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ชื่อ-สกุล
คณะ
1
นางสาววรพรรณ พราหมมนัส
คณะครุศาสตร
2
นางสาววัชราพร ยกกลิ่น
คณะครุศาสตร
3
นางสาวธนพร ฉุยเนย
คณะครุศาสตร
4
นางสาวอริสรา แสงสวาง
คณะครุศาสตร
5
นางสาวทิพยวารี ศรีวารี
คณะครุศาสตร
6
นางสาวศรันยา นะราศรี
คณะครุศาสตร
7
นางสาวสิริยากร บุตรราช
คณะครุศาสตร
8
นางสาวพนิดา สิทธิมงคล
คณะครุศาสตร
9
นายธนวัฒน ปูยืน
คณะครุศาสตร
10 นางสาววิไลทอง หาญชนะ
คณะครุศาสตร
11 นางสาวเสาวลักษณ พินันต
คณะครุศาสตร
12 นางสาวชุติมา ศรีวิชัย
คณะครุศาสตร
13 นางสาววารุณี บุญเหลา
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
14 นายอาทิตย เทนสุนา
15 นางสาวปรางทิพย วงศชาลี
คณะครุศาสตร
16 นางสาวจันทิมา มันศรีพรหม
คณะครุศาสตร
17 นายอนุวัฒน นาหนองตูม
คณะครุศาสตร
18 นางสาวนันทนา ทองอุดร
คณะครุศาสตร
19 นางสาวเสาวลักษณ บุญจันที
คณะครุศาสตร
20 นายอินทัช แสงเลิศ
คณะครุศาสตร
21 นางสาวนิษฐกานต เชียงตัน
คณะครุศาสตร
22 นายศักดิ์วาทิน หอมทวนลม
คณะครุศาสตร
23 นางสาวรัตนาวดี ทัศนา
คณะครุศาสตร
24 นางสาวสุภาพร ทวีสิทธิ์
คณะครุศาสตร
25 นางสาวอรวรรณ เหลืองวิไล
คณะครุศาสตร
26 นางสาวน้ําฝน พวงบางยาง
คณะครุศาสตร
27 นายธีระศักดิ์ ทีเมฆ
คณะครุศาสตร
28 นายศุภกิตติ์ กะพุก
คณะครุศาสตร
29 นางสาวชนิดา คํากองแกว
คณะครุศาสตร
30 นางสาวกวินนา ทองพลอย
คณะครุศาสตร
31 นายอมรเทพ สถานสถิตย
คณะครุศาสตร
32 นางสาวนันทกานต ชูเลิศ
คณะครุศาสตร
33 นางสาวปานวดี เนื่องไชยลี
คณะครุศาสตร
34 นางสาวปภัสสร สุนประชา
คณะครุศาสตร
35 นางสาวชันญานุช บัวดี
คณะครุศาสตร
36 นางสาวณัฐชยา ประชาสุข
คณะครุศาสตร
37 นางสาววโรรักษ แสนเมืองอินทร
คณะครุศาสตร
38 นางสาวจันทรทรา จําลอง
คณะครุศาสตร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ
39 นางสาวอรชพร ปุยพวง
คณะครุศาสตร
40 นางสาวณัฐพัชร จิรอรุณสิทธิ์
คณะครุศาสตร
41 นางสาวแกวกัญญา มานะดี
คณะครุศาสตร
42 นางสาวแสงจันทร เสตะพันธ
คณะครุศาสตร
43 นางสาวจิราภรณ ใจมั่น
คณะครุศาสตร
44 นางสาวนิสสาภัญ สีสงสาร
คณะครุศาสตร
45 นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์สิทธิโชค
คณะครุศาสตร
46 นางสาวอัจจิมา ปอมบัว
คณะครุศาสตร
47 นางสาวนารีรัตน ขันทองดี
คณะครุศาสตร
48 นางสาววาทกร มาศรีสุข
คณะครุศาสตร
49 นางสาวนรรัตน พัดใจดี
คณะครุศาสตร
50 นางสาวชญาณี บุญเลิศ
คณะครุศาสตร
51 นายศุภณัฐ สิงหสูง
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
52 นายปริญญา คําพีระ
53 นายพิสุทธิ์ ศุภสมัย
คณะครุศาสตร
54 นางสาวนินุรฮา นิมุ
คณะครุศาสตร
55 นางสาวมารียะ อาแว
คณะครุศาสตร
56 นายอับดุลเลาะห มะสามัน
คณะครุศาสตร
57 นายพิพัฒน ธันยาปภานิจ
คณะครุศาสตร
58 นางสาวนิภาธร เสียงเกษม
คณะครุศาสตร
59 นางสาวจินตนา ปุยอบ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
60 นายชยุตพงศ สาระกุล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
61 นางสาวศุภลักษณ สุวรรณพัตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
62 นางสาวนริศรา เนียมฝอย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
63 นายตะวัน จันลาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
64 นางสาวศศิธร สุขสมแดน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
65 นายวราวุธ แกวสวาง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
66 นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
67 นางสาวขวัญนภา กลางมณี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
68 นายชาญชัย สอดแกว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
69 นางสาวเพ็ญนภา ทองแยม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
70 นางสาวนาถยา กองสุข
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
71 นางสาวอรัญญา สุดรักษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
72 นางสาวนาทวดี พันธเดช
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
73 นางสาวแพรวนภา พวงพิมพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
74 นางสาวนัติทวัล ขันเลศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
75 นางสาวลาวัลย รัชนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
76 นางสาวจิราภรณ ทองอวน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ชื่อ-สกุล
คณะ
77 นางสาวพิมผกา กานนท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
78 นางสาววราภรณ สินสิมหา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
79 นางสาวนรีทิพย แซเอี๋ยว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
80 นางสาวจิราภรณ แสงสุดตา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
81 นางสาวเจนจิรา สาระรัตน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
82 นางสาวสุภาพร นารั่ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
83 นางสาวจรรญมณฑ ศรีประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
84 นางสาวปริตา สุวรรณแจม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
85 นายสิทธิศักดิ์ กองศูนย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
86 นางสาวอารียา แกวพล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
87 นางสาวธนพร บุรีเลิศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
88 นางสาวศิรินญา มั่นดอนเรือ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
89 นางสาวอัญชลี วรศรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
90 นางสาวอรอนงค ตันนารัตน
91 นางสาวชไมพร ศรีคลังไพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
92 นางสาวอรดี สมชัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
93 นางสาวกาญจนา การุณ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
94 นางสาวอรวรรณ สินเสรา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
95 นางสาวเมริษา ทวีทรัพย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
96 นางสาวมลฤดี บรรณาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
97 นางสาวมนทิรา โพธิ์ทอง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
98 นายขวัญชนะชัย เฉลาชาญชัยยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
99 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรเวช
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
100 นางสาวหทัยวรรณ ฮวดลิ้ม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
101 นายอนุวัฒน ประกอบการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
102 นางสาวเบญจพร แพทยเจริญ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
103 นางสาวดรุณี พรมมา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
104 นางสาวนภสร เทียมอุทัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
105 นางสาวอภิญญา คงจุติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
106 นางสาวกชกร พึ่งนอย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
107 นางสาวสุพัตรา คําเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
108 นางสาวสุณัฏฐา เจริญสุข
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
109 นางสาวศศิมา แซตัน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
110 นางสาวสุภาพร แซซิ้ม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
111 นางสาวปณิตา ลิขิตบรรจงดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
112 นางสาวเกวลิน เซี่ยงฉิน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
113 นางสาวกาญจนา คะณา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
114 นายโสภณัฐ สีลาเนียม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ
115 นางสาววรรณา อินทร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
116 นางสาวสุริศา สุขเกษม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
117 นางสาวพรพรรณ ตุปาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
118 นายจิรายุส ใสใหม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
119 นางสาวนวพร ลิ้มอิ่ม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
120 นางสาวสิริพร สางหวยไผ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
121 นายนลธวัช ทองชมพูนุช
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
122 นายธีรภัทร อินทรวิเชียร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
123 นางสาวมัณฑนา เรืองเวช
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
124 นางสาวศิรประภา จันทร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
125 นางสาวสุพิชา ตีกะพี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
126 นางสาวกิตติยา อนุเลิศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
127 นางสาวรุงอรุณ ทวีมาก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
128 นางสาววีระวรรณ เข็มนอย
129 นางสาวสิริวรรณ เปลาเล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
130 นายปกรณ คําแพร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
131 นางสาวรัชนีกร หมีปา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
132 นางสาวปภัสสรา กานทอง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
133 นายชัยมงคล ทาสี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
134 นางสาวนารีรัตน ชุมจันทร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
135 นางสาวศศิธร จิตตโอบออม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
136 นางสาวกฤตยา พนาวันสุทธิศาล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
137 นางสาวนันทนัช ลําไยเสาวรส
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
138 นางสาววิมพวิภา บุญญาเจริญกุล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
139 นายภาณุพงศ แสงสี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
140 นายสิทธิชัย เสารเจ็ด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
141 นางสาววรกานต คเชณชร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
142 นางสาวชุติมา สุขศรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
143 นางสาวนฤมล พรมณีวรรณทวี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
144 นางสาวกัลยรัตน นุมสนิท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
145 นายวสันต งามยิ่ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
146 นายธนัญชัย ตรีธัญญา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
147 นางสาวเบญจวรรณ กูเมือง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
148 นางสาวศรุตา ดอกพุดซอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
149 นางสาวณัฐชา ลัดดาวัลย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
150 นางสาวภนิตา บูชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
151 นายวิทวัส แซเฮา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
152 นางสาวปนปนัทธ สายสมุทร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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153 นางสาวธริกา วิภักดิ์
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
154 นางสาววาสนา คูณเพ็ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
155 นางสาวซูไรดา ระเดน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
156 นางสาวอัลวาริส บอสู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
157 นางสาวกัรตีณี สาและ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
158 นางสาวซาวานะฮ อับดุลรามัน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
159 นางสาวกัลยาณี ถนอมสงวน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
160 เด็กชายพรภวิษย ลีลโรจนวงศ
คณะวิทยาการจัดการ
161 นางสาวอัญชลี วรวงค
คณะวิทยาการจัดการ
162 นางสาววรรณชนก จุลเดช
คณะวิทยาการจัดการ
163 นางสาวสุดา จรเข
คณะวิทยาการจัดการ
164 นางสาวพจนีย ดวงอัมพร
คณะวิทยาการจัดการ
165 นางสาวดวงรัตน คงเกราะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
166 นางสาวปวีณา เอียงสวาท
167 นางสาวทิวาวรรณ หมกคลาย
คณะวิทยาการจัดการ
168 นางสาวสุทธิดา พวงมาลี
คณะวิทยาการจัดการ
169 นางสาวพุทธชาติ ปริติ
คณะวิทยาการจัดการ
170 นางสาวนภัสร แสงทอง
คณะวิทยาการจัดการ
171 นางสาวชลกร สันติชัยกุล
คณะวิทยาการจัดการ
172 นางสาวนันธิกา เลิศหลาย
คณะวิทยาการจัดการ
173 นางสาวยุพารัฐ ศักดิ์ใหญ
คณะวิทยาการจัดการ
174 นางสาวจันทรสุดา เพชรรอด
คณะวิทยาการจัดการ
175 นางสาวอภิสุชา ตั้วโล
คณะวิทยาการจัดการ
176 นางสาวกาญจนา เกิดฤทธิ์
คณะวิทยาการจัดการ
177 นางสาวกาญจนา เจียมทอง
คณะวิทยาการจัดการ
178 นางสาวศรินยา ทองคํามา
คณะวิทยาการจัดการ
179 นางสาวกาญจนา จันทร
คณะวิทยาการจัดการ
180 นางสาวนิภาวรรณ ชินเวช
คณะวิทยาการจัดการ
181 นางสาวณัฐสิมา กลิ่นหอม
คณะวิทยาการจัดการ
182 นางสาวฐิติมา โพธิ์ประสาท
คณะวิทยาการจัดการ
183 นางสาวปณศิณา บุตรชะมอย
คณะวิทยาการจัดการ
184 นางสาวบุษยา บุตฉามิ
คณะวิทยาการจัดการ
185 นางสาวอารียชล เปลี่ยนเพ็ง
คณะวิทยาการจัดการ
186 นางสาวพิรุณรัตน ใจกลา
คณะวิทยาการจัดการ
187 นางสาวกฤษณา เภาตา
คณะวิทยาการจัดการ
188 นางสาวอรอนงค อินสวาง
คณะวิทยาการจัดการ
189 นายไพโรจน ใจดี
คณะวิทยาการจัดการ
190 นายณัฐพนธ คงดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
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191 นางสาวสุธิดา แสงสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
192 นางสาวสุภาวดี เชิดชู
คณะวิทยาการจัดการ
193 นางสาวสายพิณ เรียนวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
194 นางสาวพรพรรณ สมรูป
คณะวิทยาการจัดการ
195 นายธนชัย จินอย
คณะวิทยาการจัดการ
196 นางสาวพิชชาภา อํานวยผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
197 นางสาวบุษรา ประกิ่ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
198 นางสาวศิริกาญจน คนผิวเกลี้ยง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
199 นางสาวกัญญาภัค แกวมาลา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
200 นางสาวพุทธชาติ ราชบัณฑิตย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
201 นางสาวธิดารัตน สุมนทา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
202 นางสาวอนันตา ชัยศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
203 นางสาวเมธาวี จันทปญโญวาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
204 นางสาวศิรินาถ ศรีดอนไผ
205 นางสาวจันทรจิรา โสมิ่งมี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
206 นางสาวกชกร หูคี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
207 นางสาวกรรณิการ รั่งกระโทก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
208 นางสาวปทุมมา จิมสันเทียะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
209 นางสาวรัฐริกา เกาะน้ําใส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
210 นางสาววรรณวิษา เชิดโกทา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
211 นางสาวเสาวลักษณ หวงกระโทก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
212 นางสาวมาริสา เพชรไทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
213 นางสาวกาญจนา ชูชัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
214 นายอรรถพล ดัชถุยาวัตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
215 นางสาวปาณิศา โอษฐิเวช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
216 นางสาวอรวรรณ ระบกเวีย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
217 นางสาวกาญจนาพร พันธบุปผา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
218 นางสาวณัฐณิชา รื่นเริง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
219 นางสาวกาญจนา หินนาค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
220 นางสาวสุพัตรา กิ่งแกว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
221 นางสาวมนทิวา ใจภักดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
222 นางสาวมนทิรา ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
223 นางสาวสุภาวดี เพตะเข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
224 นางสาวศุภรัตน บุญกอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
225 นายวิวัฒน เวระนะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
226 นางสาวภัทราพร กําลังดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
227 นางสาวอังคณา นําระนะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
228 นางสาวภรณทิพย ศรีอนุช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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229 นางสาวนุสราภรณ วงษเจริญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
230 นางสาวสุภัสสร นิลนามะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
231 นางสาวพรวิภา คําโมง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
232 นางสาวศรีไพร กองคํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
233 นางสาวสุดารัตน แสงนุรักษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
234 นางสาวอรดา เทพวงคษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
235 นางสาววิจิตรา หวานเพราะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
236 นางสาวปถยา ปุงโพธิ์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
237 นางสาวสุกัญญา ชัยชนะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
238 นางสาวชุติมา ทิพรัตน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
239 นางสาวศิริขวัญ ใจหาญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
240 นางสาวจุฑาทิพย ศิริมาตย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
241 นางสาวศันสนีย นอยยะ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
242 นางสาวสุกัญญา ทะอาง
243 นางสาวสายทิพย พิมพโพนทอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
244 นางสาวอารยา พันเมือง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
245 นายสุริยา สุวานิช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
246 นางสาวเมวิยา ฉายถวิล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
247 นางสาวมาลัย นนทปญญา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
248 นางสาวยุตพันธ พรมทอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
249 นายอมรวิรัตน ชินออน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
250 นางสาวพัชรี ศรีสงคราม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
251 นางสาวภัสราภรณ แสนศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
252 นางสาวบุษราคัม ยาจามิ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
253 นายพงษพิสุทธิ์ สุราฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
254 นางสาวกาญจนาภรณ จันทวิสา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
255 นางสาวนงนุช กาดกลอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
256 นางสาวสามินี ตุจันโต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
257 นางสาวสุดารัตน โพธิยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
258 นางสาวรุงนภา กันทะเพชร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
259 นางสาวนิศารัตน พัฒนจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
260 นางสาวศิริพร เพ็ชรดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
261 เด็กหญิงวิชุดา โพธิเอี่ยม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
262 นางสาวมุทิตา ใจมุง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
263 นางสาวกนกวรรณ รอบคอบ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
264 นางสาวอรทัย ไทยแท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
265 นางสาวสุกัญญา มะกง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
266 นายวงศพัทธ ชินวงศทวม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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267 นางสาวกาญจนา พันธุ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
268 นางสาวสุนิษา แซลิ้ม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
269 นางสาวกุสุมา จันทรเพชร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
270 นายตระการ บุญเกิด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
271 นางสาวลัดดาวัลย เชื่อมสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
272 นางสาวสุกัญญา บุญชู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
273 นางสาวกิ่งกาญจน เกาสังข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
274 นางสาวอรยา รอดคํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
275 นางสาวชาบดี ประกอบธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
276 นางสาวณัฐพร ลอดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
277 นายรัตฐพล รุจิเรขอภิรักษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
278 นายสิริภาส ศรัทธาผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
279 นายชัชวาล สุจินตธรรมสาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
280 นายพลกฤต ชื่นมัจฉา
281 นางสาวบุษยา บุญถนอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
282 นายวัยวัฒน สุริยจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
283 นางสาวทักษอร แกวคํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
284 นางสาวจิราวรรณ ไชยอวน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
285 นางสาวลักขณา ทัศนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
286 นางสาวกรกนก จุยสาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
287 นางสาวปยบุตร เรืองทิพย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
288 นางสาวพรพิรุณ บุญทะสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
289 นางสาวชลนิสา จันทรเพชร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
290 นายเฉียบชัย พุฒเฉลิม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
291 นางสาวชลลดา ฉุนปรางค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
292 นายสุริยา ชางเขียน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
293 นายนนทวัฒน พรหมณี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
294 นายไพศาล ชมภู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
295 นายเชาวนรัตน มุลมูล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
296 นางสาวสุนิสา ชุมจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
297 นางสาวณัฐธิดา มิชสิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
298 นางสาวปาริชาติ ฟกแฟง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
299 นางสาวเสาวกุล เย็นทรวง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
300 นางสาวเบญญพร เย็นทรวง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
301 นางสาวจรรยา แซตั้ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302 นายณัฐวุฒิ ศรีอุทารวงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
303 นางสาววรางคณา ทองโกมล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
304 นางสาวอนุธิดา นิลพงค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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305 เด็กชายวิสัยทัศน คุมรอด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
306 นางสาวเกษณี แมนพรหม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
307 นายสุรสิทธิ์ อารมณชื่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
308 นางสาวสุดารัตน เมฆพยับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
309 นายพงศกร อิ่มอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
310 นายถิรวัฒน วิเศษสิงห
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
311 นายนครชัย ผูกพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
312 นางสาวอรณิชา งามยิ่ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
313 นายชัยณรงค บุญมี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
314 นางสาวเพ็ญพักตร โยธารักษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
315 นายกิตติศักดิ์ น้ําทรัพย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
316 นางสาวรจนา ทองอินทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
317 นายอภิสิทธิ์ นกเทียน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
318 นางสาวสุพัตรา เจริญวงษ
319 นางสาวจิราภรณ ศรีหาบุตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
320 นางสาวศุกรณารี สังขสุจิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
321 นายศรชัย ชวยบํารุงวงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
322 นางสาวรุงอรุณ ประดับกลอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
323 นางสาวกัญญารัตน สุภาวงษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
324 นางสาวพนาขวัญ คล้ําสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
325 นายจีรภัทร พรมทอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
326 นางสาวอัญชนา งามยิ่ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
327 นายสหภาพ สิรินิมิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
328 นายพีรพงษ พิมดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
329 นายธนพล ชนะนาญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
330 นางสาวบุษกร จันพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
331 นางสาวกฤษณา มาชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
332 นายกฤษณะ ผินโพธิ์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
333 นางสาวกัญญาณัฐ สามบุญชื่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
334 นางสาวศศินันท มะลิซอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
335 นางสาวหนึ่งฤทัย สงมา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
336 นางสาวนริศรา นิลบุญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
337 นางสาวนัฏฐมล บุญมี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
338 นางสาวสุชาดา ชูศรีจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
339 นางสาวสโรชา สมศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
340 นายอภิวัฒน ดีลี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
341 นางสาวอมรรัตน หมื่นเอ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
342 นายจักรี เสือเดช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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343 นางสาวทัญนิกา ยูงรัมย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
344 นางสาวรัชนีกร แซเฮา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
345 นางสาววรพรรณ หลําเจริญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
346 นางสาวรติรส กล่ําสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
347 นางสาวอทิตยา จีนเรียบ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
348 นางสาวสัตริยา ทิมทอง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
349 นางสาวมนฤทัย ใจมา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
350 เด็กหญิงฐิติชญา ศรีบุญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
351 นางสาวกานดา งามสี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
352 นางสาววาสนา ศิริสมบูรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
353 นางสาวอินธิรา คมขํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
354 นางสาวอุษามณี สุริยรัชนี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
355 นางสาวปริฉัตร ฤทธิรงค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
356 นางสาวปรารถนา ฤทธิรงค
357 นางสาวสุธัญญา แซหงอ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
358 นางสาววิดาภรณ พรหมพัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
359 นายฐิติศักดิ์ สุขวิทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
360 นางสาวรวิพร กั่วพานิช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
361 นางสาวรอฮายู นาแว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
362 นางสาววรรณษา ค้ําชู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
363 นางสาวมนัชยา บุญเลิศสกุลชัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
364 นางสาวชฎารัตน กงภูเวช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
365 นายรามณรงค โภควิบูลย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
366 นางสาวจุฬาลักษณ คําพันดุง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
367 เด็กหญิงศิรดา ไชยทองรัตน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
368 นางสาวจิราพร ชารี
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
369 นางสาวนัทวรรณ สีสงปราบ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
370 นางสาวศิรินาถ สิงหศิริ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
371 นายอนันต ทุงหลวง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
372 นางสาวรัตญา โสตาราช
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
373 นางสาวนิติยากรณ ศรีไสล
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
374 นางสาววิภาวรรณ ทัดทอง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
375 นางสาวเจนจิรา ปอกตัง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
376 นายจิรวัฒน คณาภิบาล
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
377 นางสาวแพรพรรณ จิลากาหงษ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
378 นางสาวยุภาวรรณ แมนรัตน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
379 นางสาวปริยฉัตร เกิดโต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
380 นางสาวกรรณชนก เนตรจรัสแสง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
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381 นางสาวสุนิสา ใจเกงดี
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
382 นางสาวธนารีย บัญชา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
383 นางสาวนิสา เหมือนเต็ม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
384 นางสาวเสาวลักษณ เอี่ยมอาจ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
385 นางสาวจิราภัทร ใจบุญ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
386 นางสาวจิรดา ดาวกระจาย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
387 นางสาวจริยา ฉิมเพชร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
388 นางสาวนวลฉวี ศรีสวาง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
389 นางสาวยศวดี ปนวิเศษ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
390 นางสาวพัชรินทร ภูสุวรรณ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
391 นางสาวรัตติกาล ทองเหลือง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
392 นางสาววรรนิภา อินตะภา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
393 นางสาวปรารถนา ชูสังจิตร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
394 นางสาวปภาวรินท คูณศรัทธา
395 นางสาวซารา บอเตาะ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
396 นางสาววรัญญา รอดนิตย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
397 นายนัฐพล ถึงจอหอ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษา

