 นางสาวนุรฟาติม อาแวลูวา การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7755 5721256006 นางสาวปยิะธิดา ทพิมนต์ การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7758 5321256029 นายไพบลูย์ เจริญพรเวช การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7760 5821256023 นางสาวมิรันดา ภมรเจริญกิจ การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7761 5821256024 นางสาวมูนีเราะห ์เจ๊ะเด็ง การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7766 5821256017 นางสาววันมัสนี เจะมิง การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7767 5921256026 นางสาววันฮับเซาะห ์กูเดดาเก็ง การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7768 5921256001 นางสาวศศิธร ไก่แก้ว การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7769 5921256007 นางสาวสาธิตา เพ็ชรบชูา การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7770 5821256006 นางสาวสิริภา ทมตะขบ การแพทย์แผนไทยบณัฑิต
7774 5721802048 นางสาวยามีหล๊ะ เวาะหะ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
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7778 5721802008 นางสาวรัตนา สุมาลี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7779 5721802001 นางสาวปวีณา ทองจิลา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7783 5821802041 นางสาวโชควิมล บญุเรือง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7789 5921802026 นางสาวจุฑามาศ ดีดวงพันธ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7792 5624802051 นางสาวกนกวรรณ จรภักดี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7795 5621802013 นางสาวกนกวรรณ หลงกลาง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7800 5624802011 นายกฤษณะ จันเภา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7806 5721802042 นางสาวกาญจนา วินทะไชย์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7816 5921802050 นางสาวขวัญจิรา วรจิตต์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7817 5624802078 นางสาวคณัสนันท ์พงษ์พันธ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7819 5721802004 นางสาวคุณิตา ทองสิน สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7830 5721802059 นางสาวเจนจิรา ม่วงก่ า สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7832 5821802029 นางสาวชลธิรศน์ เลิศทอง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7833 5524802029 นางเชาวนันท ์สมบญุ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7835 5721802081 นางสาวซูฟียา หะมะ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7839 5624802054 นางสาวณพสร พลอยแก้ว สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7842 5721802021 นางสาวณัฐธิดา อ่อนเกล้ียง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7846 5624802012 นางสาวทาดา เพ็ชรยัง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7847 5524802049 นางสาวทวิาลักษณ์ กุโพธ์ิ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7853 5624802027 นางสาวธัญญารัก ฉิมทดั สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7854 5921802018 นายธิติ เจริญศักด์ิ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7856 5721802051 นางสาวธีรารัตน์ ทองประสงค์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7867 5624802077 นายนิติกร เดชครอบ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7868 5921802055 นางสาวนิโลบล ค ากอง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7874 5721802039 นางสาวปฐมา ครุฑค า สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7875 5821802010 นางสาวปภาวี กิริรัมย์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7882 5721802067 นายปญัญา ปริุสาย สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7886 5721802074 นางสาวปยินุช พันธ์ส าโรง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7889 5624802041 นางสาวปยิสุภัคภรณ์ สายทองอินทร์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7891 5821802014 นายพชระ วิรัตน์ประเสริฐ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7894 5821802006 นายพรเทพ อิ่มสุวรรณ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7898 5624802079 นางสาวพรรษชล พรหมบตุร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
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7901 5524802044 นางพัชรินทร์ สว่างแจ้ง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7905 5621802061 นางสาวพิมลพรรณ คามกะสก สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7907 5524802026 นางสาวพิศภาดา ส ารวมจิต สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7908 5921802036 นางสาวพีรภา เฉื่อยกลาง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7910 5624802028 นางเพชรรัตน์ ชาลีรินทร์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7912 5624802086 นางสาวภคพร สาวิโรจน์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7916 5524802028 นางสาวมัณฑนา ดือราโอะ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7918 5721802075 นางสาวมาเรียม มะดีเยาะ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7922 5524802020 นางสาวรดา ฉ่ าแสง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7923 5621802096 นางสาวรติรัตน์ แสนใหม่ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7928 5921802038 นางสาวรัตติญา สาพันธ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7932 5921802007 นางสาววชิราพร วันทนีย์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7934 5624802065 นางสาววรรณพร ศรีภูมิทอง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7935 5921802013 นางสาววรรวิภา ดีรักษา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7937 5721802057 นางสาววราพร งามดี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7939 5921802045 นางสาววฤณดา ชื่นบาน สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7941 5921802037 นางสาววันดี เจริญคง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7946 5624802001 นางสาววิภา โหมดนอก สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7954 5621802010 นางสาวศศิธร อายุยืน สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7955 5921802035 นางสาวศิรัญญา ติยะบตุร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7958 5921802019 นางสาวศุภาวรรณ อินธิพันธ์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7959 5921802052 นายเศรษฐพงศ์ อ่วมภักดี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7962 5921802057 นางสาวสโรชา หตุามัย สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7964 5921802041 นายสันติ ตุ่นมี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7965 5921802043 นางสาวสาธิดา อุดมวงศานนท์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7970 5721802005 นางสาวสิริยากร พัดชื่น สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7972 5721802068 นางสาวสุขฤทยั นุชเกษม สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7982 5721802065 นางสาวสุพิชชา เพ็ชร์นิล สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7983 5921802015 นายสุภัทร์ มณีพูนทรัพย์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7994 5624802040 นางสาวสุวิมล อ าภามณี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
7997 5721802019 นางสาวอติกานต์ เอมโอด สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
8003 5721802034 นางสาวอรปวีณา รัตนะวัน สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
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8004 5524802011 นางสาวอรพิน ไชยแสงบญุ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
8006 5524802046 นางสาวอรวีรินทร์ อัครเกษมพงษา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
8024 5821417006 นายเทพนิมิตร เครือดี เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8025 5821417015 นายธนวัฒน์ วิภูวาทนิี เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8028 5921417020 นางสาวนิศารัตน์ ขอบบวัคล่ี เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8029 5821417014 นายบญุมี รามณี เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8032 5921417008 นางสาวพรธิวา สีสุรัมย์ เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8033 5921417021 นายพร้อมพงศ์ มิมมา เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8034 5921417010 นางสาวยลรดี บญุสิทธิโสภณ เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8035 5821417021 นายรติ เทยีนหรัิญ เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8037 5821417005 นายวสันต์ ต้ังทรงเรือง เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8041 5921417026 นางสาวสายธาร พรหมเดชะ เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8044 5821417026 นายอภิรักษ์ นางาม เศรษฐศาสตรบณัฑิต
8047 5624338010 นายภูมิสิทธ์ิ ขวัญดี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8048 5624338014 นายฐาปกรณ์ พินธุ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8051 5721382005 นายนครินทร์ ส าเร็จเฟื่องฟู ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8052 5821338010 นางสาววรกานต์ ตัณฑสุริยะ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8055 5921338006 นางสาวสุชาดา จิตฉวี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8056 5821338051 นางสาวกมลทพิย์ พลชัย ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8057 5921338046 นางสาวสิริพร ไพปญัญา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8059 5621338007 นางสาวกนกพิชญ์ เศรษฐ์ศรีทอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8061 5921338038 นางสาวกนกวรรณ ใสหลวง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8063 5521377035 นางสาวกมลพร ปยิะสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8065 5621338119 นายกริช สุขประโยชน์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8067 5724338012 นางสาวกาญจนา พิทยาอุดมฤกษ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8071 5724338002 นายกิตติภูมิ รุ่งเรืองใจ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8076 5721377031 นายคีตกานทก์ร ภันเต ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8077 5524338044 นายจตุรงค์ ดุรงค์เดชา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8078 5721377017 นายจักรกฤษณ์ พรหมขุนทอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8079 5721338002 นางสาวจันทร์จิรา หลงสมบติั ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8082 5821338016 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ทอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8086 5921338023 นายเจนวิทย์ โตเจริญ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
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8089 5921338007 นางสาวชญานิศวร์ ชัยวงศ์เจริญเดช ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8090 5921338026 นางสาวชญานี ปนูะอุด ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8091 5721338011 นายชนก พ่วงประพันธ์ุ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8092 5821338048 นายชนน พานิชกุล ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8094 5624338033 นายชโนทยั ศรีไพสนธ์ิ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8095 5521338254 นายชัยธัช ปติภัทรกาญจน์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8096 5621338009 นายฌานวรุฒ วงศ์ดี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8100 5621338135 นายณรงค์รจน์ มั่นฤกษ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8102 5624338002 นางสาวณัฐนารี คงจันทร์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8103 5821338007 นายณัฐพล สุหงษา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8106 5821377023 นางสาวดวงมณี วัฒนากรนิยม ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8107 5521338001 นางสาวดาริกา เสนาคูณ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8108 5621377008 นางสาวตวงอักษร ขันตี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8112 5724338011 นายทศพล เพ็ชรประจ า ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8113 5724338017 นายธนสรณ์ ไวภาษา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8115 5621338054 นายธนากร ชาติหนองทอน ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8117 5821338001 นางสาวธนาภา ณ บางช้าง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8121 5621338186 นายธีรติ อ่องโอภาส ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8122 5621338136 นายธีรพงศ์ แย้มไสว ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8123 5721338006 นายนฉัตร แสงสว่าง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8125 5521338056 นางสาวนภาวัลย์ ทองเชื้อ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8126 5624338001 นางสาวนรินทพิย์ ยุทธเสน ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8128 5724338030 นายนัฐวุฒิ พันธ์มลี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8130 5621338093 นางสาวนัทธมน จันทรรวงทอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8131 5621338025 นางสาวนารีรัตน์ บญุน้อย ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8135 5621338062 นางสาวเบญจวรรณ มั่นเขตกิจ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8136 5821338060 นายปฏิภาณ ปานเม่น ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8137 5621338058 นางสาวปทติตา คนสอน ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8140 5721377027 นายปวริศร์ สังขวรรณ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8145 5821377001 นางสาวปยิะธิดา พันธ์ุแก้ว ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8148 5721338018 นายพงศ์ธร ดีสะทา้น ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8153 5721377030 นางสาวพรพิมล พรมศรี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
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8154 5821338024 นางสาวพรรณนิภา ลมสุขะ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8155 5621338101 นางสาวพรสวรรค์ เจียรศรีวิมล ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8156 5621338125 นางสาวพันธชา นาคสุข ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8161 5621338087 นายพิพัฒน์ เสริมสมัตถ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8162 5921377056 นางสาวพิมพ์พร ทองพันธ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8163 5624338015 นายพิษณุศักด์ิ อินอนันต์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8164 5821338039 นายพีรนนท ์ด้วงปั้น ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8166 5621338103 นางสาวเพชรรัตน์ ตาฮอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8168 5624338027 นายภาณุพงศ์ สุนทรโสพันธ์ุ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8169 5624338006 นายภานุพล ราศรี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8172 5821338028 นางสาวรพิพรรณ สมมาตร์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8173 5724338016 นางสาวรมณ ชลธิชานันทน์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8174 5621338104 นางสาวรัชดาภรณ์ นุชนาคา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8175 5521338139 นายรัฐฐากร ศุภวัฒน์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8179 5721377018 นางสาววนิดา เงินเกษม ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8180 5821338021 นายวรกฤษณ์ วิบรูณ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8183 5821338041 นายวรวิท สัตยดิษฐ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8184 5621338060 นางสาววริศรา อินทร์โต ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8185 5624338032 นางสาววลัยพร ทองทบั ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8186 5821338055 นางสาววลัยลักษณ์ พรมสันเทยีะ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8187 5624338013 นายวสันต์ สัตย์ธิพันธ์ุ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8190 5721338037 นายวายุ จูหว้า ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8191 5621338020 นายวิชชุนัย ค าทา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8195 5921338035 นายไวทยวัฒน์ มนูญผล ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8196 5724338003 นายศฐา ศรีวิโรจน์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8198 5621338030 นายศักด์ิสิทธ์ิ ภัทรภาณีนาท ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8202 5621338047 นางสาวสกาวเดือน นิรมลพิศาล ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8203 5621338157 นายสถาพร พุ่มพวง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8205 5624338018 นางสาวสรัญญา ภู่เสือ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8207 5721377024 นางสาวสาธินี เรือนไสว ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8212 5724338028 นายสิทธิชัย รัตนคุปต์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8219 5921338016 นางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
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8221 5821377026 นายสุเมธ ไกลถิ่น ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8222 5621377019 นางสาวสุรีวัลย์ มั่นดี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8224 5621338156 นายสุวนัส โทนหงษ์ษา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8225 5724338020 นางสาวเสาวรี เลียวประโคน ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8226 5721338036 นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทยัรุจนวงศ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8229 5724338032 นางสาวอนัญญา คมรัตนปญัญา ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8230 5821377013 นางสาวอนิสา ยอดหนูน้อย ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8231 5621338083 นายอภินันท ์จิรปติิสัจจะ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8236 5721377033 นางสาวอรุณกมล อุบลแย้ม ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8240 5521338113 นางสาวอาชิธิชา บญุงอก ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8245 5724310010 ดาบต ารวจไกลศร ทมุประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8247 5824310095 พระณัฐกฤต จะติ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8248 5921310099 นางสาวภาวิณี โพธ์ิอ้น รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8249 5821310051 นางสาวชโนทยั ศรีเรือง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8250 5724310071 จ่าสิบตรีลือชา กิจบญุชู รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8253 5921310058 นางสาวนิฟัตมา แวดอเลาะ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8256 5921310178 นางสาวอมรัตน์ แจ่มกระจ่าง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8258 5821310035 นางสาวอลิสา เรืองสุขสุด รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8261 5821310142 นางสาวปณิดา แก้วบวัดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8265 5624310086 นายพลัฏฐ์ พัทธดนย์สมบติั รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8273 5624310073 นายณัฐวุฒิ ใจประเสริฐสกุล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8274 5921310157 นางสาวสิริรัตน์ พงษ์สวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8276 5921310110 นางสาวเบญจวรรณ โตโคกสูง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8277 5921310069 นางสาวอัจฉราพร ศรีนิล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8281 5921310067 นางสาวอัญชิสา เอกปชัชา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8282 5921310111 นายชุติณัทพงศ์ แก้วพลงาม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8286 5824310025 พันจ่าเอกชุมพล เครือวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8300 5621310344 นางสาวกนกพร ใจดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8303 5521310352 นายกนกศักด์ิ บญุมา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8305 5721310065 นางสาวกรณิกา หลอดเเก้ว รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8307 5821310075 นายกฤษฎา กล่ าดิษฐ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8310 5721310100 นายก่อเกียรติ อภิบาลศรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
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8311 5921310135 นางสาวกัญญรัตน์ ตนดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8313 5824310101 นางสาวกัญญารัตน์ คูณพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8316 5721310097 นายกิติศักด์ิ ดวงปฏิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8322 5921310001 นางสาวจรรยาวรรณ พันธ์โสรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8326 5821310157 นายจักรกฤษด์ิ ปทมุสูติ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8331 5624310101 นางสาวจิตกานต์ สอนแสนวิทย์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8332 5821310138 นางสาวจิตรานุช แก้วบวัดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8334 5824310077 นางสาวจินตนา อุตนาม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8343 5624310066 นายฉัตรชัย กาบแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8345 5821310041 นางสาวชนากาญจน์ ตรงเที่ยง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8348 5824310070 นางสาวชนิดา บญุทา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8350 5821310158 นายชยานนท ์มั่งค่ัง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8352 5821310073 นางสาวชลธิชา พลับพลาสกุล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8354 5721310048 นางสาวชววรรณ สนธิพันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8357 5921310158 นายชัยชนะ วัตถุรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8358 5724310055 นายชัยยศ แจ่มคล้าย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8359 5721310124 นายชาคร สินสถาพรพงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8362 5824310028 นางสาวชุติมา มหานิยม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8364 5821310125 นางสาวซูซานา หะยีแวนาแว รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8369 5821310153 นายฐิติวุฒิ ทรัพย์ส่งเสริม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8371 5924310064 สิบต ารวจตรีณรงค์วรรณ สุขข า รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8373 5821310018 นายณัฏฐกิตต์ิ วุฒิมงคลเลิศ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8376 5721310149 นายณัฐชัย อินทกาญจน์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8377 5821310165 นางสาวณัฐชา จันทร์กระจ่าง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8378 5921310161 นายณัฐพงศ์ ใจบญุ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8379 5721310132 นางสาวณัฐพร ศรีสุธรรม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8382 5624310010 สิบเอกณัฐพล บตุรจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8385 5521310200 นายณัฐภัทร ชาติเพียร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8386 5821310139 นายณัฐภัทร สุขสมดาว รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8392 5921310183 นายณัฐสิทธ์ิ อุนานุยา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8398 5821310028 นางสาวดารินทร์ เชยส าโรง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8400 5721310068 นายทรงฤทธ์ิ บญุภิญโญ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
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8402 5821310026 นายทวี สาโรวาท รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8405 5721310156 นายธนกร หงษา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8407 5621310099 นายธนพล วงนาญาติ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8408 5824310054 นายธนศิลป ์บวับาน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8409 5921310153 นายธนากร ทรวงสุรัตนกุล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8411 5621310372 นายธนิสร ลักษณโกเศศ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8415 5721310046 นายธัญญวัฒน์ แก้วโอภาส รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8422 5621310062 นายธีรพงษ์ ทบัทมิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8424 5624310011 จ่าเอกธีรภัทร คนมี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8425 5821310070 นายธีระศักด์ิ สารศรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8427 5621310026 นายนครินทร์ สุทธิสา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8428 5821310126 นางสาวนงลักษณ์ สระแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8432 5721310152 นายนภกร สิมะพัฒนสาร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8434 5921310182 นายนรุตม์ นาชัยลาน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8435 5921310080 นายนฤเบศร์ บรรเทาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8436 5921310180 นางสาวนฤมล ศักด์ิเพชร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8438 5821310163 นางสาวนัฐริตา จันทร์ย้อย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8439 5721310133 นายนัฐวุฒิ สิรกุลยวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8440 5721310122 นางสาวนันทชิา ล าดวน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8441 5721310018 นางสาวนัยนา ช้างปา่ดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8443 5721310047 นางสาวนิชา อ่อนละเอียด รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8449 5824310011 นางสาวนิศรา ศรีชัย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8453 5921310126 นางสาวเบญจวรรณ ฤทธ์ิดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8461 5821310148 นายประสาน นิธิพงศ์พันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8462 5824310073 สิบต ารวจเอกประเสริฐวุฒิ ภานุรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8464 5721310007 นายปรินทร ศิริเอี้ยวพิกูล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8465 5824310017 นายปรีชา จังจิระรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8467 5724310054 นางปรียา แจ่มคล้าย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8469 5721310099 นางสาวปวีณา ชุดไธสง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8470 5521310066 นายปญัญาวุธ พุฒคง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8474 5821310094 นางสาวปยิะวดี ส าเนียง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8476 5921310012 นายพงศกร ทบัทอง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
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8479 5824310031 นายพงษ์พัฒน์ ภูแข่งหมอก รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8480 5824310030 สิบต ารวจตรีพชร โดมขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8483 5724310066 นายพรชัย ภัทรทวีโชคชัย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8487 5921310129 นางสาวพรรณชุดา ยาผา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8493 5721310148 นายพัทธนันท ์กาหลิบ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8497 5821310011 นายพีรพล ครบเบญ็จะ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8498 5921310015 นายพีรพล มองมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8500 5721310044 นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณมิตร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8501 5721310033 นายเพ็ญเพชร ตรีภพ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8505 5724310006 นางสาวภัทรภร โคตรคันทา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8507 5721310108 นางสาวภัทรินทร์ภรณ์ บญุเฉิดฉาย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8508 5624310036 นายภาณุ ตันจอ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8510 5621310146 นายภานุวัฒน์ คงประไพ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8511 5824310087 นายภานุสิทธ์ิ พิญญะชิต รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8513 5721310030 นายภูตะวัน ดีการกล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8517 5624310088 นายมงคล เพิ่มพูล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8518 5721310089 นางสาวมณิการ์ ปญัญาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8519 5624310079 นางสาวมธุชา ชูธรรม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8520 5824310094 นางสาวมยุรี เถื่อนถ้ า รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8521 5821310077 นางสาวมลฑกานต์ หงษา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8523 5624310085 นายมานพ ชูติเสรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8526 5924310069 นายยศวริศ บาระมี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8527 5821310054 นายยุทธภูมิ งาชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8528 5821310133 นางสาวยุสรี หมีดหรน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8530 5721310014 นายรณชัย กุค าใส รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8531 5821310130 นางสาวรติมา จัดเขตรกรรม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8533 5824310022 สิบต ารวจตรีหญิงรมิตา ธรรมสละ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8534 5521310364 นายรวิสุต จินาวัลย์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8538 5721310051 นายราชศักด์ิ หมีเทยีน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8539 5721310057 นายราเชน รัตนะศิลป์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8543 5821310116 นางสาววรณัน เขียวพุฒ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8545 5824310046 นางสาววรรณพร รอดภัย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
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8547 5724310077 นายวรวุฒิ ปสัสา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8551 5624310055 นางสาววลัยพร กรุงกลาง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8552 5721310130 นายวัชรพงษ์ ชมแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8554 5624310016 นายวัชระ ไวแสน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8556 5624310077 นางสาววัชราภรณ์ ทองสุทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8557 5821310071 นายวันชนะ เลาะเมาะ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8560 5721310076 นายวาทติ มัสโอดี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8562 5621310116 นางสาววาสนา ชุบขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8565 5921310140 นางสาววิลาวัณย์ การิโก รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8567 5821310063 นายวีรภัทร ค าใส รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8568 5624310052 จ่าสิบเอกวีรยุทธ ธีรชัยสุรนันท์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8570 5521310158 นายวุฒิชัย ปะกิลาพัง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8575 5821310118 นางสาวศรัณย์พร สอนแจ่ม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8579 5624310102 นางสาวศรีสุรัตน์ บญุเกิด รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8583 5721310127 นางสาวศศิวิมล รัตนพล รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8584 5624310064 นายศักดา พรมจันทา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8585 5624310068 นายศักด์ิชาย หวังสู้ศึก รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8586 5721310113 นายศิรสรรค์ โชคบ ารุงศิลป์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8587 5721310104 นายศิริโชค มั่นทอง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8590 5821310065 นางสาวศิริพร กันยา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8591 5821310067 นางสาวศิริพร ฉุนกระโทก รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8593 5621310082 นายศิลปสิทธ์ิ อรุณโน รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8594 5824310083 นางสาวศิลปสุ์ภา ศรีสาร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8597 5721310110 นายสมพงษ์ โพธ์ิพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8600 5721310101 นายสมรักษ์ หลงนาม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8604 5824310052 นางสาวสร้อยนภา ฟักหอมเกร็ด รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8608 5721310035 นายสหรัฐ ศักด์ิสุรทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8610 5721310114 นายสาธิต มณีผ่อง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8612 5821310062 นายสาริน อินทร์น้อย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8615 5821310059 นายสิรภพ มงคลทรง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8622 5824310019 นางสาวสุชีรา มากเทพพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8624 5921310033 นางสาวสุทธิดา มะลิต้น รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
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8627 5721310010 นางสาวสุธิตา แก้วมนตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8628 5721310131 นางสาวสุธิมนต์ โภคประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8632 5821310049 นางสาวสุภัสสร ถนอมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8634 5921310044 นางสาวสุมลทพิย์ สิทธ์ิน้อย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8635 5921310021 นางสาวสุมินตรา ปกครอง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8637 5821310074 นางสาวสุรวณี เกษฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8638 5821310088 นายสุรวัฒน์ งามสม รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8642 5821310048 นางสาวสุวรรณษา สร้อยแสง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8645 5624310097 นางสาวเสาวนีย์ เลิศจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8651 5521310467 นายอนุพงษ์ ศรีวิชัย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8654 5724310027 นางสาวอมรรัตน์ เพชราชัย รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8657 5724310028 นางสาวอรอนงค์ บญุละออ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8661 5721310058 นางสาวอังคณา เพ็งถมยา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8663 5824310062 นายอาทติย์ สุภะษร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8665 5624310095 นายอานนท ์แสงสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8667 5721310091 นางสาวอาริตา ฉลาดล้ า รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8668 5624310059 นางสาวอารีย์ เอี่ยมประทปี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8669 5824310010 นางสาวอารียา เจริญศรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8673 5521310040 นายอิมรอน มูเด็ง รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8680 5824310086 นายเอกพล ทศัสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต
8683 5921287013 นางสาวรัตนาวดี เกษแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8688 5821287032 นายสุรัชต์ ปนัทา่เรือ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8690 5821286014 นางสาวกาญจนา บริบรูณ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8692 5521287010 นางสาวกนกพร จันทร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8699 5534286103 นายกฤษณพัสตร์ ปิ่นณรงค์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8701 5624287011 นางสาวกันยามาศ บตุรดี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8704 5734285036 นายกิติพัฒน์ เจริญพัฒนาพงษ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8706 5521287007 นายคมสันต์ บวัเขียว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8708 5821286009 นายจักรกริช กุลเกษ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8709 5721287030 นายจักรพันธ์ ปทัมจินตธ ารง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8713 5624286019 นายจิตรมงคล ชื่นตา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8715 5921287019 นางสาวจิรพรรณ พวงเพ็ชร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
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8716 5921287035 นายจิรวัฒน์ พันธ์ุชัย อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8717 5621287009 นายจิรวัฒน์ วณิชพงศ์พันธ์ุ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8718 5721285010 นายจิระภัทร โชติโก อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8725 5921287005 นางสาวเจริญรัตน์ ทองใบ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8728 5624286008 นายชวัลพัฒน์ นิลสลับ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8730 5821286002 นายชัยพร ค าดีวัน อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8731 5721285003 นายชัยมงคล สกุลจร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8733 5721286021 นายชาญวิทย์ ภานุรักษ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8734 5621286012 นายชาติตระการ ศรีโชละ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8735 5821286001 นายเชาววัฒน์ สุขรมย์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8736 5521285002 นางสาวฐานรัตน์ ปานสมุทร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8737 5634285018 นายณรงค์ศักด์ิ วัฒนา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8738 5721286002 นางสาวณัฏฐกานต์ ศรีจุมพล อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8739 5821285007 นายณัฐกิตต์ิ กัณทษา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8741 5821287007 นายณัฐชา ดีสว่าง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8746 5724287006 นายณัฐศักด์ิ กิณเสน อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8748 5634285030 นายดนุพล หดัไทย อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8749 5921286006 นางสาวดาราวรรณ พรมที อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8752 5724287008 นายทศันา ตรีนภา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8754 5821286010 นายธงไชย โตอินทร์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8759 5721287009 นายธนากร กุฎี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8760 5634285052 นายธนาดุล พรหมสีทอง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8761 5521286014 นายธเนศ ใยส าลี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8763 5921285026 นางสาวธัญญรัตน์ แพงแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8764 5921286009 นางสาวธัญลักษณ์ อนุขันธ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8765 5624286006 นายธันวา สมดี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8767 5821285003 นายธีรวุฒิ แซ่ล้ิม อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8768 5721285001 นายธีระพงษ์ ศรีวอ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8770 5821287001 นางสาวนนลนี บญุเจริญ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8771 5724287005 นายนพดล บตุรดี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8772 5621286011 นายนพดล รอดมณี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8777 5921285002 นางสาวนาตยา ศรีอินทร์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
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8780 5921285004 นายบริรักษ์ กล้าหาญ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8783 5534285124 นางสาวปราณี อามาตมนตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8784 5621285031 นายปวรุตม์ คล้ายแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8790 5621286050 นางสาวปยิมาส แดงโชติ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8797 5624286026 นายพงศธร สาธร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8798 5721286006 นายพงศ์ภัทร เพ็งแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8802 5921285003 นางสาวพัชรียา มีมูล อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8804 5621286004 นายพีรพล สมบรูณ์กิจด ารง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8805 5921286005 นางสาวเพลินจันทร์ อรุณแฉ่ง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8807 5724287004 นายภาคภูมิ ศรีพิมล อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8808 5634285031 นายภาณุวัฒน์ ร่านแผ้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8810 5921287008 นายภานุวัฒน์ ทศันา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8811 5624286015 นายมงคล ศรีอนันต์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8812 5621286026 นายมณฑล รัตนพงศ์ธระ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8817 5821287009 นางสาวโยธกา สาดา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8821 5921287047 นายรัตนะชัย เอี่ยมปา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8822 5634285017 นางสาวรัตนาพร วิชุมา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8824 5921286001 นางสาววรกานต์ สุนทรประเสริฐ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8828 5624287002 นายวรุฒ หลิมกุล อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8829 5921286023 นายวสันต์ ค าเสนา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8831 5921287010 นายวัชรากร รอดทองแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8834 5534285120 นายวิชัย จันทงั อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8835 5721285022 นายวิชัยศรี น้อยติ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8837 5621286035 นายวิทติ พรเลิศพงศ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8839 5634286008 นายวิโรจน์ วงษ์เจริญ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8841 5624286020 นายวิศรุต หลีวิบลูย์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8842 5821286008 นายวีรพล มณีแสง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8843 5521286004 นายไวยฤทธ์ิ สุดจิตร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8844 5821285008 นายศราวุฒิ แก้วทมิ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8845 5624286034 นางสาวศศิธร บากบั่น อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8846 5721285024 นางสาวศิรินันท ์บรรณทพิย์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8849 5621285010 นายศิวกร สุวรรณนันท์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
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8854 5624286007 นายเศกสิทธ์ิ สิทธิปกรณ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8858 5521286005 นายสัมฤทธ์ิ ค าสวนจิก อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8861 5734285034 นายสุขุม สะใบบาง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8871 5521286009 นายสุรชัย สามเชียง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8872 5624287012 นางสาวสุรดา อุ่นศรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8875 5624286018 นายอดิศักด์ิ เผ่ือนสัจจา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8876 5521287009 นายอดิสร หนิดี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8879 5734285043 นางสาวอนุสรา จันทรา อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8880 5921286020 นายอภิชาญ ปดัไธสง อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8888 5624287003 นายอานันท ์ประทมุแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8889 5921285027 นางสาวอารีญา สิงหว์งษ์ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8890 5921286002 นายอ านาจ ศรีไสว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8892 5624286011 นายอิทธิพัฒน์ สิทธิจาด อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8895 5921286016 นายเอกวัฒน์ เทอดไทย อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8896 5963104036 นางสาวกรกนก คล้ างาม ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8897 5563157004 นางกัญนิภัทธ์ิ ภัคนันทธ์รรม์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8899 5663103007 นางสาวกานต์พิชชา อุ่นชัย ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8905 5963104058 นายคอลิด เอกชน ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8907 5963104037 นางสาวจรรยา หลวงทพิย์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8908 5963104029 นางสาวจันทร์เพ็ญ จ่าบาล ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8909 5863104009 นางสาวจีรนุช น้อยตาแสง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8910 5863103002 นางใจทพิย์ เย็นสุข ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8911 5963104026 นางสาวชนนิ์หทยั พลเย่ียม ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8915 5963104031 นางซารีญา ม่วงอุมิงค์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8918 5563164003 นางสาวณัฏฐณิชา เหล่าภักดี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8919 5963104006 นางสาวณัฐฐิรา สถิรพูนพัฒน์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8920 5863104011 นางสาวณัฐธิกานต์ กุศลวิทย์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8921 6063104013 นางสาวณัฐพร น่วมทอง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8924 6063104007 นางสาวดุสิดา เหลือจันทร์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8925 5963104054 นายทนงวุฒิ นิยมชื่น ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8926 5663164002 นางสาวทศันีย์ ศรีเที่ยง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8928 5863104031 นายธนากร ไชยโพคา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
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8929 5763104029 นางสาวธัญรัตน์ สระแก้ว ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8930 6163104029 นางธันยาภรณ์ ไกรนรา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8932 5763104021 นางธิดา บญุกูล ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8933 6163104027 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส กางร่มกลาง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8934 6063104008 นายนราธิป เหล่าสุนทร ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8935 6163104012 นางสาวนฤมนต์ ไชยเพ็ชร ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8936 5963104020 นางสาวนฤมล ขันประโคน ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8937 6063104009 นางสาวนันทวรรณ เกื้อกุลธรรม ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8938 5863104039 นายน าลาภ อิ่มทั่ว ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8940 6163104001 นางสาวนิสารัตน์ จันทร ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8943 5763104014 นายปราชญ์ เปี่ยมสุขนิรันดร์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8945 5963104014 นายปริญญา เย็นนรินทร์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8946 5363104141 นายปริญญา รัตนะ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8947 5863104045 นายปรีชา เกตุสิงห์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8948 5963104055 นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8949 5863104041 นางพรนิพา พนะจะโปะ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8952 6163104016 นายพีระเดศ นามวงษ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8954 6063104005 นางเพ็ญพร แก้วมาก ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8955 5663164017 นางสาวภาวิณี แถบหอม ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8956 6063103003 นางสาวภาวิณี สืบสวน ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8958 6163104002 นายมงคล โฮมไชยะวงศ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8959 6063104017 นางสาวมณีพร เอื้ออรุณแสงใส ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8960 5963104049 นางสาวมนัญญา โสภณิก ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8966 6163104006 นายยศกร ภาระพรมราช ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8968 6063104014 นางสาวรวิวรรณ ทองทาสี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8969 5563103008 นางสาวรังสิยา ดวงจินดา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8971 5463103010 นางรุ่งนภา จ าปาเทศ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8972 6163104030 นายฤทธิพงษ์ ประทมุสุวรรณ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8974 5963104009 นางสาววชิราภรณ์ เจะเฮง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8975 5863104042 นางสาววรัญญา พันธ์ุเสือ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8977 6163104023 นางสาววริศรา อินทร์รอด ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8978 5763104024 นางสาววริษฐา ทรัพย์สนอง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
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8979 6163104026 นางวัชรีวรรณ ไชยแสนทา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8980 6163104021 นางสาววารุณี โพธ์ิค า ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8983 6063104018 นางสาววิชิดา แย้มศรี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8984 6163104005 นางสาววิภานันท ์ลมเชย ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8985 5663103003 นางสาววิมลมาศ สมะวรรธนะ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8990 6163104015 นางสาวศราลี เพิ่มรุ่งเรือง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8993 5563157007 นางสาวศิริกาญ แซ่อื้อ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8994 5963104062 นายศิริพงศ์ จันทร์มาตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8996 5963104059 นางสมปอง อัญชัยศรี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8997 5663103008 นางสาวสมพร ชูสิน ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8998 6163104024 นางสาวสรัลพร บวัระภา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
8999 5763104031 นายสหรัฐ พูลนาค ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9001 6163104017 นางสาวสาวิกา พ่อบตุรดี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9003 5863103004 นายสิทธิชัย เจื้อจิ้น ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9004 6063103005 นางสาวสิริธร ย้ิมประเสริฐ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9005 5963104051 นางสาวสิริยา เสาเวียง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9006 6163104020 นายสืบพงค์ แก้วพร้ิง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9007 5863104046 นางสาวสุกัญญา นาพยัคฆ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9009 6063104016 นางสาวสุทธิดา สว่างใจ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9011 5963104072 นางสาวสุธัญญาภรณ์ บญุประวัติ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9015 5963104067 นางสุภาพร พูลวงษา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9016 5963104069 นายสุรรักษ์ วรรณทอง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9017 5963104024 นายสุรวัฒน์ ขจรวิทย์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9018 5863104021 นางสุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9019 5863104040 นางสาวสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9020 5963104010 นางสาวโสภิตา มีศรีจันทร์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9021 6063104015 นางสาวโสรญา อย่างสวย ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9022 5963104015 นางสาวหทยัรัตน์ เรณุมาน ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9025 5663164003 นางสาวอรทยั สีหร่ัง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9026 5963104035 นางสาวอรนันท ์พูลมงคล ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9027 5963104013 นายอรรถพล พรมสุวรรณ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9028 5863104008 นางสาวอลิษา สารธิราช ครุศาสตรมหาบณัฑิต
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9029 5863104035 นางอลิสา บญุส่ง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9030 5963104001 นางสาวอัญชรีย์ ตรีกมล ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9032 5363157001 นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9033 5963104008 นางสาวอุบลธร พึ่งฤกษ์ดี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9034 5963104016 นางสาวอุมาพร ศรีโยธี ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9036 6063288001 นางสาวกุสุมาศ ตันไชย วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9038 5963288007 นายณัฐนันท ์เจริญเลิศเดชกุล วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9039 5863289005 นางสาวนราพร สวนไพรินทร์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9040 5863289002 นายนิพนธ์ ก้อนทอง วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9042 5663288007 นางสาวพิชญ์พิมล กานดารักษ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9043 5663288008 นางสาวภรณ์ประภา อ่วมนุช วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9044 5863288003 นางสาวมาลินี เบญ็พาด วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9045 5863289003 นางวรนุช ก้อนทอง วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9046 5863289001 นางสาวศุภร พัววิริยโสภณ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
9049 5563388011 นางสาวกุสุมาสพ์ วารีไสย์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9050 5663389012 นายเกษม ทพิยเมธากุล ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9051 5263352012 นายเกียรติศักด์ิ ไพศาล ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9054 5163352022 นายชยพร ไชยสิทธ์ิ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9057 5663388007 นางณภัทร เฟื่องวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9058 5263352016 นายณรงค์ฤทธ์ิ หามนตรี ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9059 5563388035 นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9061 5663388040 นางสาวธนกร วิริยาลัย ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9062 5863388004 นายธนัญชัย ไกรเทพ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9063 5663388016 นายธนาณัติ กันสัย ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9066 5863388020 นางสาวพิมตะวัน ลาภวณิชย์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9067 5563388001 นายพิษณุ ศรสงคราม ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9070 5563388025 นายภูเบศ เวชศรี ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9071 5363352008 นายยงยุทธ วรรณสาธพ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9072 5163352034 นางสาวรัตติกาล แสงไทย ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9076 5363352041 นายสมชาย จิระสุโข ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9078 5263352027 นายสโมสร ทองสิพพัญญู ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9079 5463352004 นายสุเชษฐ์ วงศ์เมฆ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
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9081 5563388028 นางสุนันทา พันธุกูล ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9083 5463352005 นายสุวิชชา สิงหโ์ตทอง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9085 5563388006 นางอัญชลี สิริวงษ์สุวรรณ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9087 5463401004 นายฐากร ฤกษ์สมถวิล บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9088 5563401007 นายณพงศ์พัฒน์ จิตรปญัญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9089 5863401003 นางสาวธนัชพร ศรีพิพัฒน์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9090 5663401004 นางสาวธิชา จันทนะผะลิน บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9095 5863401004 นางมรกต นรพัลลภ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9096 5863401001 นางสาวรุ่งนภา ตาบตุร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9098 5163401093 นางสาวศิริวรรณ สุดสงวน บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9099 5863401006 นางสาวสุภาพร แผ้วสะอาด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9101 5363401476 นางสาวอัญชลินทร์ ปญัจะศรี บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
9103 5963905014 นางสาวกมลรัตน์ จันทร์เอี่ยม รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9104 5963905005 ร้อยต ารวจเอกไชยา ประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9105 52639011523 นายณัฐวุฒิ สุระเสน รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9106 5963905021 นางสาวดารารัตน์ สัตย์ซ่ือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9107 5963905006 นายธีรพล แก้วก าเนิด รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9108 5963905016 นายนราวัฒน์ แซ่ด่าน รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9109 5963905001 นายนารอน แสนทวีผล รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9110 53639011098 นายบญุถือ กระฉอดนอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9111 5963905024 นายปริวัตร์ บญุญาเกิด รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9112 5963905022 นายพงศกร ไวยรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9113 5363901990 นางวนาลัย ไชยแสง รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9114 5963905007 นางสาววาสิณี บญุจง รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9115 5963905017 นางสาวสมพร หอมกล่ิน รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9116 5963905019 ดาบต ารวจสุพจน์ สาลี รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9117 5763905026 นายอนันต์ ต้ังเนียรนาทชัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9118 5963905009 ร้อยต ารวจเอกอรรถพล สุวรรณประทปี รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9122 5663311006 นายชินวัตร แนบเนียน ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต
9123 5763311011 นายสรพงษ์ ทองถมยา ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต
9124 6163288003 นางสาวณัฎฐา เชิดชูธีรกุล การแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต
9130 5073249004 นายเกียรติคุณ จินตวร ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
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9131 5273266010 นางสาวขนิษฐา หทยัสมิทธ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9133 5273266011 นางสาวญาณิศา ตันติปาลกุล ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9137 5473266016 นางสาวธีราพร ปฏิเวธวิทรู ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9144 5073249006 นางสาวพัชนี เดชประเสริฐ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9147 4973249013 นางวิมล อุทานนท์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9150 5473266006 นางสาวสร้อยสุดา เลาะหมุด ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9157 5473266011 นางสาวอังคณา จรรยาอดิศัย ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
204 5681124021 นางสาวพนาวรรณ์ เครือพันธ์ ครุศาสตรบณัฑิต
300 5781123070 นางสาวปราชญาพร แย้มพันธ์ุนุ้ย ครุศาสตรบณัฑิต
334 5881123026 นางสาวมลฤดี ยอดสิงห์ ครุศาสตรบณัฑิต
561 5821148022 นางสาวธาริณี ผ่องจ าปา ครุศาสตรบณัฑิต
579 5781124060 นายสิทธิศักด์ิ วงศ์พิทกัษ์ ครุศาสตรบณัฑิต
680 5681123073 นางสาวทฆิัมพร ชุมจูด ครุศาสตรบณัฑิต
1053 5681123070 นางสาวจุฑามาศ ละอองศรี ครุศาสตรบณัฑิต
1464 5881105021 นางสาวนิรชา โกสูงเนิน ครุศาสตรบณัฑิต
1590 5284107013 นางสาวปิ่นณภัสส์ นิลอ่อน ครุศาสตรบณัฑิต
1694 5881105010 นางสาวพัทธิยา ปง่กวาน ครุศาสตรบณัฑิต
1698 5881124037 นางสาวพัสวี ภักดีโสภณ ครุศาสตรบณัฑิต
1881 5881115091 นางสาวรัตนาพร ทมิทะวงศ์ ครุศาสตรบณัฑิต
1891 5881107018 นางสาวรุ่งทพิย์ ยอดจิตร ครุศาสตรบณัฑิต
2004 5624161025 นายวีรชาติ มังสังข์ ครุศาสตรบณัฑิต
2023 5681163011 นางสาวศรีวรรณ เสียงเสนาะ ครุศาสตรบณัฑิต
2246 5621161099 นางสาวสุวรรณนา โปสันเทยีะ ครุศาสตรบณัฑิต
2257 5481124387 นางสาวสุวิมล รักกุศล ครุศาสตรบณัฑิต
2335 5781110015 นางสาวอรดี เย็นเกษม ครุศาสตรบณัฑิต
2527 5721207009 นายกันตเมธ ริมปรัิงษี วิทยาศาสตรบณัฑิต
2529 5721225004 นางสาวกันยารัตน์ สิริสุนทโรทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต
2531 5721225003 นางสาวกันยาเรศ สิริสุนทโรทยั วิทยาศาสตรบณัฑิต
3067 5921203068 นางสาววงตะวัน ชัยหา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3227 5721236001 นายสุขสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาศาสตรบณัฑิต
3427 5721340016 นางสาวมาริษา อ้อนกิ่ง ศิลปศาสตรบณัฑิต
3519 5821346015 นางสาวฤดีกาญจน์ อินทร์ประเสริฐ ศิลปศาสตรบณัฑิต
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3594 5921307023 นางสาวกรวิภา พิราทมุ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3606 5621378012 นายกฤษดา กุลฉันทวิ์ทย์ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3841 5621320033 นางสาวณัฐชา สุขเจริญ ศิลปศาสตรบณัฑิต
3950 5821307094 นายธนัท บญุฟ้าสิริกุล ศิลปศาสตรบณัฑิต
4137 5621320122 นายปฐัวี ศรีบรรจง ศิลปศาสตรบณัฑิต
4283 5721340028 นางสาวมณฑาทพิย์ ถึงล้อม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4396 5921348009 นางสาววริศรา องค์เอี่ยม ศิลปศาสตรบณัฑิต
4627 5721390035 นางสาวหนึ่งฤดี อ.ท.ศรี ศิลปศาสตรบณัฑิต
4818 5324414019 นางสาวกล่ันกรอง หงษา บริหารธุรกิจบณัฑิต
4925 5721413047 นางสาวจิราวรรณ สมหมาย บริหารธุรกิจบณัฑิต
4995 5621414073 นายชัยวัฒน์ หนูจิตร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5105 5921415010 นางสาวถนอมศรี โคตุดร บริหารธุรกิจบณัฑิต
5133 5724412024 จ่าโทธนพงศ์ ดีการ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5216 5921412094 นางสาวนริสา พิศนอก บริหารธุรกิจบณัฑิต
5520 5824412009 นางสาวมาลาศรี วงษ์สิงห์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5537 5921413005 นางสาวยุพารัตน์ วุฒิทวีวัฒน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5547 5824414033 นางสาวรชต มณีธนินพงษ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต
5622 5624413074 นางสาววรรณวิษา ภูหงษ์สูง บริหารธุรกิจบณัฑิต
5897 5821412097 นางสาวสุนิษา อินทราราม บริหารธุรกิจบณัฑิต
5939 5624418027 นางสาวเสาวรัตน์ จันทร์ภักด์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต
6129 5521501265 นางสาวกนกวรรณ เดชเพียร บญัชีบณัฑิต
6218 5821501022 นางสาวณัฐวดี สุขสวย บญัชีบณัฑิต
6446 5821501026 นางสาวสุชานาฎ ใจบญุ บญัชีบณัฑิต
6483 5721501043 นายอภิวัฒน์ ทองสุข บญัชีบณัฑิต
6506 5824501039 นางอาภาภรณ์ ศรีพัด บญัชีบณัฑิต
6520 5521602048 นายคมสันต์ ทองอ่ า วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
6742 5624385021 นายสุทธิพร รักกิจประดิษฐ์ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7130 5621384002 นางสาวพิมลมาศ เพ็ชรทอง นิเทศศาสตรบณัฑิต
7141 5921383040 นางสาวแพรวรุ่ง ยศสา นิเทศศาสตรบณัฑิต
7200 5821374054 นายฤทธิพนธ์ เพ็งพิศ นิเทศศาสตรบณัฑิต
7260 5921381043 นายศรศิลป ์เอกพินิจกุล นิเทศศาสตรบณัฑิต
7320 5721385009 นางสาวสุดา วิชัย นิเทศศาสตรบณัฑิต
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รายช่ือบัณฑิตทีย่ังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2/60, 3/60, 1/61, 2/61, 3/61, 1/62, 2/62, 3/62

(หน้าที ่133 / 133)  

ล าดับ  รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปรญิญา

7676 5721272001 นางสาวสุชานาฏ อู่อ้น เทคโนโลยีบณัฑิต
7818 5624802072 นางสาวคณิตภัทร ระวัง สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
8143 5721377025 นางสาวปวีณา หมื่นศรี ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8181 5621377036 นางสาววรรณชฎา มะคะสุด ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8204 5621377009 นายสรรเพชญ ทพัทอง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต
8693 5721286010 นางสาวกนกวรรณ เขียวแก้ว อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
8866 5721286017 นางสาวสุนิสา ทดัสอน อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
9048 5563388012 นายกันตภณ ผินโพธ์ิ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9073 5563389001 นายวีระ มนตรีวงษ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9141 5473266015 นางสาวนิศากร เถาสมบติั ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
9159 5963905018 พระครูสถิตรัตนธรรม (สุเทพ มังคะลา) รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
9160 5963104012 พระมหาจตุภูมิ แสนค า ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9161 6063104001 พระมหาทศัพล สุดหอม ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9162 5063307006 พระมหาเลิศ สตาเจริญ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
9163 6063104002 พระมหาศิริวัฒน์ ชุมทอง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
9164 5963104011 พระมหาเอกชัย โชติไธสง ครุศาสตรมหาบณัฑิต
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