
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที ่3 Admission 1 และ Admission 2 
………………….…………………. 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบที่  3 Admission 1 และ Admission 2 ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่   
10 มิถุนายน 2564 นั้น 

บัดนี้ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 1 และ 
Admission 2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดระดับพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
และก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งน าไปจัดท าระบบส าหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ 
ตามแนวทาง GREATS เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งน าไปสู่   
การเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ที่  www.reg.tu.ac.th 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่     มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

1 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กชมน สุขสม

2 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กนกวรรณ ช านาญกิจ

3 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กมลพรรณ ตรีก าจร

4 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กรกนก ศรีดาค า

5 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กฤตติพัฒน์ วงค์สาโรจน์

6 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กฤตวยา ชุษณะพงษ์ชัย

7 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กฤตัชญ์ น้อยกอ

8 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กฤติณัฐ อ้อยบ ารุง

9 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กฤษณ์ อินทร์อร่าม

10 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กฤษตินันท์ ไตรรัตน์

11 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กวินภพ อะทุมชาย

12 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ก้องภพ ประพันธ์วิทยาศิษ

13 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กัญญ์ณัฐชยา ชูจิตต์

14 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กัญญาณัฐ น้องการ

15 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กาญจน์ชนัตถ์ เบญจรงคพันธ์ุ

16 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ก้านตอง ลพพ่ึงชู

17 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กีรติ สังขรัตน์

18 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กีรติ ธนศุภมงคล

19 นิติศาสตรบัณฑิต นาย กีรติกร ขุนแก้ว

20 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว กุลิสรา วาจางาม

21 นิติศาสตรบัณฑิต นาย เกียรติศักด์ิ อึงขจรศักด์ิ

22 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว โกลัญญา ล้ิมชัยชนะโชค

23 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ขวัญญาดา นวมดี

24 นิติศาสตรบัณฑิต นาย คทาวุฒิ สมรูป

25 นิติศาสตรบัณฑิต นาย คุณานนต์ หิรัณย์ชนาสิน

26 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว คุณิตา เลิศวัฒนะเมธี

27 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว จณิศกานต์ เจริญโพธ์ิ

28 นิติศาสตรบัณฑิต นาย จักรพงศ์ ชูศร

29 นิติศาสตรบัณฑิต นาย จารุกิตต์ิ ศรีวิรัตน์

30 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว จิตติพร จรัญรัตนศรี

31 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว จิรปรียา เชนร้าย

32 นิติศาสตรบัณฑิต นาย จิรเมธ เตชวงศ์วณิช

33 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว จิรัชยา ปิยศทิพย์

34 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว จุฑาธิบด์ิ รอดเพชรไพร

35 นิติศาสตรบัณฑิต นาย จุฑาพัชร สิริทิพากร

36 นิติศาสตรบัณฑิต นาย เจตพัฒน์ ตัน

37 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชญาดา กาท ามา

38 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชญานิศ ประดิษแจ้ง

39 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนิกานต์ คงสวัสด์ิ

40 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนิดาภา เข็มเมือง

41 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนิดาภา บวรรุ่งเรืองกูล

42 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ชลชาต โชติช่วง

43 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชลดา ตรรกวิรุฬห์

44 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ชลธีร์ สุดประเสริฐ

45 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชวัลรัชญ์ จันทร์ประเสริฐ

46 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชวัลลักษณ์ ปิยภาณีรัตน์

47 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ชวัลวิทย์ บุญช่วย

48 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชวิศา จันทินทรางกูร

49 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชัญญานุช หนูรอด

50 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ชาลิสา บุญธรรม

51 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ชินพัฒน์ พลอาสา

52 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ชิษณุพงศ์ นิลกลัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

53 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาณากร เปรมอนันต์

54 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ญาณากร ล าเจียกสุวรรณ

55 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาณาธิป เน่ืองจ านงค์

56 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาณิศา คงสมเพียร

57 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาณิศา โลเกศเสถียร

58 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ฐานิศร์ ชูอาวุธ

59 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ฐาปนา โคตรคันทา

60 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ฐิตา เรืองวรุณวัฒนา

61 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณภัทร สุจวิพันธ์

62 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณภัทรศมล สุทธิกุล

63 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณรงค์ภัทร ยอดค า

64 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัชชา กาฬเพ็ชร์

65 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัชชา ปร่ านาค

66 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณัชภัคร โภคภิรมย์

67 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฏชนาง อนุมณี

68 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์

69 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐกฤตา ธราพร

70 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณัฐชนน ชมเชย

71 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐณิชา ศรีคง

72 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐทนันต์ ศรีพันธ์

73 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณัฐนภัสสร์ รักความสุข

74 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐนันท์ บัวเทียน

75 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐรินทร์ ต่อรุ่งเรืองกิจ

76 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐวรา สืบสอาด

77 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ณัฐวัฒน์ คงสุข

78 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชารีย์ สังข์น้อย

79 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ดนัยา ปาตีค า

80 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ดิษย์ลดาพร โสมจะบก

81 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ตฤณ ตรงงาม

82 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ

83 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ทอฝัน โชควิวัฒนศิริ

84 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ทิพรดา พันธ์หอม

85 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ไทธรรม์ ถาวรวงศ์

86 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนกฤต ท าพันธ์

87 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนโชติ ภูศรี

88 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนพร คมน์อนันต์

89 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนภัทร กรรัศมีโชติ

90 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนภัทร กาญจนกุล

91 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนวัฒน์ อัศวเนรมิตร

92 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนวิชญ์ หงษ์ชูเวช

93 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนวิชญ์ แก้วมณี

94 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนารีย์ วงค์ษา

95 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธนิก กิติทัศนาสรชัย

96 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธมลวรรณ บุญวงษ์ใส

97 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธรนันท์ ไพศาลมหาสมบัติ

98 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธรรมสรณ์ ตะโกพ่วง

99 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธรรศ สุวรรณอ าภา

100 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธัญชนก ชูศรี

101 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธันย์ชนก สีสุวรรณ์

102 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธัมมวิสา เตียวัฒนาตระกูล

103 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธารารัตน์ ตึดสันโดษ

104 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธีเดช สุระสังวาลย์
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

105 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธีรโชติ ป้องกันภัย

106 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ธีรตา พรหมฤทธ์ิ

107 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ธีรภัทร ต้ังจิตเกษมสุข

108 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นงนพัส ไขแสง

109 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นชาท เหล่าพานิช

110 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นนทวรรษ ทารส

111 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นพรุจ สุนทรนันท์

112 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นพสร ลิลิตลือชา

113 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นรมน แก้วจัง

114 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นฤกานต์ จุลรักษา

115 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นลินพร โควสุรัตน์

116 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นวมินทร์ ทัดสวน

117 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นัทกานต์ บุญโกสุมภ์

118 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นัทธมน วัฒศรีสวัสด์ิ

119 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นันทกร ตันติโกวิท

120 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นันท์นภัส มโนกุลอนันต์

121 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นันท์นภัส ศรีสิริศักด์ิ

122 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นันท์นภัส ค าจริง

123 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นันทัชพร พรดุษฎีกุล

124 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นันทินี โพดาพล

125 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว นารา คุ้มวงศ์นาม

126 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นิติพงศ์ ด าประไพ

127 นิติศาสตรบัณฑิต นาย นิธิศ จ่ันฤทธ์ิ

128 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เนตรปรียา ธุรีวรรณ์

129 นิติศาสตรบัณฑิต นาย เนติกร ปัญญานาม

130 นิติศาสตรบัณฑิต นาย เนติธร ใจแผ้ว

131 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เนืองนิมมาน กะฐิน

132 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เน้ือทอง ลาภงามเพียร

133 นิติศาสตรบัณฑิต นาย บรรพ์ บุนนาค

134 นิติศาสตรบัณฑิต นาย บวรกิตต์ิ โสตถิโภคา

135 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว บัวบูชา สาลีพัฒนผล

136 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว บุณฑริกา แท่งทอง

137 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว บุษราภรณ์ บุญราศรี

138 นิติศาสตรบัณฑิต นาย บูรพา ทิตภิญโญ

139 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปฏิภาณ มณีวรรณ

140 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปณิตา นิลน้อย

141 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปนัดดา ป่ินสกุล

142 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปพิชญา อาชนี

143 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ประพัณฐ์ สุริยันต์

144 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ประวันวิทย์ ประจวบพันธ์ศรี

145 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปรียาภัทร์ ภูชูธรรม

146 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปวรินทร เสียงหวาน

147 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปัญญสิริ ปิดตานัง

148 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัณฑิตา จันระมาด

149 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปัณณทัต ศรีอินทร์

150 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัณณภรณ์ กาจหาญ

151 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปัณณวิชญ์ ทองฉิม

152 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปัทม์ ปัทมะ

153 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปาณัสม์ ธรรมกุล

154 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปาณิสรา บุญชิต

155 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปาณิสรา มีม่ัน

156 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปาลิตา อาปตาคม ณ นคร

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

157 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปาลิตา จันยมิตรี

158 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปิติคุณ เตชพาหพงษ์

159 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปิติพงศ์ มนต์ไตรเวศย์

160 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ป่ินประภา ไพบูลย์

161 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปิยกาญจน์ ค าต่าย

162 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ปิยะวรรณ สุวรรณกรกิจ

163 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปุณณัตถ์ วังปีติ

164 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปุณยวัจน์ ธีระวราพฤกษ์

165 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ปุณยุทธ อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว

166 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พงค์ภัค อนุมัติ

167 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พงศภัค นิกรธรรมรัต

168 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พงศ์ภัทร เหล่ากอที

169 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พชรมน อินทร์น้อย

170 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พรนภา ไพรสรรค์

171 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พรรัมภา วิวัฒน์วานิช

172 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พรลภัส เจียมอุทิศศักด์ิ

173 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พรหมพร สิทธิวงศ์

174 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยชมพู แสงลับ

175 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยพรรณ สีพลนอก

176 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พศุตม์ เพียวประเสริฐ

177 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พสธร แน่นหนา

178 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พอดี พงศทันธรรม

179 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชราพรรณ วิวัฒนานนท์

180 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชศรัญย์ หาญโชคชัยสกุล

181 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พัณณ์ชิตา จันทร์อักษร

182 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พัทธนันท์ ค ามูล

183 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พันธกานต์ เย็นรักษา

184 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พัลลภ ศรีหงศร

185 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พัสกร ยุคุณธร

186 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชญ์สินี อนันตธนวิทย์

187 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชญา ขาววงษ์

188 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชญานิน โรจน์มหามงคล

189 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชญาภา เชาวนา

190 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พิชยุทธ ธงชัยกุล

191 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชามญช์ุ สงวนสัจ

192 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์นาราศ์ ศรีนาราง

193 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์มาดา พราหมณ์เทศ

194 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์ลภัส โกสวัสด์ิ

195 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์วลัญฬ์ เฉลิมพานิช

196 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พีรญา ดวงประทีปทอง

197 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พีรดา พราหมโณ

198 นิติศาสตรบัณฑิต นาย พีรดิษฐ์ รัตนปราสาทกุล

199 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว พุธิตา พุทธศรี

200 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เพกา เลิศปริสัญญู

201 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เพ็ญพิชชา ไพนุพงศ์

202 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เพ็ญพิชชา เหลืองอ่อน

203 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เพ็ญศิริ แจ่มศรี

204 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว แพรพลอย ภู่ระหงษ์

205 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว แพรวา อัตตวิริยะสุวร

206 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ไพรพันธ์ รักธรรม

207 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ไพลิน ไตต่อผล

208 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภคนันท์ กาญจนศรัณย์
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209 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภลดา รอดคลองตัน

210 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภวธฤต กล่ันประชา

211 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัคจิรา ชัยประเสริฐ

212 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทฌิมาพร ทิพย์พิมาน

213 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัททิยา บุญญา

214 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรดา กสานติกุล

215 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรนรี ห่อทองรุ่ง

216 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรวรินทร์ ลิโมทัย

217 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรานิษฐ์ ย่ังยืน

218 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทราภรณ์ คงหอม

219 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภาคิน วันทวี

220 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภานุวิชญ์ ช่วยศรี

221 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภาวิดา พิทักษานนท์กุล

222 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภาวิต ชาวศรีทอง

223 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภีมวัจน์ ดุษฎีพฤฒิพันธ์ุ

224 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ภูน้ าฟ้า รอตศิริ

225 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูบดี ลิมปิผล

226 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูเบศ เรืองบุณยกุล

227 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูผา นาคะลักษณ์

228 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูผา ภู่พัฒนะกูล

229 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูมิพัฒน์ พงษ์ชัยไกรกิติ

230 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูมิพันธ์ ก่ิงพุทธพงษ์

231 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูมิรพี คุณุรัตน์

232 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูรินท์ ภูห้องไสย

233 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ภูริภัทร์ สุนทรานุรักษ์

234 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว มณิชญา หยูทอง

235 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว มนัญชยา พิศาลายน

236 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว มาริชา กุศลเอ่ียม

237 นิติศาสตรบัณฑิต นาย เมธิชัย เลิศกิจคุณานนท์

238 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เมธินี ทองท้วม

239 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ยศภัทร แก้วจรัส

240 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เยาวภา เชาว์ปรีชา

241 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว รมย์ธีรา ทาบุญ

242 นิติศาสตรบัณฑิต นาย รัชชานนท์ พรมจรรย์

243 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว รัฎฎา เสียงลอย

244 นิติศาสตรบัณฑิต นาย รัฏชาติ บัวบรรจง

245 นิติศาสตรบัณฑิต นาย รัฐธีร์ นิธิกรอุดมวิทย์

246 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ริญญ์รภัส ฉัตรมงคลชัย

247 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ลัลนา ทูลธรรม

248 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วชิราทิพย์ โสมาศรี

249 นิติศาสตรบัณฑิต นาย วทัญญู ใจเกษมสุขดี

250 นิติศาสตรบัณฑิต นาย วรกานต์ สนสร้อย

251 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรดา เผือกศรี

252 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรธิดา พินพิสิทธ์ิ

253 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรณชิตา ชิตมน

254 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรณรดา วงศ์ประสิทธ์ิ

255 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรณวิมล วิมล

256 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรณิดา ละมูนกิจ

257 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรณิดา โชควนิช

258 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรวลัญช์ อินทร์โต

259 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วรอิศรา หนูวงษ์

260 นิติศาสตรบัณฑิต นาย วรัญญู บุญค้ า
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261 นิติศาสตรบัณฑิต นาย วราเทพ ศรีค า

262 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วริศรา วงศ์มะณี

263 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วริศรา เลิศธนะแสงธรรม

264 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วริษฐา พุ่มพันธ์ศักด์ิ

265 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว วิราวรรณ ทิพย์ศรี

266 นิติศาสตรบัณฑิต นาย วิศิษฏ์ เสริมศิริสกุล

267 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศริยา สิงห์บารมี

268 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศรุดา ไทยเสรีกุล

269 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศรุดา ทูลศิริ

270 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิญาดา ว่องไว

271 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิตา อยู่อุ่นพะเนา

272 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิพิมพ์ ป้ันลายนาค

273 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิมณี เศวตเศรนี

274 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศิติภา นาคทอง

275 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศิรวิทย์ บุษบงค์

276 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศิวพฤกษ์ ญาณสูตร์

277 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศิษฏ์ โอภาสจิรวิโรจน์

278 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุพิชญาวรรณ จรูญพงษ์

279 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศุภกิจ ชัยชนะทรัพย์

280 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศุภณัฐ โลหะขจรพันธ์

281 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศุภณัฐ นพรัตน์

282 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศุภณัฐ นาคน่ิม

283 นิติศาสตรบัณฑิต นาย ศุภวิชญ์ วิไลสรการ

284 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภาพิชญ์ ฉัตราภรณ์พงศ์

285 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภาพิชญ์ สุขสุวานนท์

286 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สงกรานต์ แซ่ต้ัง

287 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สร้อยสุวรรณา กรีรัมย์

288 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สลิลทิพย์ พนาอภิชน

289 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สายรุ้ง แก้วมีแสง

290 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สิทธา หาญวิชิตชัย

291 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สิรภพ ภูหงษ์ทอง

292 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สิรภพ ชาตะกูล

293 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สิรภพ วิเศษสินธ์ุ

294 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สิรวิชญ์ จวนอาจ

295 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สิรศักด์ิ ทะนะ

296 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สิริกร แก้วละมุล

297 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สิริกันย์ สีตะวัน

298 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุกานดา ธรรมศรีสกุล

299 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุจิรา นรินทร์ศิลป์

300 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุณัฐนันท์ รอดกุล

301 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุทธิตา สุขนุช

302 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุธิดา โพธ์ิศรี

303 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุพิชฌาย์ หลีแคล้ว

304 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุภัคณา คชสิทธ์ิ

305 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สุเมธี เสมอจิตร์

306 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สุรพัศ หลงเดียว

307 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สุรสิทธ์ิ วงศ์สกุลภักดี

308 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว สุวพิชชา ทองมา

309 นิติศาสตรบัณฑิต นาย สุวิจักขณ์ รุ่งเรือง

310 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว หน่ึงฤทัย ทรงชัยสงวน

311 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว หฤทัย หฤทัยพันธ์

312 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว องค์อร กะจะวงษ์
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313 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อติกานต์ สุวรรณโชโต

314 นิติศาสตรบัณฑิต นาย อติกานต์ บุญนิล

315 นิติศาสตรบัณฑิต นาย อธิปพัฒน์ อารยะโรจน์กุล

316 นิติศาสตรบัณฑิต นาย อนพัทย์ จรรยา

317 นิติศาสตรบัณฑิต นาย อนพัทย์ หวานสนิท

318 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อนัญพร เพ็งเลา

319 นิติศาสตรบัณฑิต นาย อนันต์วัฒน์ สิทธาบุษย์

320 นิติศาสตรบัณฑิต นาย อนุวัฒน์ เพชรมณี

321 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อภิชญา แซ่อ่ึง

322 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อภิชญา สุขหร่อง

323 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อภิสรา ใจจิตร

324 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อรพิลาศ สวาสด์ิธรรม

325 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อัจฉริยา ชุ่มทรัพย์

326 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อาทิตยา วัตถุโชคดีงาม

327 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อารยา สุรมาศ

328 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อารยา จันทร์ดี

329 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว อุรัสยา สุทธิพนไพศาล

330 นิติศาสตรบัณฑิต นางสาว เอมิล่ี อารียา ทิมมอนส์

331 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กชมนช์ คงหาญ

332 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กมลชนก ธรรมธิ

333 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย กฤติธี ค าภูมี

334 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ก้องภพ แก้วทิพย์เนตร

335 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กัญญาณัฐ ผูกพันธ์

336 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย กาจพล ลิปิกรณ์

337 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย กิตติพงษ์ มาตย์รุ่งเรือง

338 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย กีรติ ยงทองมุก

339 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กุลจิรา จันทโรภาสกร

340 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กุลปรียา ชาวหวายสอ

341 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เกศราภรณ์ แสนบุญศิริ

342 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย คงพชร ปัทมะ

343 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จณิสตา ชนามุยา

344 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย จักรภัทร ทองภักดี

345 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จิรดา เถินหิต

346 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย จิรพนธ์ อมาตยกุล

347 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ฉัตรเพชร ผดุงฉัตร

348 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ชญานิศ แย้มย่ิงยง

349 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ชนาธิป กฤษดานนท์

350 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ชลพรรษ พิลาหา

351 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ชินวัตร เขียวข า

352 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ญาดา มัสโอดี

353 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ฐานัส ทองเปล่ียนแสง

354 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณฐพร รุ่งเรือง

355 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฎฐธิณี เจริญปริยภัสร์

356 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ณัฏฐ์ แสนอุบล

357 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์สิริรักษ์

358 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฏฐณิชา ทับเทียร

359 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฏฐินัน ส าอางค์

360 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ณัฐชนน คงม่ัน

361 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐณิชา นิลใบ

362 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ณัฐวัตร อ่ าล ายอง

363 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ณัทกร โควสุวัฒน์

364 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณิชานันทน์ เจนบรรจง
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365 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ถิรวิทย์ บานเย็น

366 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ทัตพิชา อุ่มเอิบ

367 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ทีฆทรรศน์ โชติชูตระกูล

368 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ธนโชติ แซ่กัง

369 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธนวรรณ แสนทวีสุข

370 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ธนวิน วิเศษสาธร

371 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธมลวรรณ สงทอง

372 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธัญญฉัตร มณีรัตน์

373 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ธันย์จิรัสย์ ทองสุขใส

374 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธันยพร คงประเสริฐ

375 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธิมาภรณ์ ถวายนิล

376 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธิษณามดี มังกร

377 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ธีรนท วิมุตติสุข

378 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ธีรภัทร นาคกลัด

379 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย นภัทร จูมตะคุ

380 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นภัส นนทะคุณ

381 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นฤมล วังประทุม

382 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นฤมล แสงแก้ว

383 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นวภัค ย่ีซ้าย

384 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นันท์นภัส สุวัตธิกะ

385 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย นิติพนธ์ โทสันทัด

386 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย นิธิพัช เมตตาสุธารส

387 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย บวรพล หุ่นทรงธรรม

388 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย เบญจพล คงน้อย

389 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ปณิธาน เฉลิมสิริพิทักษ์

390 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปทุมวดี รัตนค า

391 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปพิชญา นิลสนิท

392 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปัณฑ์ชนิตา แตงอุดม

393 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปิยมน ต้ังทวีสุโข

394 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ปุณมนัส ฤทธิกาญจน์

395 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พงศกร หนองแคน

396 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พงศพัศ แซ่หลี

397 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พรณภา ป่ินปก

398 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พลชนก พิมลศรี

399 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พศวัต เคารพกิตติวงศ์

400 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พัทธพล สุวรรณวงศ์

401 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พิมพ์ชนก โพธิสุวรรณ

402 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พิราภรณ์ เอกสินชล

403 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พีนรุจ มูลพงศ์อนุพันธ์ุ

404 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เพชรณลักษณา ม่ังมี

405 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ สุพล

406 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ภชรษร แสงทองรุ่งฟ้า

407 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ภัทรดนัย ด ารงค์กูลสมบัติ

408 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ภาคิน แก้วศรี

409 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ภีมพล อุตะกา

410 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ภูมิรพี ไชยพรรค

411 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ภูริทัต เวชนุสิทธ์ิ

412 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว รัญชิดา สิงห์พรม

413 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ลักษมี หลวงภักดี

414 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วรนิษฐา โภคากรณ์

415 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วานิษฐา มณีค า

416 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วิภัชยาภรณ์ ชาติทนงศักด์ิย่ิง
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417 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วิวรรธณี คงเมือง

418 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย วีรกุล สร้อยค า

419 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ศรายุทธ ม่ังค่ัง

420 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ศราวิษฐ บัวขวัญ

421 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศรินรัตน์ ผายแก้วธนธรรม

422 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศันสนี อังศุถวิล

423 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศิรภัสสร โฉมทอง

424 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศุภลักษณ์ มงคล

425 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ศุภวิชญ์ สุรชัยสติกุล

426 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย เศรษฐฎา ปานบ ารุง

427 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สกุลษา วิเวกวัง

428 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สรัญภัทร ม่ันสวาทะไพบูลย์

429 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย สัณหวัช แก่นชา

430 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สายสวรรค์ เศรษฐสระ

431 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย สาริน อินทรพุก

432 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สินีพิชญ์ อัมพรกล่ินแก้ว

433 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สุจิรา ถนอมวราภรณ์

434 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สุพรรณิการ์ ตรัยรัตนธรรม

435 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สุรสา ผิวอ่อน

436 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย แสงตะวัน สร้อยเสนา

437 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว หทัยชนก ถาวร

438 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว หน่ึงฤทัย ใสดี

439 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย หิรัณย์ ฤกษ์ศิลานนท์

440 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย อธิภัทร วัยวัฒน์

441 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อภิสรา พิบูลธนกิตติ

442 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อภิสรา เจือทิน

443 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย อัครภูมิ รักบ ารุง

444 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย อาทิตย์ แก้วไสย

445 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อาภัสราภรณ์ รัตนพลแสน

446 บัญชีบัณฑิต นางสาว กชนิภา จุมปู

447 บัญชีบัณฑิต นางสาว กนกพร ปล่ังกลาง

448 บัญชีบัณฑิต นางสาว กมลอร สมบูรณ์กุล

449 บัญชีบัณฑิต นาย กฤติน ต้ังวรกุลชัย

450 บัญชีบัณฑิต นางสาว กฤติมา ชัชวาลรัตน์

451 บัญชีบัณฑิต นาย ก้องภพ หมองู

452 บัญชีบัณฑิต นางสาว กันติชา นิพิวรรณ์

453 บัญชีบัณฑิต นางสาว กันติรัตน์ เลิศพงศ์เมธี

454 บัญชีบัณฑิต นางสาว กัลยกร แก้วกลม

455 บัญชีบัณฑิต นางสาว กัลยรัตน์ งามแสง

456 บัญชีบัณฑิต นางสาว กานต์ธีรา เอียดจุ้ย

457 บัญชีบัณฑิต นางสาว กิตติยา หวังดี

458 บัญชีบัณฑิต นางสาว จันทมาศ ละมัย

459 บัญชีบัณฑิต นาย จารุภัทร ผลปาน

460 บัญชีบัณฑิต นางสาว จิณณพัต มณีฉาย

461 บัญชีบัณฑิต นางสาว จิรัชญา วงศ์ด้วง

462 บัญชีบัณฑิต นางสาว จิรัชญา พันธ์ุเจริญ

463 บัญชีบัณฑิต นาย จิรัฎฐ์ ธีรโรจนวงศ์

464 บัญชีบัณฑิต นางสาว จุฑามาศ วิกรยานนท์

465 บัญชีบัณฑิต นางสาว ฉัตรสุรีย์ โสน้ าเท่ียง

466 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชญาดา แสงอินทร์

467 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชดาญา หอมหวล

468 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชนิกานต์ สว่างกิจ

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

469 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชนิศา เมธาวีกุลชัย

470 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชมพูนุท กิตติภัทโธ

471 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชวัลลักษณ์ พฤกษาโคตร

472 บัญชีบัณฑิต นาย ชาย ตันติวงศ์วัฒน์

473 บัญชีบัณฑิต นางสาว ชิตวันภ์ ไชยสิทธ์ิพูนพงศ์

474 บัญชีบัณฑิต นางสาว ญาณภัทร พิณทอง

475 บัญชีบัณฑิต นางสาว ญาดา ออไอสูญ

476 บัญชีบัณฑิต นางสาว ฐานิตา บุณยกาญจนากร

477 บัญชีบัณฑิต นาย ฐิติวัจน์ อังศุกีรติรัตน์

478 บัญชีบัณฑิต นางสาว ฑิตยากร บุญหลาย

479 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณญาดา หงศ์พันธ์กุล

480 บัญชีบัณฑิต นาย ณภัทร อัศวเสริมเจริญ

481 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณภัทร จันทลักขณา

482 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณัฎฐณิชา ปรีชาอดุลหิรัญ

483 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณัฐชกานต์ ปาติปาเลท

484 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณัฐชา หวังสุกิจ

485 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณัฐชา แสนวงษา

486 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณิชกานต์ ลีเมฆานนท์

487 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณิชนันทน์ ศรวิไล

488 บัญชีบัณฑิต นางสาว ณิชาภัทร มาตย์แสง

489 บัญชีบัณฑิต นางสาว ดวงตะวัน อินจันทร์

490 บัญชีบัณฑิต นาย ธนกร ศรีตระกูล

491 บัญชีบัณฑิต นาย ธนกร อินทโชติ

492 บัญชีบัณฑิต นาย ธนกฤต สุทธิชยาพิพัฒน์

493 บัญชีบัณฑิต นาย ธนโชติ ขาวไพบูลย์

494 บัญชีบัณฑิต นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์

495 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธนพร กิตติวิริยานนท์

496 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธนพร จงหวัง

497 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธนมณฑน์ สาระคร

498 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธนวรรณ ชูชัยยะ

499 บัญชีบัณฑิต นาย ธนัตถ์ ดอยลอม

500 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธมนวรรณ ดิษฐเวชชัย

501 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธฤดี นาคพงษ์

502 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธัญชนก ประไพวรรณ์กุล

503 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธัญชนก สอนฮ้ัว

504 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธัญรดา เจียรวิริยะพันธ์

505 บัญชีบัณฑิต นางสาว ธันยภัส สุนาโท

506 บัญชีบัณฑิต นาย นนทกร ชัยยารังกิจรัตน์

507 บัญชีบัณฑิต นางสาว นพัสร กล่ ามอญ

508 บัญชีบัณฑิต นางสาว นภัสวรรณ เอ้ียวสุวรรณ

509 บัญชีบัณฑิต นาย นฤพล พ่ึงค า

510 บัญชีบัณฑิต นางสาว นัชชา มูลสังข์

511 บัญชีบัณฑิต นางสาว นัฐริดา อรุณวงศ์วิวัฒน์

512 บัญชีบัณฑิต นางสาว นันท์นภัส เถาพันธ์

513 บัญชีบัณฑิต นาย นิธิชัย ภาศิริชูเสรี

514 บัญชีบัณฑิต นางสาว นิศารัตน์ สิงห์สุข

515 บัญชีบัณฑิต นางสาว บุณยวีร์ ด ารงค์ศักด์ิกุล

516 บัญชีบัณฑิต นางสาว เบญญาภา ทองค า

517 บัญชีบัณฑิต นาย ปฐมพงศ์ เชาวลิต

518 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปณิดา แซ่จึง

519 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปนัดดา ศรรุ่ง

520 บัญชีบัณฑิต นาย ปเนตต์ พิชญ์ด ารง

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

521 บัญชีบัณฑิต นาย ปรมัตถ์ เพ็ญนุกูล

522 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปรายฟ้า ขันธหิรัญ

523 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปรียากร จิวากานนท์

524 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปัณฑารีย์ หอมเอนก

525 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปัณณธร กฤษฎาธาร

526 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปารณัท สัมฤทธ์ิเดชขจร

527 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปาริชาติ นัยนาภากรณ์

528 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปิยหทัย ขันอ้าย

529 บัญชีบัณฑิต นางสาว ปุณยาพร เท่ียงอนันต์ชัย

530 บัญชีบัณฑิต นาย พงศพัศ สิทธิพันธ์ุ

531 บัญชีบัณฑิต นาย พชร คะตะสมบูรณ์

532 บัญชีบัณฑิต นางสาว พชรมัย ฤทธ์ิทรงเมือง

533 บัญชีบัณฑิต นางสาว พรยมล สงวนผลไพโรจน์

534 บัญชีบัณฑิต นาย พริษฐ์ รัตนปราสาทกุล

535 บัญชีบัณฑิต นางสาว พริสา ปังศรีสมบูรณ์

536 บัญชีบัณฑิต นางสาว พสิตา ลีลาพตะ

537 บัญชีบัณฑิต นางสาว พัชราภรณ์ ต้องสมบูรณ์ดี

538 บัญชีบัณฑิต นางสาว พัชริญา ดวงฟู

539 บัญชีบัณฑิต นางสาว พัตรพิมล ย่ิงรู้

540 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิชชาภา เจือสุดากุล

541 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิชชาภา รักษาพล

542 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิมพกานต์ ฤทธิศักดิกุล

543 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิมพ์ชนก จงวิไลเกษม

544 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิมพ์นภา เช้ือพราหมณ์

545 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิมพ์นารา เหมทานนท์

546 บัญชีบัณฑิต นางสาว พิมพ์มุก ฉวีภักด์ิ

547 บัญชีบัณฑิต นาย พีรภัทร พิพัฒนสิริ

548 บัญชีบัณฑิต นาย พีรวัส ค้าขาย

549 บัญชีบัณฑิต นางสาว เพชรดา ทรัพย์คง

550 บัญชีบัณฑิต นาย เพ่ิมพูน เหลืองรุ่งทรัพย์

551 บัญชีบัณฑิต นางสาว แพรวา ประดิษฐ์

552 บัญชีบัณฑิต นางสาว ภรณ์ชนก ช านาญปืน

553 บัญชีบัณฑิต นาย ภรัณ วินิจฉัย

554 บัญชีบัณฑิต นางสาว ภัคภร ภู่บัวเผ่ือน

555 บัญชีบัณฑิต นางสาว ภัทรวดี บุญเอ่ียม

556 บัญชีบัณฑิต นาย ภูมิภากร ก าแพงเพชร

557 บัญชีบัณฑิต นาย ภูเมธ ธนนทวีกุล

558 บัญชีบัณฑิต นางสาว ภูริชา หนูเสมียน

559 บัญชีบัณฑิต นางสาว มณีรัตน์ สุขวัฒนานุกิจ

560 บัญชีบัณฑิต นางสาว มัทวัน วงศารุจิโรจน์

561 บัญชีบัณฑิต นางสาว รดา เวชสิทธ์ิ

562 บัญชีบัณฑิต นาย รวิชช์ อริยชัยสกุล

563 บัญชีบัณฑิต นางสาว รวิพร พระเวก

564 บัญชีบัณฑิต นางสาว รสิกา ทรัพยาขจร

565 บัญชีบัณฑิต นาย รัฐพล สุภาคาร

566 บัญชีบัณฑิต นางสาว รัตนา ไชยธงรัตน์

567 บัญชีบัณฑิต นางสาว รินรดา ใสสม

568 บัญชีบัณฑิต นางสาว รินรดา ชาตะมีนา

569 บัญชีบัณฑิต นาย ล.รัญชน์เวหา ภูมิธาดาเดช

570 บัญชีบัณฑิต นางสาว วนัสนันท์ เดชดาษ

571 บัญชีบัณฑิต นางสาว วนิดา วรรณพงษ์

572 บัญชีบัณฑิต นาย วรกันต์ พุ่มสุวรรณ
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573 บัญชีบัณฑิต นาย วรพล สมุทธารักษ์

574 บัญชีบัณฑิต นาย วรากร วรรณวิมลสุข

575 บัญชีบัณฑิต นาย วรากร อัศวเทวินทร์

576 บัญชีบัณฑิต นางสาว วริศรา ศราวุธานุกูล

577 บัญชีบัณฑิต นางสาว วริษฐา ทวีสุวรรณ

578 บัญชีบัณฑิต นาย วัชรวิศว์ ปวนสุวรรณ

579 บัญชีบัณฑิต นางสาว วัชราภรณ์ เรืองสา

580 บัญชีบัณฑิต นาย วาริช จริยสกุลวงศ์

581 บัญชีบัณฑิต นางสาว วิภาวี ศรวงษ์

582 บัญชีบัณฑิต นาย ศตคุณ ล่ิมโพธ์ิ

583 บัญชีบัณฑิต นางสาว ศรสวรรค์ สาระคุณ

584 บัญชีบัณฑิต นางสาว ศลิษา โพธ์ิพุทธนันท์

585 บัญชีบัณฑิต นางสาว ศศิธาดา เวสสธาดา

586 บัญชีบัณฑิต นางสาว ศิริกานต์ เผือกสกนธ์

587 บัญชีบัณฑิต นาย ศิริชัย หลิน

588 บัญชีบัณฑิต นาย สัณหณัฐ ชุ่มมงคล

589 บัญชีบัณฑิต นางสาว สิรภัทร แซ่เด่ียว

590 บัญชีบัณฑิต นางสาว สุประวีณ์ สุวรรณจิตร

591 บัญชีบัณฑิต นางสาว สุปวีณ์ ยศสมุทร

592 บัญชีบัณฑิต นางสาว สุพิชชา สิงห์ทอง

593 บัญชีบัณฑิต นางสาว สุวพัชร ทัพฤทธ์ิ

594 บัญชีบัณฑิต นาย หยกพิเชฐข์ โภคินบริบูรณ์

595 บัญชีบัณฑิต นางสาว อธิชา สมัย

596 บัญชีบัณฑิต นางสาว อภัสนันท์ กิจศรีเจริญชัย

597 บัญชีบัณฑิต นางสาว อภิชญา อินทรวัง

598 บัญชีบัณฑิต นางสาว อภิษฎา มณีกูล

599 บัญชีบัณฑิต นางสาว อรนรินทร์ ช่ืนแช่ม

600 บัญชีบัณฑิต นางสาว อริสรา แซ่คู

601 บัญชีบัณฑิต นางสาว อัชฌา สุนแดง

602 บัญชีบัณฑิต นางสาว อาทิตย์สรา วรวีระวงศ์

603 บัญชีบัณฑิต นาย อิทธิพล ประทุมชัย

604 บัญชีบัณฑิต นางสาว ไอรดา ถิรชุตินันท์

605 บัญชีบัณฑิต นางสาว ไอริณ เสรีกุล

606 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว กนกนาฏ สิรภักดี

607 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย กฤษฏิภูมิ ดอนขันธ์

608 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว กัญญารัตน์ สีบูจันดี

609 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว กัญพัชญ์ สุริยะ

610 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย กานต์ เล็กสุนทร

611 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว คุณัญญา โพธ์ิหอม

612 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว จิรัชญา ชมพัฒนา

613 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ชญานันท์ ค านวน

614 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ชนัญญา เซียศิริวัฒนา

615 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ชัญญา นริสร์กุล

616 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ชิษนุพงศ์ ธีระศิลป์

617 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว โชติกา ชูลี

618 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ฐานวีร์ ร่มโพรีย์

619 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ฐิติ ธนาอภิลักษณ์

620 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ณัชชา ศรีสว่างวงษ์

621 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ณัฐชา อ้นบุตร

622 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ณัฐณิชา พฤฑฒิกุล

623 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ณัฐวรา โชติแสงทอง

624 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย เตชิต เสาแบน
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625 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ธนพร จันทร์เพ็ญ

626 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ธนราชัน โยธี

627 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ธนัท พุ่มวิจิตร

628 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ธนิก บุตรรุ่งโรจน์

629 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว นิตา โกมาลา

630 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว นิโลบล ยอดจิตร์

631 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว เบญญาภา เบ็ญจะขันธ์

632 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ปพิชญา พรรณศรี

633 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ปภาดา ม่วงนวล

634 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ปรัชญา เอ้ือพัฒนาพานิชย์

635 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ปรียาวรรณ ยงยุทธ

636 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ปรียาวัฒณ์ เตชะมนูญ

637 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ปานชนก อรุณ

638 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว พิมพ์ลภัส ศรีภิลา

639 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ภูวเดช มะจะกรณ์

640 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย รัชพงศ์ วงศ์พัฒนาวุฒิ

641 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย รัชพล ร่ืนสายชล

642 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย วิวรรธน์ คูณดี

643 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว ศิลาพร พลเดช

644 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย ศุภฤกษ์ เลิศสหกุล

645 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย สมิต สากลปัญญา

646 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย สายฟ้า เศวตรพัชร์

647 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว สุภาสินี เนตรทิพย์

648 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย แสงฉัตร กิจบุญเลิศ

649 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย อนุรักษ์ ศรีอูดทาพาน

650 บริหารธุรกิจบัณฑิต นาย อัครพล ย่ิงเพชร

651 บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาว อาทิตยา ศรีบุญ

652 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กัลยกร ตัถยานุกูล

653 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย กิตติพันธ์ พงศ์กรกัมพล

654 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย กิศกานต์ หนูมาโนช

655 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย คุณกร สิทธิพานิชชกุล

656 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว จินต์ศุจี เตรัตน์

657 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย เจตนิพิฐ จิรถาวรอนันต์

658 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชญาณิศ ภูษิตภูริโสภณ

659 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชนิกานต์ เจริญธรรม

660 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชนิสรา กิติกังสดาร

661 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชวัลญา เมธากุล

662 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชีวาพร การดี

663 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ณนนท์ คงสวัสด์ิวรกุล

664 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณภัทร เพ่ิมศิริกุล

665 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐนันท์ เลิศนันทกุล

666 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ดลยา ข าพิมพ์

667 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ดิเรก นึกชนะ

668 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนธรณ์ เอ๋ียวพานิช

669 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญชนก สิงห์แก้ว

670 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญพร คงค า

671 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญสุตา สาครกุลวิช

672 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นภัส เตชวุฒิกร

673 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นรันธร จันทนย่ิงยง

674 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นวพร อินทวัฒน์

675 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นัทธมน โชติพินทุ

676 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นิฌา วงศ์วิวัฒน์ไชย
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

677 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุณยานุช สมิตคุปต์

678 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปาลิตา ขันตี

679 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปูริดา โมราสุข

680 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พชรพล พลพิมพ์

681 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พรนภัส จิระเดชะ

682 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พรรณวดี โภชนา

683 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พัชริกร ทิพยโสธร

684 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิมพ์มาดา ตันติศิริวัฒน์

685 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิมพ์อร พยัคฆวงษ์

686 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พุฒิกร พ่ึงพีรพร

687 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ภาณุมาศ โถสกุล

688 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ภูวิศ อนันต์ณัฐศิริ

689 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว มนัสสร เลาหชนะกูร

690 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ยศนนท์ สุวรรณะ

691 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ลันลลิน เลิศวาณิชวัฒนกุล

692 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ลัลนา เลิศผกากุล

693 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย วิชยุตม์ สุขโข

694 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สาริศา เกตุเมฆ

695 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุจิรา พัชรครุกานนท์

696 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุธิดา โพธ์ิทอง

697 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุพิชฌาย์ ล าเนาตระกูล

698 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อรญา จันทร์ตรี

699 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย เอเปค ตติยากิตติ

700 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ฮาฟิซ ฤทธ์ิหมุน

701 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย กฤษดา ชวลิตด ารง

702 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กัลยรักษ์ พงษ์ธานี

703 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เกวลิน กรอยเซอร์

704 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เจณิสฏา เรเชียงแสน

705 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชณันท์ญา หันช่อ

706 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชนัญญพัทธ์ ทิฆะชน

707 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชยุดา พะเนียงเวทย์

708 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ญาณรส บุญสุขสม

709 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฏฐธิดา พรธารักษ์เจริญ

710 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐชยา พนานุรัตน์

711 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐธยาน์ ทิฆะชน

712 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ณัฐนนท์ นามวงค์

713 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธนกฤต วงศ์วัฒนะ

714 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนพร ยาโด

715 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนพร ศักดาสุคนธ์

716 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธนัท ชูสังข์

717 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย นพสิทธ์ิ นิธินันท์จิรกุล

718 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นภัส โลหิตนาวี

719 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นัชชา กาญจนวุฒิโรจน์

720 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นาเดีย ฮิลดา โอแคลลาแฮน

721 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย นิธิณัฐ พงศ์ธเนศ

722 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุณยวีร์ อุฬารเสถียร

723 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุณยานุช ส าราญสุขรัตน์

724 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ภริตา ฮัดเจสสัน

725 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว มนัสดา จักษ์เมธา

726 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รุ้งฟ้า สมเกตุ

727 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วรรษมน วัฒนอาชา

728 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุทธิกมล วิลัยธรรม
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

729 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุปวีณ์พิชชา สมสุขสวัสด์ิกุล

730 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุภัศรา ทรงวรวิทย์

731 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย กนิจพิสิฐ ระวังการ

732 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว กุลญฑิตา เปรมศรี

733 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว จิดาภา ยตะโคตร

734 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว จิรธิดา ส าราญ

735 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย จุลจักร เหมยฟอง

736 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ฉัตรมงคล ขวดทอง

737 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ณัฐธยาน์ สิรภัทรกิตติคุณ

738 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ไทโย โทนโต๊ะ

739 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ธนาภรณ์ พรหมภัทร์

740 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ธิดารัตน์ โสดาตา

741 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ธีรดนย์ พงษ์ดนตรี

742 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว น้ าฟ้า ป้ันเหน่งเพชร

743 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ปริยาภรณ์ โกทองยม

744 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว เปรมฤทัย ม่ังแฟง

745 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว พรกนก ทอนสูงเนิน

746 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว พรนภา สีทอง

747 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว เพชรลิลา เพชรม่วง

748 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ภาณุพันธ์ พิทักษ์

749 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ภูมภัสส์ หิรัญวีวิชญ์

750 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ย่ิงธรรม ช่วยหนู

751 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว รัตนาวลี ปล้ืมกมล

752 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว รุ่งทิพย์ แก้วสุข

753 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว วชิราพรรณ เสือจุ้ย

754 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย วรนน หมวดทอง

755 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย วรภพ เกียรติกมลกร

756 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย วรภัทร พุทธกันยา

757 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย วิชญ์พล รัตนสุต

758 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ศศิธร แก้วสอาด

759 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ศศิภา ภูขีด

760 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย ศิวะกร ชมภูนิตย์

761 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว สวรรยา สืบสาย

762 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย สิรวิชญ์ ชมภูมาศ

763 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว สุกุลยา เกตุวรพันธ์

764 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว สุเมธินี หอมหวล

765 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย หัสดิน ตระกูลสิริโชค

766 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย อภินัทธ์ ริมทอง

767 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว อลิชา สัพโส

768 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย อาบาดีย์ ส าเภารัตน์

769 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นาย อิสสริยะ ยงยุทธ

770 ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง นางสาว ไอรัก นนทฤทธ์ิ

771 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย กองพล เสถียรกานนท์

772 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ก้องภพ นราธรธรรมากุล

773 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย กัญจน์ดิลก สมพบ

774 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว กัญรัตน์ ฉ่ าแสง

775 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย กิตติภพ ทองศักด์ิ

776 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย เกริกเกรียงไกร ชัยสิทธ์ิ

777 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ชลดา พ่ึงนุศล

778 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ชวัลลักษณ์ จิตร์ลักษณ์

779 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ชิษณุพงศ์ ปานอยู่

780 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ญาณภัทร ศิลปวิลาศ
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781 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ฐิติโชติ นิโคลสัน

782 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ณธเดช พวงเจริญ

783 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ณัชชา จิวศรี

784 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ณัฐกฤตา ร ามะนู

785 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ณัฐณิชา คันธาภิชาติ

786 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ณัทพัฒน เอ้ือเฟ้ือ

787 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ทรงอัปสร ศิริ

788 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ธนัท จงชวาลวงษ์

789 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ธัญชนก อินทนนท์

790 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ธันยชนก จิตติกานนท์

791 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย นัสรี พุ่มเก้ือ

792 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว บุญญนุช ชูพินิจ

793 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว บุศรา จิตต์สอาด

794 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ปภาวรินทร์ ทวีพันธ์

795 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ปลายฟ้า ถนิมวาสน์

796 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ปวันรัตน์ ชูศรี

797 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ปาณิสรา อาสายศ

798 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ปาละตา ข าเจริญ

799 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว เปมิกา พลอยเหล่ียม

800 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว พิมพกานต์ คณะมะ

801 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว พิมพ์ลภัส ธุดี

802 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว ภวรรณกร แสงหิรัญ

803 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ภานุพงศ์ ล้ีสกุล

804 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย ภูธน พรหมบุตร

805 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว มาติกา จันทร์เกษม

806 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย มุอ์มิน เด่นซอ

807 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว สิริกาญจน์ บุญสิทธ์ิ

808 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย สุรพัศ ปัญญาวงศ์

809 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นางสาว อัฌมณ กุศลส่ง

810 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ นาย เอกรัฐ คะรานรัมย์

811 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย กรกช เกิดอุดม

812 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว กัญนภัส วิโนทัย

813 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว กันติชา รังสิมันต์รัตน์

814 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว กุลสตรี หาญค าภา

815 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย จารุทัศน์ นิธากรณ์

816 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย จิรายุส ชัยจิรารักษ์

817 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ชนิสรา ตะมิน

818 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ชรีรัตน์ ม่อนครุฑ

819 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ชิดชนก เล็กเลอสินธ์ุ

820 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ชุติมารัตน์ ควรพิพัฒน์กุล

821 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ณภัทร เส้งรอด

822 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ณัฐชนน ชนม์สูงเนิน

823 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ณัฐณิชาช์ โทนมี

824 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ณัฐธิดา ยอดจิตร

825 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ทัดดาว ยังแหยม

826 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ธนบดี การสมมุติ

827 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ธวัลรัตน์ ไกรสมุทร

828 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ธีรภัทร อติภัทรากูล

829 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย นนทวัจน์ สวัสดิชัย

830 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว นันท์นภัส จงเสมอสิทธ์ิ

831 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว เบญจมาศ วิทยนันท์

832 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ปรินทร เช้ือพุทธ
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833 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ปวีณ์ธิดา คงม่ัน

834 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ปัณฑิตา ช้างพันธ์ุ

835 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ปุณยนุช วงษ์วันทนีย์

836 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว เปมิกา เกลาฉีด

837 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว พัณณิตา เข็มเพ็ชร์

838 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว พิมพ์ลภัส แตงน้อย

839 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว ภควดี ภูน้ าเงิน

840 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ภู ปราบใหญ่

841 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ภูริณัฐ ทองขะโชค

842 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย ยศกฤต อ านักมณี

843 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว วรินทร์ธร ธนินทร์ไชยพร

844 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย วันฉัตร ทองแพง

845 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว สิริวรรณ มงคลชัยพัฒนา

846 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว สิริวิมล ประกอบชาติ

847 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นาย สุทธิภัทร แดงใส

848 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว สุรารักษ์ แก้วสมบูรณ์

849 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว หทัยกาญจน์ สัจจัง

850 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ นางสาว อภิรดี ต้ังยืนยง

851 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ Miss AKANE KURATA

852 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ Miss BOYOUNG KIM

853 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กชกร อนงค์พรยศกุล

854 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กชพร โต๊ะซา

855 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กชพรรณ ชูศรี

856 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย กรวีร์ กล่ินทโชติ

857 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย กิจชภณ อรรถยุกติ

858 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย คณวัฒน์ กล่ินสุคนธ์

859 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว แคทเธอรีน ไวลด์

860 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว จัฟน่ีย์ ลีลาศ

861 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว แจสมิน เปรมลิกา ฟุท

862 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชวิศ ทีคะสุข

863 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชัญญา เชียงศรี

864 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชาคริต พฤฒิอมรสินชัย

865 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชินพัฒน์ ต้ังอรรถจินดา

866 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชินวัตร สุขวัฒน์

867 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ฐิติญารัฐ มะเดชะ

868 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ณชพล งามทิพย์วัฒนา

869 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณพิรญาณ์ ธ ารงพิรพงษ์

870 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณรชยา สงวนสัจ

871 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐกุลสรณ์ จันทร์กระจ่าง

872 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐฐาพร ภูมิธนากุลพัฒน์

873 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐณิชา วรพิทักษ์

874 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธนบดี ปริยวาที

875 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธนพร แสงสุบิน

876 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธนารัตน์ สาทพันธ์

877 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนิตา มนตรีมณี

878 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธรรมชาติ ก ามเลศ

879 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธวัลรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ

880 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญพร ธีรกัลยาณพันธุ์

881 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัณย์ชยา วิศรุตพงศ์เกษม

882 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธีทัต ทองเกิด

883 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธีร์จุฑา ปีตะเสน

884 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธีรดนย์ พัดมีเทศ
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885 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธีรภัทร ไกรสถิตย์

886 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย นนทกร แก้วบุญทอง

887 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย นรวิชญ์ แก่นนาค า

888 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นิรมล บุญจันทร์

889 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุณยวีร์ หนูเลขา

890 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุณยานุช สูตรเช่ียวชาญ

891 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปภัสสร ปัญญวรรณศิริ

892 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ปริภัทร โชติชินธันย์

893 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปรีญาพัชญ์ ธรรมปวรรตน์

894 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปาณิสรา ทับทอง

895 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปาณิสรา ศรียอดแก้ว

896 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ปารณัท จันทร์ตรี

897 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ปารมี แตงทอง

898 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปาลิดา อินต๊ะวัย

899 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปุณยธร แก้วกัลยา

900 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปุณยาพร สุนันต๊ะ

901 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย เป็ณใหญ่ รักติประกร

902 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พชร จงเจริญจิตเกษม

903 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พราว เบ็ญจสมิตโยธิน

904 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พริมา เน่ืองอุดม

905 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

906 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พัฒธณานนท์ วงศาโรจน์

907 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พัฒน์ธนันตร์ วัฒนาวรรณะ

908 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิชชากร ก าเพ็ชร

909 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิชชาภา สุวรรณเลิศ

910 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิมพ์พิชชา บุนนาค

911 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ ห้วยหงษ์ทอง

912 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พิสิษฐ์ ใจเสรี

913 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พีรดา สวัสดี

914 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พีรวุฒิ ฉิมบ้านไร่

915 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ภูมิภัทร สุระหิรัญ

916 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ภูหฤษฎ์ จันทรุสอน

917 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ยศกร กาญจนะ

918 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ

919 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รวิสรา ค าคม

920 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รักษสุดา รักวงษ์วาน

921 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รัธชา ปิยธรรมเดช

922 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว โรสมี เจ๊ะอุเซ็ง

923 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ลีนวัฒน์ ร้ิวธ ารงสฤษฏ์

924 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ลีนา ตะเห

925 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย วรปรัชญ์ หนูผ้ึง

926 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย วริศร์ เหลืองรัศมีรุ่ง

927 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วีนัส มานิตย์

928 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย วีริศ เนียมกล่ า

929 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศราวุฒิ เพ่งศรี

930 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ศลิษา ทนทาน

931 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศักด์ิศรี สุขนิตย์

932 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศิรพัชร์ จันทร์วังพรหม

933 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศิริบูรณ์ พาณิชย์วศิน

934 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ษิทิศ ติวารี

935 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สมลดา ชีวาพัฒน์

936 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สริตา แหสกุล
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937 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย สลิล สุเนตร

938 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สิริกร อินทรโยธา

939 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อภิชยา โพธ์ิทอง

940 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย อภิวุฒ คชรินทร์

941 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย อาเนช มาไพศาลสิน

942 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อาพิชชนันท์ ติปยานนท์

943 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อารีนา รักสนิท

944 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อิงฟ้า อินทรักษ์

945 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อุริสยา เชาวลิต

946 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กชกร ภัคพงศา

947 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กชกร จ าปีเรือง

948 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กนกรักษ์ เขียวขจี

949 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กมลรดา บุญฉัตรเมือง

950 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย กฤตธี ศรีเทพ

951 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย กฤตเมธ เกตุแก้ว

952 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กฤติกาญจน์ วงษ์จันดี

953 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กัญญ์กัษมน สิทธิจีรารัตน์

954 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กันต์กนิษฐ์ คงคาสอาด

955 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กันยรัตน์ ทองนวล

956 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กัลยาณี แก้วมี

957 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย กิตติพจน์ แตรตุลาการ

958 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย กิตติภณ แก้วสว่างทรัพย์

959 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กิติยาภรณ์ เกิดผล

960 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กีรติกา สุทธิเหลือ

961 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กุลจิรา หงส์วีรกุล

962 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว กุลสินี แซ่จวง

963 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เกศกนก เหล็งหนูด า

964 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว คณนาถ จ าปาเทศ

965 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว จณิสตา สัตยรังษี

966 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย จตุรพร ล่ิมสกุล

967 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว จิณณ์ณณัช ตันตยานุสรณ์

968 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว จินต์ปภานัณ พงธนณัชศัตคุณ

969 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย จิรพัส จิระสมบูรณ์

970 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว จิรัชยา ศรีวิจารณ์

971 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย จิรายุทธ ใครบุตร

972 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว จุฑามาศ ศิริเทศ

973 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ฉัตรภรณ์ ท่าห้อง

974 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชญาดา สุวรรณคีรี

975 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ชนกพัฒน์ ภู่นอก

976 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนากานต์ เติมศิริเกียรต์ิ

977 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนิกานต์ นาคสุด

978 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนิภา ชัยศักด์ิกรีนนท์

979 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ชยนนท์ วัฒนพรมงคล

980 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ชยพล ไชยวงศ์

981 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ชลสินธ์ุ คชเสนา

982 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชลิตดา แก้วเก้า

983 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ชวภัทร พีชะพัฒน์

984 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชวิศา สุทธิพงษ์ประชา

985 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชัชฎากาญจน์ อูปค า

986 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ชาลิสา หาญณรงค์

987 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ชินภัทร สันทัด

988 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว โชติกา เกตุชู
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989 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เฌอมาศ ชลธิชานันทน์

990 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาดา จินาปุก

991 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ฐิติรัตน์ วรชุตินธร

992 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ฐิติอร บุญแก้วอมร

993 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ฑีนนธรม์ กุมภาพันธ์

994 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ณ เชียงค า ค ามูล

995 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ณชพล อินทร์ชัย

996 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัชชา สุทธินนท์

997 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ณัฎฐ์ ปาละนันทน์

998 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฏฐธิดา สร้อยเพชร

999 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐชยา ซาลัม

1000 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐชยา เรืองช่วย

1001 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐชยา พรมอินทร์

1002 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐญาดา ชูประเสริฐ

1003 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐณิชา สุโนภักด์ิ

1004 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐธิดา เท่ียงประเทศ

1005 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐริกา ภักดีผล

1006 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ณัฐวริษฐ์ อ่อนน้อม

1007 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชกานต์ โอสถสงเคราะห

1008 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชชา สุทธินนท์

1009 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชากร พลบุญ

1010 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ดนุเดช เสือโพธ์ิ

1011 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย เดชาวัต จิระวัฒนกิจ

1012 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ทัตพงศ์ สิทธ์ิสุกใส

1013 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนกฤต สัตยารังสรรค์

1014 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนดล อ าพล

1015 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนพันธ์ ศุภกิจรัตนากุล

1016 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนภรณ์ เพชรสองเมือง

1017 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนภูมิ รัตนารามิก

1018 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนรัชต์ กุมผัน

1019 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนวัฒน์ ชัยเจริญ

1020 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธนัชสัณห์ อร่ามแสงรุ่งโรจน์

1021 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนัตถา ตรัวกูล

1022 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนาภรณ์ ภัทรโชคโภคิน

1023 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนาภรณ์ สมคะเน

1024 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธรรมจักรกรี ต๋ันสกุล

1025 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธัญญภัค คุตติยานันท์

1026 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธัญยกานต์ สุยะใหญ่

1027 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ธีรนันท์ แก้วสูงเนิน

1028 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธีรวัชร์ โชควงศ์วัชร์

1029 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ธีรวัฒน์ ทองค า

1030 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว นงนภัส ประเสริฐโกศลกุล

1031 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย นนท์วริศ ปรีดาธนะพงศ์

1032 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย นพณัฐ หนูทอง

1033 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย นพนันท์ สุกุ

1034 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย นภพบ ทองระย้า

1035 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย นราศักด์ิ สะตาปอ

1036 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว นวตมน อัตบุตร

1037 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว นัชชา ประทุมวัน

1038 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว นัชชา พรหมย้ิม

1039 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว นัชชา พันธ์ุเจริญ

1040 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย นิธิพัฒน์ รูปอ๋ัน
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1041 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว บัณฑิตา ทาหาวงษ์

1042 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว บัณฑิตา เมตตาวิพารี

1043 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เบญจมาภรณ์ แก้วนุ่ม

1044 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เบญจรัตน์ สุขเจริญ

1045 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เบญจรัตน์ แก้วบุรี

1046 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ปรัชญ์กวิน เอ่ียมสุองค์

1047 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ปรีดาภรณ์ ชมช่ืน

1048 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ปัญญธร เบกไธสง

1049 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัญญาพร เตียเย็น

1050 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัญญาวีร์ คันธารราษฎร์

1051 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัณฑารีย์ น่ิมวุ่น

1052 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัณณพร พรหมธีระวงศ์

1053 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ปาลิตา เหล่าเฉลิมสุข

1054 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ปุณยะวัจน์ เกาสายะพันธ์ุ

1055 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ปุรเชษฐ์ ฟางศรีสุนันทา

1056 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ไปรยา ไชยฮะนิจ

1057 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย พงศพัศ เทียนกัณฑ์เทศน์

1058 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย พงศภัค วงศ์ทะยาน

1059 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พชรสิริภา สุวรรณมงคล

1060 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พรหมพร ศรีเมฆารัตน์

1061 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย พริสร พิมพ์พันธ์ุ

1062 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พฤศจิ ล้ิมสุวรรณเกสร

1063 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย พลเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ

1064 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยไพลิน เสมค า

1065 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย พัสกร ตามนามธรรม

1066 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พาณิภัค รัตนมงคล

1067 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชญานิน พิลึก

1068 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์ทิพย์ พิมพ์มงคล

1069 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว พิรญาณ์ สุทธาโรจน์

1070 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย พุฒิเมธ พวงมะลิ

1071 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เพ็ญพิชชา นิพขันธ์

1072 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว เพ็ญลภัส ชุมนาค

1073 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว แพรวา สุวรรณค า

1074 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ฟ้าพิสุทธ์ิ ใจปล้ืม

1075 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ภคินธรณ์ เตียงเกตุ

1076 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัคจิรา สมพมิตร

1077 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ภัคพงศ์ คงเพ็ชรศักด์ิ

1078 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรีดา ใจอารีย์

1079 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ภาณีพรรณ ลิขิตสมบูรณ์

1080 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ภาวิณี พงศ์พัชราพันธ์ุ

1081 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ภูธร ธรรมเจตนา

1082 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ภูมิไท สิทธิชัย

1083 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ภูมิธน จานะพร

1084 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ภูริชญา บูรณะโอสถ

1085 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ภูริณัฐ ขวัญทอง

1086 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ภูริตา รัตนคีรีพฤกษ์

1087 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว มณฑิตา บ ารุงเชาว์เกษม

1088 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว มนัสวี พานิชย์

1089 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว มัณฑิตา ดายดัสกร

1090 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว มัทนียา สุระมานนท์

1091 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย เมธา สีกุดเรือ

1092 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ยศพนธ์ ศิริพนาดร
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1093 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ยศวดี มาสวัสด์ิ

1094 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว โยษิตา อินทจักร์

1095 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รติยากร ขัตติ

1096 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รวิภา อินทร์สุวรรณ

1097 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รักชยงค์ กาวิค า

1098 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รัชญ์ภรณ์ แสงมา

1099 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รัชนก ทีปะปาล

1100 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รัฐกานต์ บุญเกิด

1101 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว รัฐณัฐอร เมธาธนินเกียรติ

1102 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรณพร ชิตนาภรณ์

1103 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย วราพล ชวนกระโทก

1104 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว วริศนันท์ ตันตระกูล

1105 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว วริศรา รุ่งวิทยาคม

1106 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว วลัยพรรณ พันธ์ุอ าพัน

1107 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว วาสนา แก้วปล่ัง

1108 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ศรินทร์ยา ภูมิไชยโชติ

1109 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิภัทร เกษรบัว

1110 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภมาศ มุสิกา

1111 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย ศุภวิชญ์ แซะอามา

1112 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภาพิชญ์ สุทธิรักษาวงศ์

1113 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย เศรษฐาพล นุ่นเอียด

1114 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สลิลทิพย์ โลกิตสถาพร

1115 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย สหรัฐ มาทอง

1116 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สิรภัทร พ่ึงพระจิตร์

1117 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สิรภัทร สีลาทิพย์

1118 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย สิรวิชญ์ ผุดผ่อง

1119 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สิริกร มีลา

1120 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย สิวะสิทธ์ิ หอมทุมมา

1121 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สุจิณณา โฆษิตคณิน

1122 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สุชานุช เจียรจิรพงศ์

1123 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สุทธิดา นุ่นเศษ

1124 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สุพิชฌา แพรกปาน

1125 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว สุวิมล เตรียมลิขิตกุล

1126 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย เสนีย์ เทียนสว่างนภา

1127 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย อดุลย์ บุญเกิด

1128 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย อธิศ คีรีโต

1129 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย อนรรฆ รัตนเมธาชาติ

1130 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อนันธพร ทานาม

1131 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย อนาวิล พรหมดิเรก

1132 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย อภิชล อมรเวชยกุล

1133 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อภิญญา จุลธรรมเจริญ

1134 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อรธิดา ทองโพธ์ิ

1135 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อรอุมา เฆษะปะบุตร

1136 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อัจฉริญา สิงห์ทองลา

1137 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อัจริยา รอดเดช

1138 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อัญญมณี สนสมบัติ

1139 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อัสราภรณ์ สมทรัพย์

1140 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อิงฟ้า พันธ์งาม

1141 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นางสาว อุทัยวัลภ์ อินแนม

1142 เศรษฐศาสตรบัณฑิต นาย เอเชีย อ่อนพรม

1143 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กรกมล ฮะซ้ิม

1144 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กวินธิดา สุมล
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1145 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย ก้องภพ ทองในเมือง

1146 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กัญญาณัฐ บรรพต

1147 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กัญญาพัชร แจ่มพรมงคล

1148 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กัญญาวีร์ ภูฆัง

1149 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กัลยกร นาคจ่ัน

1150 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว กานต์ธิดา ชูช่วย

1151 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย กิตติธัช หลานเด็น

1152 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย กิตติธัช จิตพลี

1153 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย กุลเศรษฐ์ ทรงเจริญ

1154 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย เกียรติพงศ์ ด้วงแก้ว

1155 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย คเชนทร์ ชมวงศ์

1156 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จริยา ชัยลา

1157 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จรีรัตน์ บัวพนัส

1158 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จิณณ์จุฑา จิตร์บรรจง

1159 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จิดาภา จินดากุล

1160 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จิตติมนต์ บริพันธ์

1161 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จิตสุภา โพธ์ิเพชร

1162 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย จิรกฤต สืบจากปล้อง

1163 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว จุฑามาศ ไวยสุนีย์

1164 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว เจนจิรา เจดีย์

1165 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ชญาดา อังคุณารักษ์

1166 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ชญานิศ จิตซ่ือ

1167 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ชญานุช รักเกต

1168 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ชฎาภรณ์ บุญชู

1169 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ชนัญญา หมายอมกลาง

1170 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย ชยางกูร เชิญชม

1171 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ชัฎจภรณ์ ทองชิว

1172 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย ชัยมงคล จรทะผา

1173 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว โซเฟีย ราชประดิษฐ์

1174 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาณิศา แจ่มจิตต์

1175 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ญาตาวี ด านุ้ย

1176 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ญานิศา บุญแก้ว

1177 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐกนกกร ซัวเท้ง

1178 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐกานต์ พารุ่ง

1179 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐชา อุทัย

1180 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐณิชา แสงเพชร

1181 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐนันท์ ศรีกาญจน์

1182 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐริกา ประสิทธินอก

1183 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐสินี เธียรนาราโรจน์

1184 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชกานต์ วณิชวิชากรกิจ

1185 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชมน สามเสาร์

1186 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ณิชากร เขียวขจี

1187 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ดวงดาว นวนส าลี

1188 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ดุษสิตา เกิดการ

1189 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ทัศน์วรรณ ส าราญเลิศวิไล

1190 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ทิชากร สังข์สิริยะกุล

1191 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนพร แก้วไพฑูรย์

1192 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนัชชา วงษ์ธรรมศักด์ิ

1193 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ธัญชนิต หนูผุด

1194 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ธัญวรรณ ศุภอักษร

1195 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ธันย์ชนก อุดเมืองอิน

1196 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย ธันยวุฒิ เต็มใจ
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1197 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ธิชา โฉมเมืองปัก

1198 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นพรัตน์ สิงห์ลอ

1199 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นภัสสร ตรีศักด์ิ

1200 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นลินี บุลภรณ์กุล

1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นัชชารัตน์ เหล่าเมือง

1202 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย นัซรอน มูเก็ม

1203 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย นัฐพล ศรีคันธมาส

1204 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นัทธ์หทัย พ่ึงใจ

1205 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นันนภัส มากบุญ

1206 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นีรา ส่งวิสุทธ์ิ

1207 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว นูรุลฮัซซิน สุขกา

1208 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว บัณฑิตา อาจหาญ

1209 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย เบญจ เด่ียววิไล

1210 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปณิตา เครือเตียว

1211 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปพิธญา จบปาน

1212 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ประภัสสร ศรีภักดี

1213 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัณฑารีย์ ปรอยกระโทก

1214 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปาณิศา พิกุลงาม

1215 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปานไพลิน น้อยห้อง

1216 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปารีณา ประจันพล

1217 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปิยธิดา ลักษณะวงศ์

1218 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ปุณยาพร สาตร์โสภา

1219 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว เปมิกา สมอินสอน

1220 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย เผ่าพันธ์ โคมารัมย์

1221 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย พงศ์ธร วงศ์จันทร์

1222 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พชรพรพรรณ ขันเงิน

1223 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พรจิรา จรโคกกรวด

1224 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พรชนิตว์ ไชยสัจ

1225 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พรทิพย์ พรหมดวง

1226 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พรนัชชา แสงไชยศรี

1227 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยชมพู ไชยชาติ

1228 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยตะวัน ศรเดช

1229 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยทิพย์ รุกขชาติ

1230 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พลอยแพรวา สองศรี

1231 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชรพร สุภาพ

1232 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชรพร วิชาชาญ

1233 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชรพรรณ มาศโอสถ

1234 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชริดา ปรีชาวุฒิ

1235 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พัชรียา ไชยยะ

1236 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย พัฒนพล โคตรสขึง

1237 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชชาภา ศรีสด

1238 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พิชญา ชาญทิพยเนตร

1239 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์มณี ฉิมนอก

1240 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว แพรวไพลิน บุญรักษ์

1241 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว แพรววรินทร์ หมอไทย

1242 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ไพลิน ธรรมศิริ

1243 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัคกมล สนธิตระกูล

1244 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรนันท์ เอกเฉลิมเกียรติ

1245 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทรนิษฐ์ งามปิติพันธ์

1246 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัทร์ลดา มงคลเจริญ

1247 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ภัสส์พิชชา นิลเดชานันท์

1248 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ภาวดี แก้วอัมพร
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1249 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว มณธิการ สิทธิการ

1250 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว มนัสดา แสงปรีชา

1251 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย ยุทธกิต สีหาคม

1252 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว รวิกาญจน์ น้อยกลาง

1253 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว รสิตา เสือสมิง

1254 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว รันน์ธิดา โรจนมุกดา

1255 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว รุ่งเรืองทรัพย์ มีมณี

1256 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วชิราภรณ์ ดอกกะถิน

1257 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วนิดา พันธ์ุสังวรณ์

1258 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย วรกิจ ล่ิมสกุล

1259 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วรภัทรา กล่ันเจริญ

1260 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วรรษมน ทรัพย์วัฒนาการ

1261 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วราลี ธนโสภณศิริ

1262 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วาสิตรา ปิติพงศ์พล

1263 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว วิภาพร จุงใจ

1264 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ศรัญญา กาละวงค์

1265 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ศรุตา พานนท์

1266 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ศลิษา โลไธสง

1267 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิกานต์ แสงทอง

1268 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย ศุภณัฐ ลอยลม

1269 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สลิลรัชต์ นิลเดชานันท์

1270 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย สหรัถ อรุณยะเดช

1271 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สิริน สุขสะอาด

1272 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย สิริพงศ์ วงศ์โกศล

1273 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สุทัตตา สุกแก้ว

1274 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สุธารัตน์ นิมาลา

1275 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สุธีราพร เค้ากล้า

1276 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สุภิชา วิยุทธ์

1277 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว สุวพัชร ยังน้อย

1278 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว เสาวภาคย์ โยหาเคน

1279 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว โสติรส นุชประยูร

1280 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว ไหมแพร ไตรพยัคฆ์

1281 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อธิษฐาน วสุนธราอภิรักษ์

1282 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อภิชญา ปาเจริญ

1283 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย อภิสิทธ์ิ หัสดี

1284 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อมรวรรณ อุบล

1285 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อรณัฏฐ์ สว่างรุ่งเรือง

1286 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อริสรา ทองแบบ

1287 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อลิชา ดวงมาลา

1288 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อักษิกา ค าก้อน

1289 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อัจฉริยะ สนิท

1290 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นาย อานนท์ ผ่องสันเทียะ

1291 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อารียา หนูเกาะทวด

1292 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต นางสาว อุรัสยา เหมภมร

1293 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กนกทิพ เสนา

1294 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย กฤติเดช คนการ

1295 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย กฤษฎา สมศิลา

1296 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กษมา การเรียบ

1297 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กังสดาล สาริยัง

1298 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว กัญณภัทร ลือค างาม

1299 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เกศกนก รัตนกูล

1300 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เกศินี นุ่นยวง
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1301 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จันทร์ธิดา อนุภาพไตรภพ

1302 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จันทรามาศ ทองแพง

1303 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จารุวรรณ สมบัติหอม

1304 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จุฑามาศ สุขรอบ

1305 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว จุฑารัตน์ วรวิศัลย์กุล

1306 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ชญาดา ฉัตรแก้ว

1307 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ชฎาพร ทองบัว

1308 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ชามาภรณ์ คงประคอง

1309 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ญาณิศา ช่ืนบาน

1310 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฏฐณิชา ตันสกุล

1311 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฏฐากุญช์ คงรัตน์อาภรณ์

1312 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐณิชา เช้ือไทย

1313 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐนรี ยาจุน

1314 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐนิศา เทพฤทธ์ิ

1315 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐพร เอ่ียมแจ้ง

1316 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ณัฐพล ตระกาล

1317 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐภร วงษ์น่ิม

1318 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐรินทร์ รอดเสวก

1319 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ดรุณพรรณ แสงงาม

1320 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ดลยา พ่วงสมจิตร์

1321 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ตวงพร ขัดผาบ

1322 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธนพร ฤมิตร

1323 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธนพร เจริญโชติ

1324 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธนพร พลเรียงโพน

1325 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ธัญชนก เริงร่ืน

1326 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย นครินทร์ ยะมะโน

1327 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นพรดา สนามทอง

1328 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย นัมวุฒิ ใหญ่แก่นทราย

1329 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นารีรัตน์ ก้อนเครือ

1330 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นิณัศวา เลาะนะ

1331 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว นิภาพร ศรีสนอง

1332 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เบญญาภา กระทุ่ม

1333 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปนัดดา ขุนกล่ า

1334 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปรัชญาพร ภูยาว

1335 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปริมฉัตร พรหมเดช

1336 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ปองณัฐ สิงห์โต

1337 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ปาริชาติ ก๋าวิโล

1338 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พชร เจริญทัศน์

1339 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พรพิมล น่ิมใหม่

1340 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พัฒน์นรี เติมวิทย์วทัญญู

1341 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พิชชญากมล ใจเอ้ือ

1342 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พิชญา รกไพร

1343 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย พิธิภัทร สอาดรัตน์

1344 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว พีรยา เอ่ียมสมบูรณ์

1345 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เพ็ญนภา โพธ์ิทอง

1346 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว เพียงขวัญ พิริยากัญจน์

1347 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว แพรมาพร ค าหงษ์

1348 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ภัณฑิรา สร้อยช้ัน

1349 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ภัทรพร สุขสุด

1350 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ภูวศิษย์ ล้ าเลิศธนารัตน์

1351 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว มินตรา มลาวาสน์

1352 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ยลดา แก้วแกมทอง
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1353 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ยศวรรธน์  ัจันทร์ภักดี

1354 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ยุวธิตา สาเมาะ

1355 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ระพีพัฒน์ แย้มกล่ิน

1356 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว รินรดา ลบล้ าเลิศ

1357 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว รุ่งทิวา แซ่พ่าน

1358 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว รุจรวี ยืนยง

1359 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว โรสนาณี เบ็นราโสย

1360 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วรัญญา เมตตะธ ารงค์

1361 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วริศรา แอบไธสง

1362 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วัลลภา ต่ าว่าองค์

1363 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว วิศัลยา ค าเวียงสา

1364 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศกุนตลา ชันพรมมา

1365 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศศิกาญน์ ใหม่กัน

1366 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศศิเกตุ ทองแดง

1367 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศศิธร วิงประวัติ

1368 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศศิวิมล เสวี

1369 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว ศิรดา มีวังแดง

1370 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย ศุภชัย อินพลา

1371 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว สุทัตตา สมทรัพย์

1372 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นาย สุไลมาน ดอเล๊าะ

1373 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว หทัยภัทร เจียมอยุ่

1374 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว หฤทัย พราหมณ์ทอง

1375 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อธิชา เมฆบ ารุง

1376 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อรกมล แก้วบุญ

1377 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อริสศรา ภพูนทรัตน์

1378 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อังสนา พูลยรัตน์

1379 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อัมพวรรณ หลายประสิทธ์ิ

1380 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อาฟ๊าฟ เจะมาริกัน

1381 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง นางสาว อุ้มกมล ต่ายกระทึก

1382 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว กชพร ทวีโล

1383 วท.บ.จิตวิทยา นาย กันตพล วัฒนายนต์

1384 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว กานต์รวี โต๊ะยีบอ

1385 วท.บ.จิตวิทยา นาย กิตติธัช ศิวพรพิทักษ์

1386 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ชวัลญา ทองบุตร

1387 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ฌัชณีย์ หลอ

1388 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ฐิติรัตน์ คชศาสตร์ศิลป์

1389 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ณัฏฐ์ชุดา ลังกาแกม

1390 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ณิชาภัทร รัตนพราว

1391 วท.บ.จิตวิทยา นาย ธนาเอก อังกิตติสวัสด์ิ

1392 วท.บ.จิตวิทยา นาย ธีรินทร์ แก้วรัตน์

1393 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว นัทธมน เดชเกิด

1394 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว บุญธิชา เพียรดี

1395 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ปภัชญา สร้อยอากาศ

1396 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว พชรศร เพ็ชรศิริ

1397 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว พราวรวี ทองค า

1398 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว พอเพียง สุวรรณสิงห์

1399 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว พิมพ์ชนก เฟ่ืองฟอง

1400 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว เพ็ญพลอย กายแก้ว

1401 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว แพรวพนิตา วิศิษฏ์มงคล

1402 วท.บ.จิตวิทยา นาย ภูตะวัน อนุโต

1403 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว วรรณกร ทองขาว

1404 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว วลัยลักษณ์ บัวสาย
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1405 วท.บ.จิตวิทยา นาย ศักรนนทน์ สุทธิปัญญา

1406 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ศิรตา ด่านอุดมกิจ

1407 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว ศิริหทัย พูลกลาง

1408 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว สิรินดา หนูเผ่า

1409 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว สุชานันท์ แก้ววังปา

1410 วท.บ.จิตวิทยา นางสาว สุรัสวดี คูเปอร์

1411 วท.บ.จิตวิทยา นาย อนาวิล คงนอง

1412 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว กนกวรรณ ลีลาพรอุดม

1413 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว กานต์ฌิมา ราชเมืองฝาง

1414 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ขวัญฤทัย นิธิภัทร์ชวัลภพ

1415 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ชนิกานต์ จรเสมอ

1416 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ชิดชนก อุดมฤกษ์สกุล

1417 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ณัฐณิชา ปวะบุตร

1418 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ณัฐธีรา กุยแก้ว

1419 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ณิชารีย์ เศรษฐพานิช

1420 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นาย ธนกร สุนทรเวช

1421 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ธนิษฐา เย็นคต

1422 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ธิดารัตน์ อนุศรี

1423 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว นรชพร กล่ินสุคนธ์

1424 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว พนิตชนันท์ ธรรมศิริ

1425 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว พรรษชล ควรค านวน

1426 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว พศิกา วงศ์พระถาง

1427 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว พิมพรรณ โชติกิจพิศาล

1428 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว มนัสพร เพชรา

1429 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว วิภาสินี สาวุฒิ

1430 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ศรุดา ช่ืนกมล

1431 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว ศุภิสรา สุขศรี

1432 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว สมิหลา ศรีวะปะ

1433 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นาย สรรพัชญ์ สุนทรธรรม

1434 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นางสาว อัญมณี จันที

1435 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นาย กฤตเมธ ศุภรัตนา

1436 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว กษมา จันทร์ชีระ

1437 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว เกียรติภรณ์ เอ่ียมสุข

1438 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นาย จตุรภัทร จรดรัมย์

1439 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ชลธิชา บุญเรือง

1440 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นาย ชวิน สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา

1441 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นาย ญาณกร พรมปัญญา

1442 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ณัฎฐณิชา ไตรยวงค์

1443 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ณัฐศริน ข่มอาวุธ

1444 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ธญรัจน์ ทรัพย์ส่งเสริม

1445 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ธวัลรัตน์ ปทะวานิช

1446 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ธิติสุดา สังข์ทอง

1447 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว นงนภัส สมบัติเจริญ

1448 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว ผริตา จู้ห้อง

1449 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว พิชญธิดา สิริบุญยะพร

1450 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว มณฑิตา ก่ึงเล่ียน

1451 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว รัษฎากร จันทราภรณ์

1452 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นางสาว วชิราภรณ์ ประทุมกุล

1453 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นาย ศักย์ศรณ์ บุญทา

1454 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ นาย ศุภวิชญ์ วงศ์ศิริ

1455 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว กรกนก รักษ์มณี

1456 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว คคนานต์ โภคาริยกุล
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1457 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว จิตรกัญญา รักษาแพ่ง

1458 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว จินดาภา แสงพิทูร

1459 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว จิราพร น าภา

1460 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว จุฑานันท์ ธาราโยชน์

1461 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ชนัญญา สนุกแสน

1462 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ณัฐนิช ย้ิมพงษ์

1463 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ณัฐวดี กนิษฐสุต

1464 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ณิศรา ธรรมโชติ

1465 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นาย ธนกฤต จิตรสถาพร

1466 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว นัจนันท์ บุญศิริ

1467 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว นันทพร วัชระมนตรีสกุล

1468 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว นันทภัทธ ภัทธเสนา

1469 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ปริยาภัทร ล้ิมภัทรจินดา

1470 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นาย พลวัฒน์ โรจน์นครินทร์

1471 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ภทรกรณ์ ฟองมูล

1472 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ภวพร พร้อมสันเทียะ

1473 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว ภัทรมล เดชมาลา

1474 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว รมณี พนิตอุทัย

1475 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว วริญญา ธนะวงค์

1476 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว สุจิรา บุศยบ ารุง

1477 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว โสมวรรณ มูสิกะ

1478 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว อภิชญา ต๊ะปัญญา

1479 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาว อภิสรา เฉลิมวงษ์รัตน์

1480 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว กรพิณย์ หงษ์ทอง

1481 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว จิดาภา เชฏฐะ

1482 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว จุฬารัตน์ โพนทอง

1483 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว ณัฐณิชา เพ็ชรเกล้ียง

1484 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว บุญญาณี แหลมสัก

1485 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว บุษณีมาศ แก้วห่อทอง

1486 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว ปรีชญา รัตนปริยานุช

1487 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นาย ภูมิปราชญ์ ดิสภักด์ิ

1488 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว วรัศยา ไพบูลย์

1489 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นาย สิรวิชญ์ เกล้ียงแก้ว

1490 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว อภิสรา พาผล

1491 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ นางสาว อรัชพร แก้วกลม

1492 ศศ.บ.ปรัชญา นาย กลวรรธน์ กัลยาจิตร์โกศล

1493 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว เกตุอักษร เสือโพธ์ิ

1494 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ชนนิกานต์ เพชรสุวรรณ

1495 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ฐิติพร ผงทอง

1496 ศศ.บ.ปรัชญา นาย ธนเดช สวนพรมราช

1497 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ธนัชชา บินมา

1498 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ธัญลักษณ์ สุโพธ์ิ

1499 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ธิตยา อิสสระ

1500 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว นันท์นภัส คุณจิรนาถ

1501 ศศ.บ.ปรัชญา นาย ปกรณ์ ไพรเขียว

1502 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ปาลิตา โฉมอัมฤทธ์ิ

1503 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว พลอยฟ้า เสมาธรรมจักร์

1504 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว เมธาวดี คณานิตย์

1505 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ยลพักตร์ ขุนทอง

1506 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว วรินยุพา เพ่ิมอักษร

1507 ศศ.บ.ปรัชญา นาย วาศิลป์ ทัพสุวรรณ

1508 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว วิชญาพร สายุทธ์
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1509 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว วีรดา พลานุรักษ์

1510 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว วีรินทร์ภัทร ต้ังจิตสมคิด

1511 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ศนิชาดา โมจรินทร์

1512 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว ศุภัชฌา พันธ์ุฤทธ์ิ

1513 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว สริตา กาญจนพนัง

1514 ศศ.บ.ปรัชญา นาย อนุชา ศรีเสวตร์

1515 ศศ.บ.ปรัชญา นาย อนุวัฒน์ ภมรมานพ

1516 ศศ.บ.ปรัชญา นางสาว อลีนา อรุณมณี

1517 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว กัญญาพัชร โลขันธ์

1518 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ชานิสรา โลหะโชติ

1519 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย ชิษณุพงศ์ วิวัฒนานนท์พงษ์

1520 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย ชุติพนธ์ จันปะระ

1521 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ฐิติชญา นามยอด

1522 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย ณัฐวุฒิ แซ่จ้ือ

1523 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ณิชนันทน์ หอมกล่ิน

1524 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ตรีสุคนธ์ ขะพินิจ

1525 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย ธนกฤต สิริโยธิน

1526 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ธวัลรัตน์ ธนาศรีวิไล

1527 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ธิติพร ธ ารงวรกุล

1528 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว นัชชา เพ็ญศิธราวสุ

1529 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ปัญญ์กนก ธรรมสวยดี

1530 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว พรกุณา ช้างวิเศษ

1531 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว พรชนก ป้อมป่ัน

1532 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย พันธกานต์ ยงค์มาลย์วงศ์

1533 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว พิชญ์สินี โมรัษเฐียร

1534 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว พิชญาภา ปรากฎหาญ

1535 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว พิมพ์ฉัตร ธรรมรัตน์

1536 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว พิมพ์ณชา ธัญวัฒน์อภิโชติ

1537 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย พีระวัฒน์ เล่ียวชัยรัช

1538 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว เพชรลดา คณฑา

1539 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ภัทรลภา พยุหะเกียรติ

1540 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว รุ่งทิพย์ แซ่จู๊

1541 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว รุจรวี แซ่เกาะ

1542 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว ศิริพันธ์ุ สุทธิสงวน

1543 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว สุธารินทร์ ภาระเวช

1544 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว สุรัสดา โศจิศิริกุล

1545 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย อภิสิทธ์ิ อาชีวระงับโรค

1546 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว อลิศรา ประชามาตย์

1547 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว อัญญารัตน์ สีชมภู

1548 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว อาภาภัค ประสารวรณ์

1549 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาว อารยา วัดแก้ว

1550 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน นาย อิสรินทร์ นิธิศธนพงศ์

1551 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย กรณ์ ประไพรัก

1552 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว กัลยกร ทองพันธ์

1553 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว กัลยรัตน์ ศรีประภา

1554 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว กิรตรา ทิสวัสด์ิ

1555 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ชญานิน โมลา

1556 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย ชนาธิป รักการธรรม

1557 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย ชยุตรา ปาริยะ

1558 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ฑิตยา โรจนวิภาต

1559 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย ธัชธา จาริยะ

1560 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ธัญกร ค าจันทร์ใจ

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

1561 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว นันท์นภัส ธรรมวิวัฒน์

1562 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว นูรุ่ลฮานีน กอเส็ม

1563 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว บุษบงกช วงษ์ทอง

1564 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว เบญจรัตน์ ผดาวัลย์

1565 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ปรัชกร ชีวศรีรุ่งเรือง

1566 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว พรรษารัศม์ ตาวพิทักษ์ชัย

1567 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว พิชญาภา นวะสิมมา

1568 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย พิสิษฐ์ นิลกิจศรานนท์

1569 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ภรณ์ชนก ณ สงขลา

1570 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ภัทรกานต์ สุขโสภา

1571 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ภัทรานิษฐ์ หิรัญประกาย

1572 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ภัทริน ประดิษฐบุญ

1573 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย วรินทร จอมเมือง

1574 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว วรินทร บัวสาคร

1575 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว วริศรา แตงเล่ียน

1576 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย วุฒิชัย เกียรติทนงศักด์ิ

1577 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ศศิภา เฟ่ืองกาญจน์

1578 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ศิรินภา มาลา

1579 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย เศรษฐภัทร์ สุนทรีกุลพงศ์

1580 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย สิรธีร์ เกิดส าอางค์

1581 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว สุทธนาฏ พานิชวัฒนะ

1582 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย เอกลักษณ์ เปล่ียนจันทร์

1583 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย กล้าณรงค์ รัตนะรัตน์

1584 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว กัญญา เตชรุ่งถวิล

1585 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว กันต์สุดา โอวาทนุพัฒน์

1586 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ญาณิศา บุณยธาดา

1587 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ญาดาณี วิจารณ์ปรีชา

1588 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ธนัชพร แสงจันทร์

1589 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ธมนวรรณ นิติพรวัฒนา

1590 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย ภราดร เนียมเผือก

1591 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย ภูตะวัน พงศ์นภากาศ

1592 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว รัชพร ช่วยชูวงศ์

1593 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย วรวีร์ พ่วงศิริ

1594 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย วัฒนพงศ์ ตรีก่ิง

1595 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นางสาว ศิโรรัตน์ แก้วสมบัติ

1596 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น นาย สรอรรถ จันทรโต

1597 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว กชกร พรมจุ้ยพะเนา

1598 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว กุลจิตตา จันสุข

1599 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว เจตนา จันทวงค์

1600 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว

1601 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ชนิกานต์ ก าเนิด

1602 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ญาณิพัชญ์ เรืองเพ็ชร์

1603 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ณัฐชา นาคแสง

1604 ศศ.บ.ภาษาไทย นาย ติณณภพ นีลวัฒนานนท์

1605 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ธนกร แปลงศรี

1606 ศศ.บ.ภาษาไทย นาย ธนศักด์ิ เจ๊ียบนา

1607 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ธัญสินี ต่อโชติ

1608 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ปัณณภัสร์ จิระปัญจสิทธ์ิ

1609 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว พิชญารัตน์ ก าทอง

1610 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว พิมชนก อินทรักษ์

1611 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว เพ็ญพิชชา ทนคง

1612 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ภัทรวดี ฆารพันธ์ุ
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1613 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ภัทรา สิทธิรุ่ง

1614 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว มลฤดี ผลบุญ

1615 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว วิภัสสร ฉายสุวรรณ

1616 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ศลีวรรณ อัศวนพเกียรติ

1617 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว ศศณัฐ ปรีดาศักด์ิ

1618 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว สลิลดา ศรีพิทักษ์สกล

1619 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว เสาวภาคย์ อาชวชาครีย์

1620 ศศ.บ.ภาษาไทย นาย อนุชา ดอนไพร

1621 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว อริสรา ส าราญจิต

1622 ศศ.บ.ภาษาไทย นางสาว อุมาวดี จันทวิชชประภา

1623 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส Miss THANAPHONE SOYAVONG

1624 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย กมลชัย บุญเทียม

1625 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว กมลพรรณ ค าอ่อนพรเจริญ

1626 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย กฤษณะ หอยบาง

1627 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว กัญญาวีร์ ถาวรจิต

1628 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ชลธิชา สอนแสง

1629 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย ชวกร แพนไธสง

1630 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ณัชชา ภุ่ด ารงค์

1631 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย ณัฐพล ทองเยาว์

1632 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว นทสรวง สุวัฒนะ

1633 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย นิติกร มณีใส

1634 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ปวันรัตน์ ทองเย็น

1635 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว พอพิชญ์ พันธ์ุพานิช

1636 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว พิชญา ธานุรัตน์

1637 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว มนัสวี เมืองวัจนะ

1638 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว มาริสา เสียงใหญ่

1639 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว รินรดา ไกรจันทร์

1640 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ศศิธร ยืนแน่นอน

1641 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ศิริรักษ์ ธรรมมานอก

1642 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว สุพิชญา รวมสิน

1643 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว สุรัญญา แสนค า

1644 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย อธิสิทธ์ิ แจ่มศรี

1645 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว อรยา ปทุมพร

1646 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว กมลนัทธ์ จงรักษ์

1647 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว แก้วเจ้าจอม แป้นเจริญ

1648 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว จิรัชญา จ าปาศักด์ิ

1649 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ฐานิตา ชัยแก้ว

1650 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว นัปตี เช่ือมกลาง

1651 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว ปัญญาวีร์ อภิสกุลชาติ

1652 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว วัชราภรณ์ หล่ าศรี

1653 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย วิชชากร กาฬภักดี

1654 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว สุรางค์พิมล เทียนพาลี

1655 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นาย หรรษธร กาละวงศ์

1656 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว อภิรตรา ทันอ่อน

1657 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส นางสาว อรปรีญา แก้วมณี

1658 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย กวินท์ชพัฒน์ มะหิงสิบ

1659 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ฉลองชัย สมมุ่ง

1660 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชญาดา มณีจักร

1661 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชญานิศ วีระบริรักษ์

1662 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชยานันต์ สุจารีย์

1663 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชลิดา ทิพยเนตร

1664 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชัชรัตน์ ต้ังกฤษณขจร
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1665 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชุตาภรณ์ วรธงไชย

1666 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ฐิตาภา ลีลากนก

1667 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐชยา กันพุ่ม

1668 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐวีร์ หมอกแก้ว

1669 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ณันธชา ประหุน

1670 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ดานัยยา แววศรี

1671 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ธนกร จันทร์อุดม

1672 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ธนันท์ชนก กลางรักษ์

1673 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ธนากร เหล่าเขตร์กิจ

1674 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ธนิภา อัมพะวัต

1675 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ธัญธร บัญญัติศรีสกุล

1676 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย นรบดี บุญเกตุ

1677 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว นลินี กมลรัตนพล

1678 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว นิฐินันท์ ฮมแสน

1679 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว บุษบา สิงหพันธ์

1680 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ปวริศรา เตชะวิวัฒน์กุล

1681 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ไปรยา พรรณอรรถ

1682 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว แพรวา โพธ์ิสิงห์

1683 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ภัคจิรา กังสดาลไพรัตน์

1684 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ภัคธร ชุมแก้ว

1685 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว มนัสนันท์ ขจรวงศ์วัฒนา

1686 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว ร่มปรางค์ ทีฆตระกูล

1687 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว รักษิตา อินธิเสนธนโชค

1688 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ศิรวิทย์ กิระนันทวัฒน์

1689 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย ศิลา พงศ์สัมพันธ์

1690 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว โศจิรัตน์ ศิริวัฒโน

1691 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว สร้อยฟ้า สร้อยอ ามาตย์

1692 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว สโรชา พิชัย

1693 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว สิตาภา ดีวาจา

1694 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย สิรวิชญ์ สุรีรัตนันท์

1695 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว สุภาภรณ์ ท้าวอนนท์

1696 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว อภิชญา กิติโสภากุล

1697 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นางสาว อภิชญา พัฒนวงศา

1698 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) นาย เอกวิชญ์ พวงทอง

1699 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว กิตติญา มะลิกา

1700 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นาย กิตติวัฒน์ นภากร

1701 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว ฑิตยา พรหมศิลป์

1702 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นาย ธราดล สุขย่ิงผา

1703 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว ปณตพรฌ์ เมืองเงิน

1704 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว ปุณยนุช เขมสันติพงศ์

1705 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว เปรมิกา ประจันเต

1706 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว พลอยขวัญ วงศ์หนองเตย

1707 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นาย พลาวัชร์ บุญทวี

1708 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว พัฒน์นรี ยศบุรินทร์

1709 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว แพรววนิด โรจน์อนุรัตต์

1710 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว ภัคจิรา นาคราชอวยผล

1711 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว เมธาวี เผ่านาค

1712 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว เมริษา คงตะแบก

1713 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นาย รัชชานนท์ บุนนาค

1714 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นาย วรากรณ์ แก้วลี

1715 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว อนัญญา หล่อสมฤดี

1716 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน นางสาว อันคัทรีน ซาวาร์
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1717 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย ก้องภพ บาสี

1718 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว ขนิษฐา โลหะพรม

1719 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย ชวิศ รวมเมฆ

1720 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว ฐิติประภา แสงอินทร์

1721 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว ธัญทิพ หนูสุข

1722 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย นัฐกรณ์ ศรีมันตะ

1723 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย นันทพงศ์ เกษมสุข

1724 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว บุญญิสา บุญสุข

1725 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย ปฏิภาณ ทองผิว

1726 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว ปัทมา สุขรุ่งเรือง

1727 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว ปาณิสรา เสาสุดใจ

1728 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย ปิญชาน์ ตันติศิริวัฒนา

1729 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว รวินันท์ สิงห์กวาง

1730 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว ลินินพัสตรา ณ นคร

1731 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว วรณัน สุนทรศารทูล

1732 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นางสาว วิภาวินี อุรารัมย์

1733 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย ศุภกร สมสา

1734 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย นาย เอกวิทย์ ติกขนา

1735 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นาย ชลชาติ โพธ์ิเงิน

1736 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว ณัฐสินี ลิขิตธาดาภัทร

1737 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว ธนพร โพธาราม

1738 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว ธัญญาเรศ ศรีทวีกูล

1739 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว ธัญสิริ ต้ังศรีทอง

1740 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว นาตาชา มีแทน

1741 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นาย บูรพา หล่อเรืองศิลป์

1742 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว เบญญา บัวศรี

1743 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว ภัทราภา งามภักตร์

1744 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว วรรณภา รัตนชัยยง

1745 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว วรรษกร ประดุจกาญจนา

1746 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นาย ศุภวิชญ์ ลีลาผาสุข

1747 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา นางสาว อชิรญา ปักป่ิน

1748 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย กนก เผด็จศึก

1749 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย กฤติน ธรฤทธ์ิ

1750 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย กฤศ ศรีวะรมย์

1751 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย กันตพงษ์ อัครวีสีห์

1752 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย จอมณัฏฐา อัครณัฏฐ์

1753 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ฉัฏรดา พรหมพยัคฆ์

1754 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ชญาดา สุวรรณรัตน์

1755 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ชลลดา วิมล

1756 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ฐิติชญา ค าเส็ง

1757 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ฐิติรัตน์ วงศ์รัตนโรจน์

1758 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย ณพุทธ ย่ิงไพบูลย์วงศ์

1759 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ทอฝัน วโรรส

1760 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ธนพร ช่อเส้ง

1761 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย ธนภัทร ประกิจ

1762 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นาย ธนวัฒน์ เพชรพรหม

1763 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว บัณฑิตา หงส์ธนวัฒน์

1764 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว พนิตพิชา สมแก้ว

1765 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว พิชญาภรณ์ ญาณโยธิน

1766 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว พิมพกานต์ เดชประสิทธ์ิศักด์ิ

1767 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ภฤศพร หนูเอก

1768 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว ภิญญดา เฉลิมสุข
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1769 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว รวิภา ม้วนทอง

1770 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว สลิลรดา ลาภธนวรกุลชัย

1771 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว สุทธิดา พันแก้ว

1772 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ นางสาว อภัสรา โลณานุรักษ์

1773 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว กัญญ์วรา กระสิน

1774 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นาย คณิตกรณ์ มูลสาร

1775 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ชนัญชิดา วัฒนะ

1776 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ชนิภรณ์ พงษ์ลา

1777 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ชัยภา วัฒนศัพท์

1778 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ณัฐพร แก้วส่ีดวง

1779 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ดวงตะวัน ระเริงทรัพย์

1780 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นาย ธรรมชาติ วงษ์งาม

1781 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ธิดาวรรณ แสงฝาก

1782 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ปวันรัตน์ มงคลชูวงศ์

1783 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว พชรศร โคตรวาริน

1784 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว พรกมล วงศ์เวทิศ

1785 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว พริมาสินี นักรบ

1786 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว พัทธนันท์ อุ่นวงษ์

1787 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว แพรไหม ศรีสุขสมบัติ

1788 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ภัทรสุดา อุทาธร

1789 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นาย ภูมิวัสส์ สุวรรณชัยศักด์ิ

1790 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว รดา กล้าสกุลวงศ์

1791 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว รวิวรรณ คุ้มหอยกัน

1792 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว ศิรินาจ แซ่แต้

1793 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว สรัลพร เพ็ชรชะนะ

1794 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว สุพิชญา แก้วก าเหนิด

1795 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว อนุจิต คงคาศรี

1796 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว อภิษฎา เยิน

1797 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ นางสาว อรอนงค์ ลีละสุนทเลิศ

1798 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว กชภร ปิยมหันต์

1799 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย กันต์ศักด์ิ เกียงเอีย

1800 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ชวิศา เฉลิมพิชัย

1801 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ณภัทร์ จิรธนวัฒนา

1802 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ณัฐธยาน์ บูลย์ประมุข

1803 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย ณัฐพงษ์ วิมลรัตน์

1804 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ธนพร เชวงเจริญกุล

1805 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ธวัลรัตน์ หงสะมัต

1806 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ธัญชนก หอมจันทร์

1807 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย นฤวัจน์ พิมพ์พิจิตร

1808 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว บัณทิตา เศรษฐสกุลชัย

1809 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว พบพรรษา ราชสม

1810 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว พรณิชา ทายวุฒิไชย

1811 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว พิชาภัส วัชรภคพิพัฒน์

1812 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว พิทยารัตน์ สระกรวด

1813 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย พุฒิเมธ จันทรโชติชัชวาล

1814 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย ภวิศ นุชแป้น

1815 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ภัคจิรา แมคโดนัลด์

1816 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว รัญชิดา สุขสนิท

1817 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย ฤชากร เชาวน์ไว

1818 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ลภัสรดา ใสแสง

1819 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว วชิรญาณ์ บุญมา

1820 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ศักด์ิกุลณา ทวีรุ่งโรจน์กุล
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1821 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว ศุภาพิชญ์ พรมพิลา

1822 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นาย สหรัธ ปานผา

1823 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว สิริกร ธีระประภา

1824 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว สุนภา อุทรักษ์

1825 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว อรอินท์ุ คุณวิเศษกุล

1826 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ นางสาว อัจฉรียา ทวิสุวรรณ

1827 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กชพร กระจ่างแจ้ง

1828 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย กันตพัฒน์ ทัศน์สาธิต

1829 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กันยา เกิดแก้ว

1830 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กัลย์สุดา กันทะจักร

1831 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เกษรินพร เจริญรัตน์ประทุม

1832 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เกษศิรินทร์ สมศรีแพง

1833 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย จิตรดิลก สายสืบสวัสด์ิ

1834 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว จิรัตติกาล พุฒพันธ์

1835 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชนกนาถ เลาสัตย์

1836 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐกมล นิลจันทร์

1837 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐสินี กาญจนกัลยาณ์

1838 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย โตษณาการ บุญกาญจน์

1839 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ธนพล มุสิกาญจน์

1840 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญภัสร์ สืบส าราญ

1841 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญวรัตม์ ธรรมสีธิ

1842 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นวารี สมุทรสกุลเป่ียม

1843 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นวียา มีสุวรรณ

1844 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุญสิตา ตรองตระการ

1845 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปภาวดี ตรีเมืองสอง

1846 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ปวินท์ พฤกษเศรษฐ

1847 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปุณยนุช ไชยยางค์

1848 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พลวัต มงคลวิทยากุล

1849 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิมลรัตน์ แก้วธรรม

1850 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เพ็ญพิชญา ลีอ่ า

1851 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ภูธเนตร นิลจู

1852 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว มนัสนันท์ ต่างกง

1853 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว มิสมิส วาแม

1854 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เมษิณี ณัฐกันต์

1855 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ยมลภัทร ขจิตวิชยานุกูล

1856 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รณิดา สืบโถพงษ์

1857 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วรรณวิญ ฉิมธนู

1858 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วริศรา ประพิณ

1859 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วันวิสา ภู่โต

1860 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วีรยวรรธณา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

1861 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ศรุตา ปิยวศิน

1862 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ศิรภัสสร สีระยา

1863 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สาธิตา ฉันทวิเชียร

1864 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย สิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ

1865 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุนิตา ศรีรักษ์

1866 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย เสฏฐนันท์ ธิติธรรมศักด์ิ

1867 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อภิชญา มาไพศาลสิน

1868 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อภิญญา กองกันหา

1869 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ไอริน สืบกระโทก

1870 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว กรชนก ธุระพันธ์ุ

1871 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย กษิดิช ยงสุวรรณกุล

1872 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว กัลยกร อ่างทิพย์
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1873 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว จรรยพร ประดิษฐ์

1874 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ฉัตรชนิดา ศรีบุรินทร์

1875 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย ฉัตรชัย ลิเล่ิม

1876 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ชนัญชิดา อนุภาพ

1877 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ชนิกานต์ สุกทับ

1878 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ชลธิชา บุตรหลี

1879 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ชวัลลักษณ์ รุ่งโรจน์

1880 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ชวิศา ยอดเมือง

1881 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ชัญญานุช แต่งต้ัง

1882 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย โชตินันต์ จันทร์กระจ่าง

1883 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ญาณิกา สมคะเณ

1884 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย ฐกร เจษฎาภัทรกุล

1885 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ฑีจุฑา ศรีเพ็ญ

1886 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ณหทัย พฤกษ์ผดุง

1887 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ณัชชา ก่อกิจโรจน์

1888 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ณัฏฐา ธารณะ

1889 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ณัฐติยากรณ์ ชมกระแสร์สินธ์ุ

1890 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ณัฐนันท์ ประเสริฐโกศลกุล

1891 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ณิชาภัทร นิมมานุทย์

1892 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย ธนิสร สุดแป้น

1893 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ธัชพรรณ เส้งนนท์

1894 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ธัญญากร นันเสือ

1895 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ธัญพิชชา ปลอดพลัด

1896 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ธันยรัตน์ ยนต์จ าเริญ

1897 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย ธีรดนย์ สุริยนต์

1898 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย ธีรภัทร เกตรามฤทธ์ิ

1899 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ธีริศรา พิมลรัตนกานต์

1900 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย นรภัทร แจ่มจ ารูญ

1901 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว บุษกร วิทิตยนตรการ

1902 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปภาวี วิริยะสกุลกิจ

1903 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปราณปริยา หนูผุด

1904 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปวันรัตน์ ทองโต

1905 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปัณฑิตา ศีลธรรมพิทักษ์

1906 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปันนา ศรีทองดี

1907 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปาลิดา พงษ์โสภา

1908 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปิยฉัตร ไกรแก้ว

1909 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ปุญยพัชร์ คูวุฒิไวทย์

1910 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว พิชญาภา ชูช่วย

1911 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว พิมพ์ชนก เสียงก้อง

1912 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว พิสมัย จงประกอบกิจ

1913 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ภคพร ทรัพย์โคกสูง

1914 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว รมิตา ปรีชา

1915 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว รวิศราพร ศรยิง

1916 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว เรณุกา พรหมพันธ์

1917 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว วรรวิษา วรรณวงศ์

1918 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว วริศรา ละม่ังทอง

1919 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย วสันต์ เกตุยา

1920 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย วิศรุต รามศรี

1921 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ศลิษา วีระสินธ์ุ

1922 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ศศิธร อ่อนไธสงค์

1923 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย ศิริโรจน์ ชินนะ

1924 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว ศุภกานต์ ญาติก่ิง
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1925 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว สโรชา น้อยสันเทียะ

1926 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นาย สายวสันต์ สลีอ่อน

1927 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว สุธิดา เณรมณี

1928 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว อนงครัตน์ อ่อนเปล่ง

1929 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว อภิชยา นากสุกปร่ัง

1930 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว อมลวรรณ ชูเชิด

1931 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว อโยธยา ศรีสงค์

1932 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว อังค์วรา ทองค า

1933 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต นางสาว อาภาสิริลักษณ์ รัตนพันธ์

1934 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว กรชนก ศรีวิมล

1935 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว กฤตยาวดี ชินฝ่ัน

1936 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว กัญญพัชร จงประเสริฐ

1937 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว กัญญารัตน์ นีละภมร

1938 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย กานต์ ทองมิตร

1939 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย เกษไชโย ทรงเคารพ

1940 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย จิรสิน เทียนเสม

1941 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ชญานิศ ดอกกะฐิน

1942 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ชนรดี มีการุณ

1943 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว เฌอฟ้า รวิสราสกุล

1944 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ณชา คีตะโสภณ

1945 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัชชา ขันชัย

1946 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐรุจา ปานจันทร์

1947 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ดนยา ค าสัตย์

1948 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย ธนกร ชาวเน้ือดี

1949 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย ธรทันธ์ แก้วประเสริฐ

1950 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย ธราดล เสือแก้ว

1951 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ธัญพิชชา เวชกร

1952 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ธาริณี กุลพิพัฒน์รัตน์

1953 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว นภัส ศุภวัฒน์เลิศกุล

1954 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว นัชชา อุ๋ยสุวรรณ

1955 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว นัฐริดา เล้าเจริญ

1956 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย นิติธร ช านาญสงเคราะห์

1957 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว เบญจพร เกียรติลือเล่ือง

1958 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ประติมา ล้ิมสวัสด์ิ

1959 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ปรีดารัตน์ รอดศรีนาค

1960 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ปัณณิกา วิบูลยศรินทร์

1961 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ปัทมวรรณ สิทธิมาลย์

1962 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ปุญชิดา ดีพลงาม

1963 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว เปรมยุดา ธนะค า

1964 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว พรลภัส ชูสกุลตันติวงศ์

1965 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย พล สัตย์สงวน

1966 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย พสุธร อ้ังล่ี

1967 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย พัชรศิษฎ์ ด่วนทวีสุข

1968 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว พัทรดา โภควัฒน์โสธร

1969 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย พิชชา เตชะเช่ียวณรงค์

1970 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลดา วริศโชติเกียรติ

1971 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย พิรพัชร์ จินายน

1972 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว เพชราศรณ์ เพ็งแจ่ม

1973 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ภควดี สง่าศรี

1974 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว รัตติกา จูห้อง

1975 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว รัตนตรัยพร ช่วงอรุณ

1976 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ลลิตา ตัณฑ์ธนศิวะกุล
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1977 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว วชิรญา จารุวิทยานันท์

1978 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว วนัชพร เสนาะกัณฑ์

1979 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว วรนุช ทีน้ าค า

1980 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว วรรณษา ศรีบุญยะ

1981 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว วรรณิษา มุณีพรหม

1982 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย วิกรม เช่ียวภู่

1983 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว ศศิธร อินทคีรี

1984 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย ศิรสิทธ์ิ ยังวนิชเศรษฐ

1985 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย ศุภกร สุขจันทร์

1986 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย ศุภวิชญ์ บรรจงด้วง

1987 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นาย สิรภพ จันทนบุบผา

1988 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว สุพัชชา โคตรหัสดี

1989 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว สุพิชญธิดา รัตนรักษ์

1990 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว สุภาวิตา แก้วเขียว

1991 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว หทัยชนก เกตุเพชร

1992 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว อนัญญา ตันประเสริฐ

1993 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว อนัญพร ปิยะยาตัง

1994 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว อรวรา พาณิชย์เจริญลาภ

1995 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว อัจฉริยาพร แสงเดือน

1996 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว อารีนี ดะแซสาเมาะ

1997 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) นางสาว อารียา เคียงประคอง

1998 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว กิตติพร ทรัพย์เจริญ

1999 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว กีรัตยา ศรีโพธ์ิ

2000 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ไกรวิชญ์ วันทอง

2001 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ขจรศักด์ิ ระย้าย้อย

2002 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย คณาธิป ประพันธ์พัฒน์

2003 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย จิรโรจน์ เลิศล้ า

2004 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย เจษฎากร กิจเจริญ

2005 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ชนากานต์ ไทรสุวรรณ์

2006 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ชาคริยา เสาองค์

2007 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมใจ

2008 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ณัฐพงศ์ บุญชิด

2009 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว เดือนหน่ึง พงศ์พัชรศักด์ิ

2010 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ต้นน้ า นิลรัตน์

2011 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ธนภัทร วงษ์กาฬสินธ์ุ

2012 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย นฤสรณ์ รังสิมาการ

2013 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย นัทธพล เสริมศรัณย์

2014 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย นิยม กันพานิชย์

2015 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว เบญญทิพย์ เฉยไว

2016 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ปภาวรินทร์ ไตรยสุทธ์ิ

2017 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว พนิตนันท์ แก้วอุทัยเสถียร

2018 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว พิจิตรา คุ้มครอง

2019 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว พิทยาภรณ์ ลลิตพงศ์สกุล

2020 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว พิมพ์วิไล ชาญศรี

2021 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว พีรกานต์ สมจิตต์ชอบ

2022 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว เพชรลดา ธีระภัทรานนท์

2023 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ภคมน จิระเดชสุนทร

2024 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ภัครมัย สร้อยสุวรรณ

2025 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ภัทรพร ทองค าสุข

2026 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ภาภัณฑ์ วิจิตรศิลป์

2027 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ภูตะวัน ทองน า

2028 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ภูบดินทร์ เครือวัลย์
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2029 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว วันวิษา วัฒโน

2030 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย วิรุฬ ภูวดลไพโรจน์

2031 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย ศกลวัฒน์ สุขแจ่ม

2032 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว ศศิกานต์ ปริปุณณากร

2033 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว สิรินดา บุญเรือง

2034 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว สุกัญญา โฮชิน

2035 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว สุทธิดา ศรีละ

2036 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว สุปรียา ไผ่งาม

2037 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว อจิรวดี ผ่านพินิจ

2038 วท.บ.คณิตศาสตร์ นาย อภิสิทธ์ิ โพธ์ิสลิด

2039 วท.บ.คณิตศาสตร์ นางสาว อรวรรณ ส่งสุข

2040 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย กันตวัฒน์ สนองวงค์

2041 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว เกตน์สิรี หน่อสีดา

2042 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว จิณณพัต เพ่งผุดผ่อง

2043 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย จิรวัฒน์ ยศเมฆ

2044 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว จิรัชยา วงศารัตนะ

2045 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว จุฑาภรณ์ ปัญญารอด

2046 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย ชยุตม์ วลัญโชดม

2047 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย ฐานิต กาสา

2048 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย ณฐนนท์ นัติพันธ์

2049 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐกัญจน์ อุปรี

2050 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐนิชา โสขุมา

2051 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย ทศุ พงษ์สุวรรณ์

2052 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นาย ภัคพัฒน์ สถาพรพิบูลย์

2053 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว สิตานันท์ หัดเทดล

2054 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว สุธาทิพย์ อุบลรัตน์

2055 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว สุนันทา มีสาวงษ์

2056 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว อรจิรา ชัยวิเชียร

2057 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว กฤตพร ชัยเวช

2058 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว จริยาพร จันทร์รอด

2059 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว จิตต์สุภา อรัญเพ่ิม

2060 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ชนากานต์ ถาวราวุธ

2061 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ชลธิดา จันปัญญา

2062 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ช้องมาศ บูรณธน

2063 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ญานิน เฮ้ียนเจริญ

2064 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ฐาปนิตา ทองภาพ

2065 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ฐิติภัสร คมคาย

2066 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย ณฐชนนท์ มีสวัสดิพงษ์

2067 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ณัฏฐฑิดา จรรยาศิริ

2068 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ณัฐณิชา อุปมะ

2069 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย ณัฐพงษ์ แสนจันทร์

2070 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย ธนบุญ กรับทอง

2071 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย นภัสกร รัศมีวิจารณ์

2072 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย นิชนันท์ ทองประเสริฐ

2073 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว บุญธิชา ใจชุ่ม

2074 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว บุณยาพร แสงเดือนฉาย

2075 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย ปวเรศ จุ้ยเสง่ียม

2076 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว พัชรพร พลธิราช

2077 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว พัชรพรรณ สุขสวัสด์ิ

2078 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว พันพัสสา เดชห้วยไผ่

2079 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ภัทรนิดา จ าปาเงิน

2080 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย ภูมิพัฒน์ อินมา
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2081 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว มณีกรณ์ พีรภัทร์หิรัญ

2082 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว มนิสา สุดาวัน

2083 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ลดา อินทรภูติ

2084 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย วิชญพล สุภากรณ์

2085 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย ศุกวิชญ์ โสภณคีรีรัตน์

2086 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ศุภนิดา วิเศษสิงห์

2087 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ศุภสิยา ศรีโคตร

2088 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว สุปรีญา เครือดี

2089 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย องค์กร ภูมิเลิศ

2090 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย อธิชา พรมทอง

2091 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว อนันทิตา มะโนสา

2092 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย อนุวัฒน์ บุญมีโชติ

2093 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว อรพรรณ จันทรภา

2094 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว อักษราภัค อีดี

2095 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว อัญญารัตน์ บุญทรง

2096 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว อาริษา ใสสม

2097 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย อิฏฐณัฎฐ์ งามจินดาสกุล

2098 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย กฤษกร เบญจศีลรักษ์

2099 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กิตติยวดี โสภณสกุลเกียรติ

2100 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว จิรันธนิน สิติ

2101 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ชัยสิทธ์ิ ศุภเสถียร

2102 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐฐาพร ม่วงศรี

2103 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ธนวรรณ จิตรเอ้ือตระกูล

2104 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ธัญชนิต กรีฑา

2105 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว นพวรรณ ดาวเรือง

2106 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย นิพิฐพนธ์ ค าสี

2107 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว บงกช ศิริพรหมสมบัติ

2108 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ประวิชญ์ รัตนประจักร

2109 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ปรางทิพย์ ศรีงาม

2110 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ปริญญา มงคลขจรศักด์ิ

2111 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว พรปวีศ์ ดาราค า

2112 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย พุฒิพงศ์ พุทธวรรักษ์

2113 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว พุทธิมน หิรัญรัตน์

2114 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภูตะวัน วรรณดิลก

2115 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว รัตนากร บัวน้อย

2116 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย วรวิช สัตตัญญู

2117 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย วีรภัทร เหมภักดี

2118 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศรสวรรค์ สมจิตร

2119 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศุจิรา ไตรรัตนทรงพล

2120 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศุภณัฐ ยะนา

2121 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว อนันตญา ซ่อนกล่ิน

2122 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย อัครชัย ไพรสิงห์

2123 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว ขวัญชนก มีสนม

2124 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ทีฆทัศน์ จงศิริ

2125 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ธนาธร เกตุก าจร

2126 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว พรนภา บุญทศ

2127 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว สุชญา อิทธิเมธีวุฒิ

2128 วท.บ.เคมี นางสาว กมลชนก ขมเล็ก

2129 วท.บ.เคมี นางสาว กมลพัชร นาควรรณ

2130 วท.บ.เคมี นางสาว กัณพร เสาจินดารัตน์

2131 วท.บ.เคมี นางสาว กัลยารัตน์ ศรทรง

2132 วท.บ.เคมี นาย กิตติพันธ์ พรอนันต์ฤกษ์
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2133 วท.บ.เคมี นางสาว จงภัค ทองทัศนีย์พร

2134 วท.บ.เคมี นางสาว จริยวรรณ มีธรรม

2135 วท.บ.เคมี นาย จิระพัฒน์ วงศายะ

2136 วท.บ.เคมี นาย เจษฎา มีชัย

2137 วท.บ.เคมี นางสาว ชาลิสา ล ามะพืช

2138 วท.บ.เคมี นางสาว ญาณพัฒน์ สิงห์สุวรรณ

2139 วท.บ.เคมี นาย ณภัทร รัตนรักษ์วรกุล

2140 วท.บ.เคมี นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ ศรีเครือแก้ว

2141 วท.บ.เคมี นางสาว ณัฐนรี พงษ์สุรพาสน์

2142 วท.บ.เคมี นางสาว ณิชากร ค าภักดี

2143 วท.บ.เคมี นางสาว ณิชากานต์ โมราสุข

2144 วท.บ.เคมี นางสาว ทิชา จิตตเสวี

2145 วท.บ.เคมี นางสาว ทิพาภัสสว์ มณีฤทธ์ิ

2146 วท.บ.เคมี นางสาว ธนกาญจน์ อยู่กล่ันเถ่ือน

2147 วท.บ.เคมี นางสาว ธีริศรา เกิดเนตร

2148 วท.บ.เคมี นางสาว นันทิกานต์ คงคารัตน์

2149 วท.บ.เคมี นางสาว ปรียานุช น้ ากล่ัน

2150 วท.บ.เคมี นางสาว ปัญชลีย์ อริยพรพัฒน์

2151 วท.บ.เคมี นาย พงศธร วิเศษรัมย์

2152 วท.บ.เคมี นางสาว พรพรรณ พิลาแดง

2153 วท.บ.เคมี นางสาว พรรณกานต์ พัฒนะ

2154 วท.บ.เคมี นางสาว พัทธนันท์ จันทพิมพ์

2155 วท.บ.เคมี นางสาว ภคพร ยินดีน้อย

2156 วท.บ.เคมี นางสาว ภัทรณิชา กุลกิติบวร

2157 วท.บ.เคมี นาย ภัสกร ป้อมเงิน

2158 วท.บ.เคมี นางสาว รัฐธีรา รุ่งสง่า

2159 วท.บ.เคมี นางสาว วรารัตน์ สอนทโชติ

2160 วท.บ.เคมี นางสาว วริศรา มุตตามระ

2161 วท.บ.เคมี นางสาว ศศธร เจริญสุข

2162 วท.บ.เคมี นาย สิรวิชญ์ วรากลาง

2163 วท.บ.เคมี นาย สิริเดช ณัฐเมธี

2164 วท.บ.เคมี นางสาว สุภัทรา คล้ายถม

2165 วท.บ.เคมี นางสาว เสาวลักษณ์ วงษ์ศรี

2166 วท.บ.เคมี นางสาว แอนนิสา เอ็มประโคน

2167 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว กรวรรณ เอ่ียมโหมด

2168 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาย กษิดิศ ไชยพรรณา

2169 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว กุลนันทน์ เช้ือปราง

2170 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว จิรนันท์ พลหลง

2171 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ชัชฎาภรณ์ สุทธิสวัสด์ิกุล

2172 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ณัฐวรา สกุลตะนาค

2173 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาย ณัฐวัตร ช่ืนจิตร์

2174 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาย ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ

2175 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาย ธนโชติ ช่างปราณีต

2176 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ธนพร เจริญอุตสาหกิจ

2177 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ธนพร โปธาค า

2178 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ธวัลรัตน์ ซ่ือตรง

2179 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ธัญชนก สุวรรณรัตน์

2180 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นภัสสร จิตตคาม

2181 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นริศรา รุจิฉาย

2182 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นฤมล เอกพงศ์ไพสิฐ

2183 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว นิชาฎา บุญศิลป์

2184 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ปภานัน อินสา

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

2185 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ปิยวรรณ เขียวกุล

2186 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว พชรพรรณ ประเสริฐกุล

2187 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว พรชนิตว์ อุดมเดช

2188 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว พรรณพร อนันต์บุญสุข

2189 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว พัทธนันท์ ค าใจ

2190 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว พิมพ์ชนก เพ่ิมทองชูชัย

2191 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว พิมพ์มาดา บุญสิทธ์ิ

2192 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว แพรพรรณ ศิลปานิสงค์

2193 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ภริณยา แป้นพัฒน์

2194 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ภิญญพัฒน์ จิโรภาสวรพงศ์

2195 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาย มโนนุกูล บุญวรรโณ

2196 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาย มุคลิศ ศรีริกานนท์

2197 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว วรรนิดา ไชยพันนา

2198 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว วรวลัญช์ อยู่เกตุ

2199 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว วริศรา เข่ือนธนะ

2200 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว วิชญาดา ถาดทอง

2201 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ศศิชา องค์วาณิชกุล

2202 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว สุธิมนต์ เครือเมฆ

2203 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว สุวิชญา ศิลป์มหาบัณฑิต

2204 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว อฐิตา ประจักษ์บรรจง

2205 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว อธิษฐาน บุรีนอก

2206 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว ไอรินลดา ชินวุฒิกุลกาญจน์

2207 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว กนิษฐมธุรส อุตระ

2208 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว กวิสรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

2209 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว กัญชลิตา ค าปาน

2210 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว กัญญาภัค ชาติกิจเจริญ

2211 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว กุลรดา เทพมณี

2212 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นาย โกศัลย์ ยังประเสริฐกุล

2213 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ชมพูนุท สุขสนิท

2214 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ชุติกาญจน์ จันสุริย์

2215 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ชุตินันท์ ไตรยะสิทธ์ิ

2216 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ณริกา สุวรางกูร

2217 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นาย ณัฐวัฒน์ ลิมปนะวรรณ

2218 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ถิรดา โสรกนิษฐ์

2219 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นาย ธนดล แซ่อ่ิว

2220 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นาย ธนปราชญ์ เปล่ียนภักดี

2221 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ธัญชนก วงศ์สวัสด์ิกุล

2222 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ธีราพร แซะจอหอ

2223 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว นันทิชา สาประเสริฐ

2224 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นาย บุรัสกร นาคทอง

2225 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว เบญญพร ธรรมพุฒิกุล

2226 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ปทิตตา มาตโสภา

2227 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว พิมพ์นิภา แสงทองถวัลย์

2228 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ภัทรมน อุบลวรรณ

2229 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ภิญญดา พูมหิรัญ

2230 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว วรัชยา เรืองฤทธ์ิชัย

2231 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว วีนัสรินทร์ กมลศิลา

2232 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว ศรุตา ยงสกุลชัย

2233 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว สายรุ้ง วัฒนพฤกษ์

2234 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว อธิชา พงษ์โปกุล

2235 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว อริสรา ถาวรพัฒน์

2236 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร นางสาว อัญมณี ทาราช
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2237 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว กนกกร ทองใหม่

2238 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว กรกมล ดอกล่ันทม

2239 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว กฤติกา เกษมวโรดม

2240 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย กิตติวินท์ สิรินิจศรีวงศ์

2241 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว เกศรา ธนะศรี

2242 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ขวัญจิรา ค าออน

2243 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ขวัญหทัย อุดมศิลปทรัพย์

2244 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว คุณาทร คล้ายกุล

2245 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว เจนจิรา ซิวพานิช

2246 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ชุดา พรหมภู่

2247 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย ชุติพล ต้ังสัตยาธิษฐาน

2248 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ฐารตี ศรีสอ้าน

2249 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ฐิตาภรณ์ สงเย็น

2250 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย ณฐพฤทธ์ เกษพานิช

2251 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย ณภัทร จิตไชยชาญ

2252 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ณรัญญา ภาณุพิชิต

2253 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ณัฏฐ์นรี มะหะหมัด

2254 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ธัญลักษณ์ อุทัยแจ่ม

2255 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว นพรัตน์ ทองรวย

2256 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ปริญดา พรหมชา

2257 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ปรียาลักษณ์ ซ้ิมเจริญ

2258 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ปีวรา เครือสาร

2259 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พรกนก หิรัญ

2260 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พรพรรณ สารสุวรรณ

2261 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย พศิน พูดคล่อง

2262 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พิจิตรา สุขคล้า

2263 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พิชชาพร ค าบูรณ์

2264 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พิชญาภา กุลบุตร

2265 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย พิสิษฐ์ บุญเกษม

2266 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ภัคจิรา แจ้งเปล่ียน

2267 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว มนัญญา กิจด ารงกุล

2268 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย รชฏนันทน์ พัฒนทรัพย์

2269 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว รวิชา ศรีสลับ

2270 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย รามิล เอียดมาก

2271 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว วรรณรัตน์ แสงดี

2272 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นาย วีรวัฒน์ วงศ์สิกุล

2273 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ศิรดา ทบวงษ์

2274 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว สารินทร์ ช่อประเวศ

2275 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว อศิพร ศรีภุมมา

2276 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว อัญวีณ์ วงษ์ศรีเผือก

2277 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว เอมมิกา พงษ์พิพัฒน์

2278 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว กมลชนก เนาว์ชัย

2279 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นาย กิตติเดช ท่ีปกาญจน์กุล

2280 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นาย จักราวุธ ศรีทันดร

2281 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว โชติกา ภูนฤมิต

2282 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ณพชรมณฑ์ ก้ิมถ้อง

2283 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ดรัลรัตน์ ทิพย์กระโทก

2284 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ธพชรมณฑ์ ก้ิมถ้อง

2285 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นาย ธีรเดช จินตนะดิลกกุล

2286 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว นริศรา ไค่นุ่นน้อย

2287 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นาย บรรณดาศักด์ิ พวงประโคน

2288 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ปณิตา วาประโคน
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2289 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ฝากฝน ณ นุวงศ์

2290 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว พนิดา สุขสายันต์

2291 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลภัส ภู่สวรรค์

2292 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นาย พีรวิชญ์ ศรีดารา

2293 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว เพ็ญรดี ชีกว้าง

2294 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ภัคภร จันทวีภากร

2295 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว เมวิษา กาญจนสุวรรณ์

2296 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  (โครงการพิเศษ) นางสาว ศรินธร บัวขม

2297 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว กัลยารัตน์ ช านาญ

2298 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว กาญจนาภรณ์ สิทธิเดช

2299 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว กุลปริยา อนันทสุข

2300 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว จิรัตติกาล ศิริชุม

2301 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว จิราพร กล่ินจันทร์

2302 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว ชนกนันท์ วงษ์แสน

2303 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว ณัฏฐากร คงเพชร

2304 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นาย เทวนาถ เข็มทอง

2305 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว นันทพัทธ์ ลาภเกียรติธรรม

2306 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว เนตรชนก ถมยา

2307 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว ปวรวรรณ สมบัติบูรณ์

2308 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว พรรณระวี ทรัพย์สุพรรณ

2309 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว พัชรพร ฉายแก้ว

2310 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว พิชญธิดา ปลอดอ่อน

2311 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นาย ภูมิภัทร วิริยะภาค

2312 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว เมจกา พฤฒิเกตน์

2313 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว วันวิสา ชูจิตร

2314 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณเนตร

2315 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว วิชญาพร ถนัดค้า

2316 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว ศศิประภา เถรปัญญา

2317 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นาย ศุภชัย ทับมะโรง

2318 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว สมฤทัย เอนกสุข

2319 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นาย สิทธิเดช เพ็งราช

2320 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นางสาว อาทิตยา กลีบบัว

2321 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว กัญญารัตน์ พ้ัวระย้า

2322 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว กาญจนาภา มังกิตะ

2323 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นาย กิตติพัทธ์ พูลสวัสด์ิ

2324 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว กิติยาพร ถนอมพิชัย

2325 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว ชนัญชิดา พิสิฐจิรกุล

2326 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นาย ชยสิทธ์ิ บุญเพ็ง

2327 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นาย เชาวณ์กิติพัฒน์ ขันทะชา

2328 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว ณัชชา วิริยะพงษ์

2329 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว ณัฐริกา เช่ือมทอง

2330 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว ธัญญรัตน์ งามข า

2331 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว นริศรา วรวัฒน์

2332 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว น้องอนงค์ น่ิมขุนทด

2333 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว นิชาภัทร พลอยขาว

2334 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว นิรมล บุญเชิด

2335 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว ปาริชาต หอมทรง

2336 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นาย ปาฤหัสบดิน อักษรกลาง

2337 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว ปุญญพัฒน์ เจริญสุข

2338 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว พิมพ์พิศา สนธิวัฒน์

2339 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว พิรญาณ์ ยอดแก้ว

2340 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว พีรดา เสน่ห์หา
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2341 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นาย ภาณุภัท ปัญญาวงค์

2342 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว วรพรรณ ดงงาม

2343 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว วริศรา โรจนภักด์ิดี

2344 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นาย วีรภัทร เหรียญรุ่งโรจน์

2345 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน นางสาว อภิชญา เหล่ียงตระกูลชัย

2346 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย ก้องกิดากร เหมหงษ์

2347 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย กิตติธัช เหมพันธ์ุพิรุฬห์

2348 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว จิรัชญา โคตะพันธ์

2349 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว จีรภัทร์ วสีด ารัสพงศ์

2350 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว จุญาพร อ่อนหวาน

2351 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว ชลดา ฐิตะสาร

2352 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย ชิตพล เกตุมี

2353 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว ณัฐกฤตา ปวงงาม

2354 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว ต่อวัย อาขาล

2355 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว เทียนแก้ว ปีไธสง

2356 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว ธนภรณ์ ม่วงสุข

2357 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว นูรซาฮิดา สาเม๊าะ

2358 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย บริพัฒน์ ค าเงิน

2359 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว บุญญาพร พิมพ์สระเกษ

2360 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว ประสุตา ดรมาน

2361 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว วทันยา คุณช่ืน

2362 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย ศิวกร ทะเรรัมย์

2363 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว โศริชญา เบ็ญนาวี

2364 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย สราวุฒิ กองแก้ว

2365 วท.บ.ฟิสิกส์ นางสาว สุธีราพิชญ์ มูลนาม

2366 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย อรรถวุฒิ เจริญพล

2367 วท.บ.ฟิสิกส์ นาย อัครพล คงแจ่ม

2368 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว เขมิกา ดงอามาตย์

2369 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ชวรัตน์ ศรายุทธิกรณ์

2370 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ณปภัช เสนามาตย์

2371 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย ณภัทร มงคลทรัพย์

2372 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย ณัฐพล พิมพา

2373 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ณิชาภัทร ขันนาเรา

2374 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย ธนภัทร์ ประคองกลาง

2375 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ธิชาพรรณ์ ขันธหงษ์

2376 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ธิดารัตน์ หนูเจริญ

2377 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย นนทกานต์ ยาน้อย

2378 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย นิพิฐพนธ์ ชัยวัฒน์

2379 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย บุรินทร์ อนุนิวัฒน์

2380 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว พรชนก ทองแก้ว

2381 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว พิชญาพร พ่วงจินดา

2382 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว พิมพ์ลภัส โพธิพิภัทรกุล

2383 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ภัณฑิรา ช่างสกุลทอง

2384 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว วรรษมน ศรีนาราง

2385 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว ศิรประภา เบ้ียทอง

2386 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว สิราวรรณ เชิดชาย

2387 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว สุญาณกมล อเนกเวียง

2388 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว สุณิชา หวังข้อกลาง

2389 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย อภิมุข ฐานิตธนกร

2390 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นาย อริย์ธัช สหพงศ์โยธิน

2391 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาว เอวิตรา บานช่ืน

2392 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย กฤษเมธี ชัยโชคมงคล
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2393 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว เกศกนก หลวงแอ่น

2394 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว จิตติกานต์ ดอกมนฑา

2395 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย จีรพัฒน์ น่ิมนวล

2396 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ญาณิกาญจน์ เกียรติเจริญเสรี

2397 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ณัฐฐา ค้าแก้ว

2398 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ณัฐพร ทองแท่น

2399 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย ดนุภัทร ภิรมย์นา

2400 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ดลนรา ภิญโญพรสวัสด์ิ

2401 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ทิพย์วิมล เหมพันธ์ุ

2402 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว บรรณสรณ์ สาระกูล

2403 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย ปกรณ์เกียรติ ชัยเพชร

2404 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ปนัดดา บุญโพธิภักดี

2405 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว พรนภัส ม่วงแขก

2406 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ภาพิมพ์ทอง พรมจันทึก

2407 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว มยุรี ชวนประสงค์

2408 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว รติมา อินทรากูล

2409 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย วรชิต วงศ์วิชิต

2410 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ศศิธร มีสุข

2411 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว สมฤทัย ดีประเสริฐ

2412 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย สหรัฐ เสมอภาพ

2413 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว สุพิชชญา กูลรัตน์กิติวงศ์

2414 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ไหมทอง เกตุแก้ว

2415 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นาย อนิรุทธ์ิ พลอยตะคุ

2416 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว อังค์วรา สุขนอก

2417 วท.บ.วัสดุศาสตร์ นางสาว ฮาฟาวาตี ขาวสะอาด

2418 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย กรณ์วิสุทธ์ิ จันทร์ศรี

2419 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ชญานิน ศรีทองสุข

2420 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ชนะชัย พ่ึงกัน

2421 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ชนาพร ถึกไทย

2422 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ชลธิชา โคกทอง

2423 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ณัฐชนน ม่วงศรเขียว

2424 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ณัฐภรณ์ เจษฎาธนาภรณ์

2425 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ณัฐริการ์ หาญณรงค์

2426 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ณิชารีย์ มีคุณ

2427 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ณุวรา คงวัฒนาวงศ์

2428 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ดุษฎี ฉายวัฒนะ

2429 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ธนกร กุลเกล้า

2430 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ธนพร นมัสโก

2431 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ธนากร จงวิไลเกษม

2432 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ธมพร พุ่มใจดี

2433 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ธิญาดา สมบูรณ์ศิริ

2434 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว นงนภัส ประภาศรีเกตุ

2435 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว นภสรวรรณ ช่วยหนู

2436 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว นริศรา จงชนะ

2437 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว นัทธมน ปัญญารมย์

2438 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว น้ าเพชร แสนสมบัติสกุล

2439 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย เนติพล ฉายบุ

2440 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว เบญจวรรณ ขวัญเมือง

2441 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ปภวลิน เตชธนภูวิศ

2442 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย ปิยะพงษ์ โชติกันตะ

2443 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว พนิดา จิตรสุวรรณ

2444 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว พรปวีณ์ จิรกุลธนินโชตน์
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2445 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว พรศิริ ลาภโสภา

2446 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว พัชรีภรณ์ สีด า

2447 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว พิชญา ร านา

2448 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย พีรเวธน์ เรืองปฏิกรณ์

2449 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ลภัสรดา สุขสมัย

2450 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว วชิรภรณ์ ธนะค าดี

2451 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว วรรณวิสา แตงสะอาด

2452 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว วรรณษา น้อยแสง

2453 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว วิภาณีย์ โชคกิจกรวิวัฒน์

2454 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ศิวดาต์ิ แช่มขุนทด

2455 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว ศิวะพร ทศพลพิศาล

2456 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว สิตานัน เป็นปัญญา

2457 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว สิริวิมล อินทรนัส

2458 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว สุกฤตา พิรยะไพบูลย์วิทย์

2459 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว สุภัสชา มะลิซ้อน

2460 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว หทัยชนก ม่ันยืน

2461 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นาย อภิสิทธ์ิ วงศ์บุญ

2462 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาว อลิสา กันทะเขียว

2463 วท.บ.สถิติ นางสาว กมลรัตน์ ขุนศรี

2464 วท.บ.สถิติ นางสาว กัญญาวีร์ เช้ือสวย

2465 วท.บ.สถิติ นางสาว กิรณา จารุโชติกมล

2466 วท.บ.สถิติ นางสาว กุลิสรา สมุทรคนที

2467 วท.บ.สถิติ นางสาว ขวัญมนัส โคตา

2468 วท.บ.สถิติ นางสาว จารุภา ดีศรีสุข

2469 วท.บ.สถิติ นาย จารุวัตน์ ช่ืนอารมย์

2470 วท.บ.สถิติ นางสาว จิตติมา คงสม

2471 วท.บ.สถิติ นางสาว จุฬาลักษณ์ บุษยะกนิษฐ

2472 วท.บ.สถิติ นางสาว ชญานิศ สมจิตต์

2473 วท.บ.สถิติ นางสาว ชณิสรา ภูภัทรจินดา

2474 วท.บ.สถิติ นางสาว ชนัดดา ศรีวิพัฒน์

2475 วท.บ.สถิติ นางสาว ฐานิญาพร กีรติวุฒิธ ารง

2476 วท.บ.สถิติ นางสาว ฐิตาภรณ์ สันติสุข

2477 วท.บ.สถิติ นางสาว ฑิตยา สุพร

2478 วท.บ.สถิติ นางสาว ณัฐพร รัตนบัวพา

2479 วท.บ.สถิติ นางสาว ดลฤทัย ตะถะวิบูลย์

2480 วท.บ.สถิติ นางสาว ธนพร เล่ืองลือสกุล

2481 วท.บ.สถิติ นางสาว ธัญรัตน์ บัวทอง

2482 วท.บ.สถิติ นางสาว ธิรดา อักษรศรี

2483 วท.บ.สถิติ นาย ธีร์ชวิน ธรรมชัยพจน์

2484 วท.บ.สถิติ นางสาว นภัสวรรณ เลิศประเสริฐภากร

2485 วท.บ.สถิติ นาย นวพรรษ บุตรแก้ว

2486 วท.บ.สถิติ นาย นันทวิชญ์ ดีหม่ืนไวย

2487 วท.บ.สถิติ นางสาว นัสติยาภรณ์ ชุมทอง

2488 วท.บ.สถิติ นางสาว นาซนีน แก้วประดับ

2489 วท.บ.สถิติ นางสาว นาริศา สูเหม

2490 วท.บ.สถิติ นางสาว นิศาชล พิทักษ์สาลี

2491 วท.บ.สถิติ นางสาว เน้ือว่าน ศรีกฤษณ์

2492 วท.บ.สถิติ นางสาว บุณยานุช อ่อนดาบ

2493 วท.บ.สถิติ นางสาว ปทิตตา ชัยสน่ัน

2494 วท.บ.สถิติ นางสาว ปนัสยา รัตติวัธน์

2495 วท.บ.สถิติ นางสาว ปัญญาพร ลาน้ าเท่ียง

2496 วท.บ.สถิติ นางสาว ปัณฑิตา หม่ืนปัญญา

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

2497 วท.บ.สถิติ นางสาว ปิยวรรณ ทัพงาม

2498 วท.บ.สถิติ นางสาว พัทธกานต์ ศรีพฤทธ์ิเกียรติ

2499 วท.บ.สถิติ นางสาว เพียงตะวัน ชูจิตต์

2500 วท.บ.สถิติ นางสาว แพรพลอย สนามพล

2501 วท.บ.สถิติ นาย ภมรพล ภูมิภมร

2502 วท.บ.สถิติ นาย ภาสศทัศน์ ศิริมานะพงษ์

2503 วท.บ.สถิติ นาย ภูริภัทร สุขสี

2504 วท.บ.สถิติ นาย ยศกร เฮียงโยธา

2505 วท.บ.สถิติ นาย รัฐนันท์ ตระกูลรังสิ

2506 วท.บ.สถิติ นางสาว วรกมล ผจงศิลป์

2507 วท.บ.สถิติ นางสาว วราภรณ์ มีคง

2508 วท.บ.สถิติ นางสาว ศรีภัสสร สะรารัมย์

2509 วท.บ.สถิติ นางสาว ศิวพร กล่ันสกุล

2510 วท.บ.สถิติ นาย ศุภกฤษ สมัปปิโต

2511 วท.บ.สถิติ นางสาว สุวัลลีย์ วิเชียรกุล

2512 วท.บ.สถิติ นางสาว อภิชญา ผดุงขวัญ

2513 วท.บ.สถิติ นาย อริญชย์ มุขใส

2514 วท.บ.สถิติ นางสาว อัลมุสลีมะห์ ซามะเฮง

2515 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว กมลาพักตร์ เลิศศรีวัฒนกุล

2516 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว กรสิริ ประทีป ณ ถลาง

2517 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว จิรัชยา สุวรรณกาโร

2518 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว ชุติมณฑน์ อินทศร

2519 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นาย ธัญญพงศ์ พณิชย์พงศ์

2520 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว ธิญาดา บุญชนะโชติ

2521 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว นภัสนันท์ ก้อนทอง

2522 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว ปัณฑิตา ปรีเปรม

2523 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว พลอยชมพู สองสีขวา

2524 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว พลอยนภัส สุขชาญศิลป์

2525 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว วาริน แสงแก้ว

2526 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นาย วุฒิชัย เข็มพรม

2527 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว ศุภาพิชญ์ สังขกุญชร

2528 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นาย สิรวิชญ์ อ่อนธรรมา

2529 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) นางสาว สิริวิภา บรรณสิทธ์ิ

2530 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย จารุกิตต์ิ เภาโพนงาม

2531 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย ชนินทร์ ขาวพ่วน

2532 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ชัญญานุช สมจันทร์

2533 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย ฐิติกานต์ แทบทาม

2534 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ณภัทร สมะพงษ์

2535 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐนัย ดวงมณี

2536 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ณิชกมล วิจิตรโสภณ

2537 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย ทศพล ไชยโพธ์ิ

2538 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ทอฝัน ลาภพูนนิวัฒน์

2539 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ธนพร รักจรรยาบรรณ

2540 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ธวัลยา เรืองอร่าม

2541 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย ธีภพ มรุเศรษฐ์

2542 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ธีรตา สันตินันท์

2543 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว นภัส ทรัพย์ทวีกุลกิจ

2544 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย น าธรรม เฟ่ืองเฉลย

2545 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย เนติพล นิธิกรกุลกิตต์ิ

2546 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย บุญญฤทธ์ิ จักรมณี

2547 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว เบญจมาศ รุจาทรัพย์

2548 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ปพัตรา กันยะมี
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2549 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ปภาวรินท์ เจริญเลิศ

2550 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ป่ินมณี สีดา

2551 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ปิยะฉัตร ปิยะคง

2552 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว พรีม สุภัทรนิยพงศ์

2553 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว พัณวลัย มงคลพงศพัฒน์

2554 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย พิจักษณ์ บัวอินทร์

2555 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ไพรดา เจตนเสน

2556 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ภัทรนันท์ ป้ันรอบรู้

2557 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย รชต พุ่มมรินทร์

2558 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว รภัสสรณ์ วงศ์วัชระกีรติ

2559 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว รมิดา นรแมนสรวง

2560 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว รักษ์ชนิตว์ ศิรสิทธ์ิธนภัทร

2561 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว วราภรณ์ ศรีวันชัย

2562 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว วัชรวีร์ โคตรท่าน

2563 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว ศศิภา อนุชิตสกุลวงศ์

2564 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย สกาย ดรุณประสิทธ์ิ

2565 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว สาธิดา โสะเบ็ญอาหลี

2566 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย สุดยอด สุดลาภา

2567 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย โสภณวิชญ์ สุวรรณมุสิทธ์ิ

2568 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว อัญชิษฐา ดิสระมุณี

2569 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นาย อิทธิ   อิทธิพงษ์

2570 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) นางสาว อิสรีย์ จินายะ

2571 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย กรกนก วรรณชมภู

2572 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ชญานนท์ ขันฤทธ์ิ

2573 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ธรรณธร นิรัติศัยกุล

2574 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย นันทกร ลามอ

2575 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย พีร์ โพชนา

2576 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ภัทรพล ทองยอดแก้ว

2577 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว วาสิตา เย่ียมเจริญวงศ์

2578 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว สุชานรี ไชยมาดี

2579 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย กฤตเมธ ลิมปวิทยาพร

2580 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กัญญาพัชร สามี

2581 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย กันตภณ ว่องพรรณงาม

2582 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย กิตติโชติ มณฑล

2583 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ชานนท์ ศรีตุลาการ

2584 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ฐิติพงษ์ จันทรอาภา

2585 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ณกลิน บุณยกะลิน

2586 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ณพล ยมกกุล

2587 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณหทัย บุญรอด

2588 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐณิชา พินิจสัจจธรรม

2589 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐพร เอ่ียมสุวรรณ์

2590 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ณัฐพร แก้วมณี

2591 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณิชมน เกตุแก้ว

2592 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธนวินท์ ล้วนพฤกษ์

2593 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธรรม์ บรรพกาญจน์

2594 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ธีราพร กัลยาศิริ

2595 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย นันทวัฒน์ สุระแสง

2596 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย นิธิกร ธนะสูตร

2597 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ปริชมน อินทรโอสถ

2598 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ปานวาด จินตเสถียร

2599 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ปุณณ อัจฉริยปัญญา

2600 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย พชรพล อินทร์เลิศ
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รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

2601 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย พลฤทธ์ิ พ่วงพลอย

2602 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย พศิน แสงอรุณ

2603 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว มัสลิน พัสตร์วาณิช

2604 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ยู ยามาโน่

2605 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว วรัทยา ยังส าราญ

2606 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศตพร แสวานี

2607 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศักย์ศรณ์ สวัสดีรักษา

2608 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศิรดา แซ่เต้ียว

2609 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศิวกร เกิดลาภี

2610 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศุภกร อูปแก้ว

2611 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย สิรกานต์ ธนบุญสมบัติ

2612 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สุพิชชา จันทร์ลอยนภา

2613 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว อนัลลีนา ลิภา

2614 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว อรภิญญา แจ่มศรี

2615 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย อเล็กซ์ เยนี

2616 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว อิงรัก อุตตมางคพงศ์

2617 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กมลชนก คล้ายจินดา

2618 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย กฤติน พิชญุตม์

2619 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กัญญาภัค สันติบวรวงศ์

2620 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย กิตตินันท์ สายศร

2621 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กุลนันท์ เสรีสกุลธร

2622 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว จันทร์ตราพร สุขโสม

2623 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ชญากาญจน์ พนิชการ

2624 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ชญานิษฐ์ สงวนปรางค์

2625 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณภัทร เจริญวงศ์

2626 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐธิญาภรณ์ ชูลา

2627 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐวดี วรรณสวัสด์ิ

2628 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธนพล อุบลพฤกษ์

2629 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธนภณ นวลฉวี

2630 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ธนิสรา แสงพิกุล

2631 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธีรวัฒน์ ศรีตะลหฤทัย

2632 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธีลภัส น้อยพ่ึงบุญ

2633 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย นนทวัฒน์ คมข า

2634 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว นภัสสร ติละพรพัฒน์

2635 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว นัฐธภรณ์ นิตยชัยสิทธ์ิ

2636 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว บุญญาภา รดิศธีรสุต

2637 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว เบญญาภา สงวนสิน

2638 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ปรียาภัทร ศรีหาพล

2639 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ปัณณ์ กลแกม

2640 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ปุณยาพร วิเชียรบุตร

2641 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว พิชชาภา บวรไกรศรี

2642 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว พิมพ์ลักษณ์ วงศ์วีรกูล

2643 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภัทรพล คีลาวงษ์

2644 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภาคิน พรรณ์แผ้ว

2645 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ภาวิดา อภิวันทนาพร

2646 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภูธิป ฉ่ัวประดิษฐ์ภัณฑ์

2647 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภูรินท์ สามประดิษฐ์

2648 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว เมธาวี พุ่มพวง

2649 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว วราภรณ์ จันทรมาลี

2650 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย วรินทร บัวชาว

2651 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศิลาดล นพคุณ

2652 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สิราวรรณ สังคสิน
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2653 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สุวิชญา มาวิเลิศ

2654 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว อภิสรา เทพสิงห์

2655 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

2656 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย นนทวัฒน์ ไตรทิพย์สุวรรณ

2657 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย นารา วรรณเครือ

2658 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย พัชรภูมิ พลับผล

2659 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย ภูรินท์ คงใหญ่

2660 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว วริศรา เตชะศรีวรกุล

2661 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย วิสุทธ์ิ นาทา

2662 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ธัญชนก สายัณห์

2663 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธีรเจต จันทร์ผา

2664 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ปัชจพล ศรีเรือน

2665 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย พันกร ละอออ่อน

2666 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว วรรณภา ดงงาม

2667 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว วริศรา มาสขาว

2668 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย สรศักด์ิ สิทธารถ

2669 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง  กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สิริณยา พลายด้วง

2670 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว ธมลวรรณ เรือนปิงวัง

2671 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว ศิริวรรณ เรืองทอง

2672 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว กนกพร ศิลารังษี

2673 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว กมลรัตน์ บังโอดตะคุ

2674 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย กฤชภัทร พัชรด ารงสุข

2675 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว กุสุมา บุญเกิด

2676 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย จักรพล ผลประเสริฐ

2677 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย จักรวุติ เปล่ียนศรี

2678 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว จารวี ต่อแต้ม

2679 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว จินต์จุฑา เล็กจริง

2680 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย ชิติพัทธ์ เพ็งกรูด

2681 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ชุติกาญจน์ แสนสุข

2682 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ชุติมดี กล่าวกระโทก

2683 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ณญาดา มีโพธ์ิ

2684 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ณัฐธยาน์ จ าปาทอง

2685 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ธีร์จุฑา พลทิพย์

2686 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย นราวิชญ์ ชูพันธ์

2687 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย นันทภพ ด ารงค์ชีพ

2688 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย นายสุวรรณ รุ่งรังษี

2689 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว นิศาชล รุกขเจริญ

2690 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ใบเงิน ชิณวงศ์

2691 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ปิยาพัชร แซ่ก๊วย

2692 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ปุณญพัฒน์ ด ารงวิริยะขจร

2693 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว พรรษกร เกษม

2694 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย พศวัต อินทรสวัสด์ิ

2695 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ ถาวรจันทร์

2696 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว พิมพิศา นุ่มนวล

2697 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว เพ็ญพิชชา เทพนคร

2698 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว แพรววราภรณ์ กล่ินศรีสุข

2699 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย ฟาเดล ปาโอะมาน์ิ

2700 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว ภัทรพร เวกสูงเนิน

2701 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว มานิตยา การเพียร

2702 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย รัฐศาสตร์ ประทุมทอง

2703 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว วิภาณี เสริมจันทร์

2704 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย ศุภพล พหลยุทธ์
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2705 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย สรรเสริญ ประกอบกิจ

2706 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว สุชาดา เสริมส่งสกุล

2707 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว สุภาวิตา อ่อนมี

2708 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นาย สุรศักด์ิ สงสุวรรณ

2709 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว สุวันณี ลาเตะ

2710 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว อชิรญา มีสม

2711 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร นางสาว อรไพลิน เฉียดพรมราช

2712 วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ) นาย เกียรติเตชินท์ รุ่งเรืองสาคร

2713 วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ) นาย จารุวิชญ์ จริยวัฒนสกุล

2714 วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ปรรณ ลีฬหาบวรกุล

2715 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย กรวัชร์ เปล่ียนสุวรรณ

2716 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย กัญจน์ เกิดไธสง

2717 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย กิตติศักด์ิ สุดแดน

2718 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย เจตพัฒน์ ตันเทียว

2719 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย เฏชินท์ บุญพุทธรักษ์

2720 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ณัฐภัทร โชติเสน

2721 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ธนกฤต อ้ิววังโส

2722 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ธนกฤต พรมพา

2723 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ธนภัทร สาระธรรม

2724 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ธนากร พรายมณี

2725 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ธนาดล บุญทวี

2726 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย นิพิฐพนธ์ ก าพลรัตน์

2727 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ปฏิภาณ โรจนรัตน์

2728 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ปริญญ์ ย้ิมรุ่งเรือง

2729 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ปริวรรต สวัสด์ิชาติ

2730 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย พชรพล ทัพผักแว่น

2731 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย พีรพัฒน์ งามสง่า

2732 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ภาณุวิชญ มีทอง

2733 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาว ศิริภัสสร ศรีงามผ่อง

2734 วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ นาย สุวิจักขณ์ แท่นธรรมโรจน์

2735 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย กชพงษ์ แก้ววิเศษ

2736 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว กนกพร สะมะถะธัญกร

2737 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว กนกวรรณ ค ามุงคุล

2738 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย กฤตภาส เกิดสุข

2739 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย กิตติธัช ไชยมาตย์

2740 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ชนธิกานต์ ตันซ่ือ

2741 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ชนิกานต์ ทวีศักด์ิ

2742 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ชนิกานต์ ธชีพันธ์

2743 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ชมดาว สิงห์ฉัตรแก้ว

2744 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ชวัลนุช รัตนกระทุ่ม

2745 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ณรรฐณิชา ทะลิ

2746 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย ณวัฒน์ บัวเจริญ

2747 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย ตฤณภัทร หม่ันมานะ

2748 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย ทัศน์นุ สงค์หลง

2749 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว นริสรา การะเกษ

2750 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย นาวิน พุทธวรรณ

2751 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว นิสาชล ข าเมิน

2752 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว บุณยชา ปายัน

2753 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ปัญฌิการ์ ผันอากาศ

2754 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย ปิติภัทร ภาประเวช

2755 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว พัชรไพลิน ไชยพันธ์ุ

2756 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว พีรดา วีรวงศ์ตระกูล
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2757 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย พีรพงศ์ ศรีนุกูล

2758 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว ภาวิตา สารรักษ์

2759 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว วราลี วิประกษิต

2760 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย วิชญะ ช่ออบเชย

2761 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว วิรากานต์ พูลสมบัติ

2762 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย ศิวัช ย้ิมสิงห์

2763 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว สมฤทัย ชัยโชติ

2764 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย สุทธิกุล สายวงค์ปัญญา

2765 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นาย สุวิจักขณ์ จิตณรงค์

2766 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว หน่ึงฤทัย จันทร์เพ็ชร์

2767 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว อมลรดา ค าทูล

2768 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว อาทิตยา จินดา

2769 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นางสาว อุมาภรณ์ แจ้งประดิษฐ์

2770 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย กฤตธี แยงลีลา

2771 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย กานต์ เจริญท้ังเมือง

2772 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย กานตภัทร ตุลา

2773 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย กิตติพัศ ภานุโรจนากร

2774 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย คงคณิน คงคะสุวัณณะ

2775 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย คมเพ็ชร เช้ือชาวนา

2776 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย จีรพรรณ โสภาวรรณ

2777 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ชนะพันธ์ ชัยวัฒน์วรกิจ

2778 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ทัตเทพ พรมมา

2779 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ธนกร ทองอุดม

2780 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ธนบดี ไทยโอสถ

2781 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ธัชพล เหลืองอรุณโรจน์

2782 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ธีระพัฒน์ สินนาง

2783 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย นิติภูมิ หอกลอง

2784 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย นิธิสรรค์ พรหมพา

2785 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย บัญญพนต์ สุขเก้ือ

2786 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย บุริศร์ ทองสุข

2787 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นางสาว ใบเงิน รัตนะ

2788 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ปรัชญ์ทวี ศรีทวี

2789 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ปรีชาพล ด ารงกิจกุลชัย

2790 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นางสาว พอเพียง พ่ึงภพ

2791 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย พีรพัทธ์ิ ศรีหาพุฒ

2792 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ภานุ อาชาไนยวิเศษพงศ์

2793 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ภูดิศ กล่ันวารี

2794 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย รวิช สิงหะชัย

2795 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย รุ่งธิเบต อนาผล

2796 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย ศุภโชติ ไชยสีหา

2797 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย อติกานต์ ประสารศรี

2798 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย อติชาต เช้ือธวัช

2799 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย อนันตลาภ ค าวงค์

2800 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย อนุชิต งามทรัพย์พงศ์

2801 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นาย อนุพงษ์ แจ่มจันทร์

2802 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย กัมปนาท พรหมวิเชียร

2803 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว กานต์พิชชา หงส์เอก

2804 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย จรัสพันธ์ จุฬพันธ์ทอง

2805 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย จักรพงศ์ บุญทะวงค์

2806 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ชญาภัช สมาภาคย์

2807 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณพัชสินี พวงบุบผา

2808 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณิชาภา ภรภัทร์ธนะดุล
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2809 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย ติณณ์ กาญจนานุวัฒน์

2810 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย ธนภัทร์ เดชโชติอนันต์

2811 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย ธนาสิทธ์ิ วนชยางค์กูล

2812 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว นฐศร พันอินากูล

2813 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย นราธิป เจริญสุข

2814 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย บวรภัค ตามถ่ินไทย

2815 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย ปรมินทร์ รักขพันธ์

2816 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย พชร รักช่วย

2817 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พัทธ์ธีรา คาร

2818 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว มาอิ โตไคริน

2819 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว รวินท์นิภา ถาวรนิวัตน์สกุล

2820 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย วิทูร จันทร์ชาญนนท์

2821 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย วิภวา คล้ายสุวรรณ์

2822 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ศรุตยา อัตตระมงคล

2823 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ศศิภา บุญอุ้มชู

2824 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย สิระ อินสัน

2825 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย เสฏฐนันท์ ฐิตฐานะพัฒน์

2826 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นางสาว อริสรา ผูกเกษร

2827 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) นาย อาทิตย์ เหลืองหิรัญวุฒิ

2828 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย กร พิชัยวานิชสิน

2829 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย กฤตวัฒน์ พงษ์สุภาพ

2830 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย กษิดิศ ศรีสังข์

2831 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย เกียรติรัตน์ เพชรไกร

2832 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ชนาธิป วงศ์จอม

2833 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ชิตวัน ผกากรอง

2834 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ณัฐพล ธิติมูล

2835 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ณัฐภูมิ เก้ียวสูงเนิน

2836 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ธนัท เอ้ือนพคุณ

2837 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ธนาวุธ ดิสา

2838 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย นรุตม์ชัย ทรัพย์เจริญกูล

2839 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย นิธิโรจน์ ทิพย์สุขุม

2840 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย นิธิวัต จัตุรงค์

2841 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นางสาว เบญจมาภรณ์ ภูมี

2842 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย พชรพล รัตนกาย

2843 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย วงศธร ลาภวิสุทธิสาโรจน์

2844 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นางสาว ศศิภา ศรีสกุลพาณิชย์

2845 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ศุภกฤต ธารณาดร

2846 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย ศุภวิชญ์ มีจินดา

2847 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย สราวุฒิ โสภถา

2848 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย สลิล อวยพร

2849 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า นาย สิทธินนท์ แจ้งใจ

2850 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย กฤตยชญ์ บุญสมเช้ือ

2851 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว กัญญาณัฐ อินทรสวัสด์ิ

2852 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย จารุเดช อินรัตน์

2853 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว ชญานิษฐ์ รัตนาวากุล

2854 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ชวันธร สีสด

2855 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ชาคริน เสียงพานิช

2856 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ชานนท์ พรหมจันทร์

2857 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ฐณพัฒน์ ม่ันปาน

2858 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐนา นิโรทร

2859 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ตรัย เหลืองอ่อน

2860 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ตะวันออก ฤกษ์วีระวัฒนา
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2861 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ธนญชัย สุดดี

2862 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ธนาธิป ตุริตะ

2863 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย นนทกร พ่วงผจง

2864 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย นวภูมิ เข่งเงิน

2865 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย นาวิน ควรคนอง

2866 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ปรินทร โมรีศิลป์

2867 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว ปาณิศา คอร์

2868 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย พงศกร บุญเนาว์

2869 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว พัทธ์ธีรา นามบุญ

2870 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว เพ็ญนภา อินราช

2871 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ภาณุวัฒน์ สถาปิตานนท์

2872 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ภีรพัฒน์ ทองบัว

2873 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ภูวนาท แสนทรัพย์

2874 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย วราเทพ สาวิสิทธ์ิ

2875 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย วสุพล เจริญทอง

2876 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว วิมลสิริ สาขามุละ

2877 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ศิรวัฒน์ ส าราญอิน

2878 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย ศิวกร วะนาพรม

2879 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นาย สหรัฐ ศรีผุดผ่อง

2880 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว หทัยชนก อินทรปัญญา

2881 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) นางสาว อภิชญา จิตติวัฒนกุล

2882 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย กฤษณพงศ์ จันทร์แดง

2883 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นางสาว กิติกัญญา เขมะชัยเวช

2884 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย คมกฤช บุญรอด

2885 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย คริสติน่า เมืองจันทร์

2886 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ชลพรรษ ภู่สันติสัมพันธ์

2887 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ชวิศ ไวสมมาตร

2888 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ฐิติพงษ์ ผาดาษ

2889 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ฐิติพันธ์ุ เด็กแก้ว

2890 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ณัฐกรณ์ หม่ันกิจ

2891 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ณัฐจักร์ สุจริตธนนิตย์

2892 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ตะวันออก คลังนาค

2893 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ธนดล สราศิริ

2894 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ธนพล ต้ังสกุลนุรักษ์

2895 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ธีรวัฒน์ ทับทิมทอง

2896 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ธีระภัทร มีเพียร

2897 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย นครินทร์ เสนามาตย์

2898 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย บรรณสรณ์ บัวจันทร์

2899 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ประวีร์ เจริญพร

2900 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย พงศ์พณิช เสาสุด

2901 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ภคพล จุ้ยวร

2902 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย รัชชานนท์ เจริญผล

2903 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย รับตะวัน เอกประสาทสุทธ์ิ

2904 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย วิทย์ชัยยศ ยศบุรุษ

2905 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ศราวิน พบครุฑ

2906 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย ศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์

2907 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย สุภณัฐ แซ่ต้ัง

2908 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย โสภณวิชต์ ชาติเกษมชัย

2909 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย อติชาติ พวงสุวรรณ

2910 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย อธิปจ์ สุขม่ิง

2911 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย อนลัส อุตอามาต

2912 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นางสาว อรณิชา เบญจวรางกูล
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2913 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา นาย อับดุลฮากิม ดอเสาะ

2914 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย กนกพล รุ่งกล่ิน

2915 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นางสาว กัญญานัฐ วงษ์พรมมา

2916 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย จิราวัฒน์ ลีวัฒนะ

2917 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฏฐ์ฐิติยา น้ าใจสุข

2918 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐดนย์ จุลาภัย

2919 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐสิทธ์ิ เขียวฉอ้อน

2920 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ธนรัตน์ ห้าวหาญ

2921 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ธนวัฒน์ สมกล้า

2922 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นางสาว ธนัชชา จ าปาโชติ

2923 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ธีรรัตน์ จันทร์ภักดี

2924 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ธุวชิต นามเสน

2925 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย เนติพนธ์ เพ็งน้อย

2926 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย เนติวุฒิ ทนันชัย

2927 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย บุญญาวัตร หิรัญ

2928 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ปภังกร ต้ังเมืองทอง

2929 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย พรพจน์ สุขแสนทวีสุข

2930 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย พสิษฐ์ เทพเรียน

2931 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย พัชสกันณ์ เพชรโชคฤทธ์ิ

2932 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย พีรทัศน์ โต๊ะนิธิพร

2933 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นางสาว พีระดา แก่นเจริญ

2934 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย โพชฌงค์ บุปผาชาติ

2935 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ภัทรพล ป่ินทอง

2936 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย ภูวดล คงสวัสด์ิ

2937 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย มูฮัมมัดอัซมี อะละมาด

2938 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย  ่มู่ฮัมหมัดฮูไซนี นพกะ

2939 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย รัชชานนท์ คงแก้วขาว

2940 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย วชิรวิทย์ โพธ์ิตา

2941 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นางสาว วันทนี ปักษา

2942 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย หิมะ สินสุวรรณ

2943 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย อธิภัทร แป้นทิม

2944 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นางสาว อินทุกาญจน์ อาชวาคม

2945 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย เอกวีร์ อิฐรัตน์

2946 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) นาย โอบวรุณ มีสัตย์

2947 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ก่ิงกาญจน์ แก้วสมบัติ

2948 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย จินตภัทร เจริญพงศ์

2949 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ชญานันทน์ ภัชกุล

2950 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ชยานนท์ บัตรประโคน

2951 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ชาญณรงค์ สิทธิเลิศ

2952 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ณัชชา เทพบุตร

2953 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ณัฏฐนันท์ แก้วค า

2954 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ณิชกานต์ ไชยัญโต

2955 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ณิชารีย์ สุดจิตร

2956 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ธนดล เกียรติกวินวงศ์

2957 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ธนิสร มากเทศ

2958 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ธีรวิวัฒน์ ศรีเกษ

2959 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว นฤทัศน์ มูลวงษ์

2960 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย นิติรัฐ ทิมินกุล

2961 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ปัทมพร ศรีวัลลภ

2962 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ปิยวรรณ มะเฮมี

2963 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ปุณณพัฒน์ ปกป้อง

2964 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย พีรณัฐ ด าปาน
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2965 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ภัคภร ชวธนาธิคุณ

2966 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ภูมิมินทร์ นิลพันธ์

2967 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว มัณฑนา ศรีมณีรัตน์

2968 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว มัทรี วาฮับอับดุล

2969 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย เมธานันท์ รุจีมาศ

2970 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย รัชชานนท์ ชูเพ็ชร

2971 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย รัชชานนท์ โอราญ

2972 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ฤทธากร ศิริถาวรวงศ์

2973 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ลมินตา จงรักวิทย์

2974 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว วิชญา หนุนชู

2975 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย ศรุต กิจเกษมสัมพันธ์

2976 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ศุภานัน จันทรสิทธิผล

2977 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว ส่องแสง เดชสุภา

2978 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย อธิวัฒน์ นันท์แพง

2979 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย อภิรักษ์ เทพวารินทร์

2980 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นาย อภิรักษ์ เปรมกมล

2981 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ นางสาว อิสรีย์ มีสวัสด์ิ

2982 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย กฤษกร ตระกูลน าโชคชัย

2983 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย กิตติณัฎค์ ลายจุด

2984 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นางสาว จารุวรรณ ศรีวารีรัตน์

2985 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นางสาว ทักษะอร ถ้ ารุ้ง

2986 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ทินกร โหมดสง่า

2987 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ธนกร เงินสลุง

2988 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ธนพล ปักขันติ

2989 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ธีรพงศ์ นาพุดซา

2990 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย นรเศรษฐ์ ปัญจมาตย์

2991 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ปรเมศวร์ อาจสม

2992 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย พยุทธร กองโคกกรวด

2993 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย พรมงคล มงคลพร

2994 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย พัชรพล นิลนพ

2995 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ภาวัช วรมุสิก

2996 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นางสาว รดามณี สวัสด์ินที

2997 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย รัชชานนท์ วัฒนรุจิราพันธ์

2998 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย วัชรพล ประทุมทอง

2999 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย วิษณุพันธ์ เกิดเมืองเล็ก

3000 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย ศิวกร ปานสง่า

3001 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) นาย สิทธิโชติ กาญจนอนันต์

3002 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว กตวรรณ กาญจนวัฒนกูล

3003 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย กฤต เมฆสังข์

3004 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย จารุวัฒน์ อ่ิมใจ

3005 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว จิณห์ณิชา เอ่ียมศิรินุกูล

3006 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ชญาภา วัฒนเกตุกุล

3007 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ชลภัทร พงษ์โสภา

3008 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย ชัฐรา หมันเทศมัน

3009 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ชิชากร เกษมจิตม่ัน

3010 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ฌิชกานต์ สีหพันธ์

3011 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ฑิตยา จิววัฒนานนท์

3012 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ณิชมน กีโซ๊ะ

3013 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย ธนดล คชาชีวะ

3014 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย ธนภัทร ชะอุ่ม

3015 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ธรรมรัต วงศ์สุวรรณ์

3016 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว บุญญนุช คล้ายบุญมี
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3017 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ปริยากร กรานแหยม

3018 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ปุณยาพร จารุวณิช

3019 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ภรรณพร พุฒเกิด

3020 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ภัทรณิน พลกุล

3021 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย ภัทรพล วิเลปนะ

3022 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว รชยา สุนทรหิรัญวงศ์

3023 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ลภัสรดา สาลีสิงห์

3024 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว วรนุช แสงแก้ว

3025 วท.บ.กายภาพบ าบัด นาย ศักด์ิสิทธ์ิ พ่วงเจริญ

3026 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว ศิรดา คงสมแสวง

3027 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว โศวลัคน์ สุขพาสน์เจริญ

3028 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว สิราพร ป้ันสังข์

3029 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว สิริยากร โพยมรัตนสิน

3030 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว สุกัญญา โทแสง

3031 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว แสงดาว แสงทอง

3032 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว อภิชญา เพียสม

3033 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว อภิญญา ชาติช านาญ

3034 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว อัญชิสา อินทรสถิตย์

3035 วท.บ.กายภาพบ าบัด นางสาว อินอาร์ม จิตรหลัง

3036 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว กัลยกร ชัชวาลาพันธ์ุ

3037 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย ฐาณัสม์ เหลืองม่ันคง

3038 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว ฐิติรัตน์ ศิริจิตเกษม

3039 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย ณัฐกิตต์ิ ค าหารพล

3040 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว ธัญจิรา พลายจันทร์

3041 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว ธัญวรัตน์ ประดับ

3042 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว นัยน์ปพร ดินม่วง

3043 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว เนตรดาว โพธิพิพัฒน์

3044 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว เนตรฟ้า โพธิพิพัฒน์

3045 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย ปัญญากรณ์ มาลาวงษ์

3046 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว พรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช

3047 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย พสิษฐ์ ผจงจิตสม

3048 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว พัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้

3049 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย พัสกร จันทร์สุวรรณ

3050 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว เพียงตะวัน เพชรทอง

3051 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย ภัทรกฤต พุทธเมธา

3052 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว ภัสธารีย์ จิรบูลย์วานิช

3053 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย ภูมินทร์ คฤหานนท์

3054 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว มนสิชา กิติรัตน์

3055 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นาย รติพงษ์ จันตา

3056 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว วรัญญา จรูญรักษ์

3057 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว วิลาสินี พิชญพฤติ

3058 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว สิริรัตน์ ผายพิมาย

3059 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ นางสาว อรุโณทัย ชมภูพล

3060 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว กมลรัตน์ เคร่ืองสาย

3061 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว ทัศมน สุระค าแหง

3062 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว ธนวันต์ ลาดบัวขาว

3063 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นาย ธปณัฐ สุขแก้ว

3064 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว ธันย์ชนก จันทะพันธ์

3065 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว นภัสสิริ ค าสุข

3066 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว นลินรัตน์ หงส์พิทักษ์

3067 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว บัวชมพู โพธ์ิทอง

3068 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว ภักด์ิพิมล ประสพถ่ิน
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3069 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว มีนรดา กีรติเสนีย์

3070 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว รวิสรา ขจรผล

3071 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว วรรณิชา เนียมสร้อย

3072 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว วิลาสินี เจนจารุวงศ์

3073 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว สิรภัทร กายโรจน์

3074 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) นางสาว สุญาณี สุคนธชาติ

3075 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นาย กฤชพล ภูรีปรีชาเลิศ

3076 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นาย จารุพรรธน์ เอ่ียมสอาด

3077 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นางสาว ธารารัตน์ เล็มเย๊ะ

3078 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นางสาว เปมิกา ตาเป็ง

3079 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นางสาว พิชญ์สินี เมตะนันท์

3080 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นางสาว แพรพลอย สุขส าราญ

3081 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นาย ภูมิสิทธ์ิ หิรัญมุทราภรณ์

3082 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นาย ยศพนธ์ อาจอนงค์

3083 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นางสาว ศศินากาญจน์ เนืองภา

3084 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นาย โสรัจ รุ่งวิทยกุล

3085 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย นาย อิทธิพล ส่งเสริม

3086 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว กนกจันทร์ ระดากรณ์

3087 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว กมลชนก ธรรมะ

3088 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว กฤติยาพร จีนศาสตร์

3089 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กวินพัฒน์ วนาอินทรายุธ

3090 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กวินวัชร์ ธนธีราสวัสด์ิ

3091 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ก้องกษิด์ิศ สาครข า

3092 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กอซิม เพชรกาหรีม

3093 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กัณฐพัชร อินทร์เกล้ียง

3094 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กิติภพ เจ็นประโคน

3095 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว กิรณา เจริญนวภัทร

3096 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ขวัญฤทัย พินิดดี

3097 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย เคน หลิน

3098 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย จตุเทพ มะลิ

3099 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว จรินทร บุญลีระวัฒน์

3100 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว จิดาภา เจนวิทยาธร

3101 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย จิรภัทร ประเสริฐกุล

3102 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว เจติยา มิงสะเมาะ

3103 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย เจษฎาภรณ์ ศรีสกุล

3104 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชนวีย์ นาเวียง

3105 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชนะภัย ชาติสง่า

3106 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชนัญญา อนุกูลธรรม

3107 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชนิสรา ปลอดโปร่ง

3108 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชยพล ประทุมชาติ

3109 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชลัช ฤทธ์ิอนันตุ์ชัย

3110 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ชินานาฏ ทานงาม

3111 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย โชคทวี วงษ์ศรี

3112 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย เฑียรรัชช์ ดิษฐจ านงค์

3113 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณฐรัช แสงทวีป

3114 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา ยศทะแสน

3115 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐพล ชูชีพ

3116 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐวัตร ปักกุนนัน

3117 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ดลการ โหมชนะ

3118 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย เตชธรรม กล าพา

3119 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ทศพร ทรงหมู่

3120 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนดล ศิริพิตรพิบูล
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3121 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนภัทร์ หิรัญพานิช

3122 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนภัทร แดนบุญจันทร์

3123 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนภาค เต็งธนานนท์

3124 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนวัตน์ พรมเกตุ

3125 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนาเดช คล้ายสกุล

3126 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธราเทพ ไชยชะอุ่ม

3127 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธสทิธ ทวีสรรพสุข

3128 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธีรพงษ์ วงค์ภูธร

3129 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธีรภัทร์ วิชัยดิษฐ

3130 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธีรภัทร ค าเสียง

3131 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ธีราพร ศิริเลิศ

3132 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นภัทร เทียนแป

3133 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นภัสกร พุ่มพวง

3134 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นราธิป ถากระโทก

3135 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว นัฏฐริณี หนองทองทา

3136 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นับฌ์เงิณ ลาภพูนทวี

3137 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นิจิรา กฤษณะเศรนี

3138 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นิธิ สาเมาะ

3139 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย เนตินันท์ ชัยชนะธรรม

3140 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย บรรพชน ผลวุฒิ

3141 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว เบญญาภา อนันทวิสูตร

3142 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ปนวัฒน์ พรหมบุตร

3143 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ปรัชญา ข าสุภาพ

3144 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย พรหมมินทร์ อนันตยาภูมิภัทร

3145 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว พัฒน์นรี รุ่งโรจน์เบญจพล

3146 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว พัสวี เอิบสอาด

3147 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว พิมลพร แจ้งกระจ่าง

3148 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย พีรพัฒน์ ชมดวง

3149 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว เพชรดา โสสุด

3150 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว เพชรลดา อ่วมทองดี

3151 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภคพล นาคนวม

3152 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ภัทรานิษฐ์ ช่วยชู

3153 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภาณุมาศ ทาประเสริฐ

3154 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภาธร อินทนิล

3155 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภูตะวัน เทพนิกร

3156 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภูมิภัทร เพ็งจันทร์

3157 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภูริภัทร์ บ ารุงจิต

3158 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภูริวัจน์ พงศ์พัฒนดิษกุล

3159 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย รณรงค์ เพชรแสวง

3160 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว รวิสรา พิมพ์จันทร์

3161 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย รัชชานนท์ เลาะเหลางาม

3162 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วรกัณฑ์ สราง

3163 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว วรรษิดา ผิวทอง

3164 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วรุณ หิรัญฉาย

3165 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วัชรพล วิริยะ

3166 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วัชรวิทย์ พานิชนก

3167 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว วิชญาภา พันธ์อินทร์

3168 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วิษณุ จ านงการ

3169 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศิริโชค พนมสัย

3170 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ศิริลักษณ์ บุญวิธวาเจริญ

3171 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ศิวัชญา พรหมแจ้

3172 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศุภชัย รุ่งพิทยานนท์
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3173 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สรวิชญ์ เสนคราม

3174 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สหรัฐ คงตาล

3175 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สิทธิชัย ชนะพรต

3176 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สุเกษม รัตนกิจสุนทร

3177 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว สุภาภรณ์ มะหุวัน

3178 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย อธิปไตย อินทโชติ

3179 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย อนุพล กลอนโคกสูง

3180 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย อภิวิชญ สมศรี

3181 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว อรวรา ยะดอนใจ

3182 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว อังค์วรา อ่วมมีเพียร

3183 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย เอนก ธรรมนาม

3184 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กรวิชญ์ ทองบัว

3185 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย กฤตภาส ย้ิมละมัย

3186 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว กฤติมา พุ่มพวง

3187 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว กุลจิรา วีรชาติวัฒนา

3188 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว เกศกนก วิเลศ

3189 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย จักรพรรด์ิ บางลอย

3190 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย จักรพรรดิ ค าภิกิตร์

3191 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว จันทรรัตน์ วงท า

3192 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ฉัตริน หวังโพธ์ิ

3193 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชนธิป จันทร์น้อย

3194 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชนายุทธ นิยโมสถ

3195 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชยพัทธ์ พละศึก

3196 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชยุตพงศ์ กุลธานี

3197 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ชลธาร จันทะวะโร

3198 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณภัทร โอคง

3199 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว ณรินทิพย์ ชูรา

3200 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐกร มาลี

3201 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐพล โพธ์ิทรง

3202 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐพล เนตรนิยม

3203 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ณัฐิวุฒิ แผงปัญญา

3204 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนกฤต นาคณรงค์

3205 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนโชติ จงอยู่สุข

3206 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนทร คันทะมูล

3207 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนภัทร์ เจียมทรัพย์

3208 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธนาธิป จันจิตร

3209 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ธีรภัทธ์ กิริยา

3210 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นนทนันท์ อมรเอกกุลชัย

3211 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย นันทวัฒน์ สุขศรีรัง

3212 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย บวรวิชญ์ โปรยลาภ

3213 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ปฏิภาณ เดวกาดาร์

3214 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ปฏิภาณ ประสานวรรณ

3215 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ประภัทร์พล ไชยโคตร

3216 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ดาวลอย

3217 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย พงศภัค บุญกล่ า

3218 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว พัชราภา มณีเนตร

3219 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภาณุวัฒน์ อมโร

3220 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ภูมิพัฒน์ ด้วงป้ัน

3221 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย มีสิทธ์ิ อาริยะดิลกวงศ์

3222 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย รังสิมันต์ุ ไตรรัตนานนท์

3223 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย รัฐธรรมนูญ เหลาเกล้ียง

3224 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย รุ่งธรรม ประทุมวินิจ
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3225 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วัชริศ วัชรสฤษด์ิ

3226 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย วัฒนชัย โอวรกุล

3227 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นางสาว วินัดดา จอยศิริ

3228 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศรัญยู ยอดสวรรณ์

3229 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศรุตม์ ไพรบึง

3230 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศิวากร อุดมกานต์กิจ

3231 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศุภกร แย้มผกา

3232 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศุภฤกษ์ ลิขิตจัตุรัส

3233 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย ศุภวิชญ์ จันทร์เมือง

3234 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สราวุธ พริบไหว

3235 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สหภาพ หม่ันเพียร

3236 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สัพพัญญู จันทร์มา

3237 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สุขสันต์ บุนนาค

3238 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย สุรวุฒิ เมียมขุนทด

3239 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย อลีฟ หะยีแวดือเระ

3240 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย อานนท์ ชวนรัมย์

3241 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) นาย อิศม์เดช ต่อพิมาย

3242 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ขวัญชนก แสงอรุณ

3243 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว จงจิต ล่ิมเถาว์

3244 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว จันทกานต์ กียะ

3245 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว จันทมณี จันทรคา

3246 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว จีรนุช วรวงศ์

3247 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ชัญญา ใจแก้ว

3248 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นาย ซาจิด โซก้า

3249 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ณัฐนรี สว่างรุ่งเรือง

3250 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนัชชา ยอดศรี

3251 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนัชพร หลงครุธ

3252 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ธนัชพร บุญช่ืน

3253 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นาย ธนาวิวัฒน์ ติยวรากุล

3254 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว นัทชา นาโควงค์

3255 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว นันทิชา พลสิมมา

3256 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ปานระพี ฐานะสินทวีไพศาล

3257 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว พิกุลทอง ชนะกิจการค้า

3258 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์วิชยาพร มณีวงษ์

3259 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว เพชรดา เพชรพูล

3260 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ฟ้าใส เกาะน้ าใส

3261 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว มณิสราภ์ มากบัว

3262 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว เมศิณี ไชยศิริ

3263 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว รัชนก ตูยะปาละ

3264 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว วิภาสินี สมวงษ์

3265 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ศรัญญา ทรัพย์เมือง

3266 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ศศิมา ปานสังข์

3267 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภาวรรณ โปร่งฟ้า

3268 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว โสภิดา จันทพันธ์

3269 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาว อัมพา เจียรัตนเจริญ

3270 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นาย อัมรินทร์ คงแก้ว

3271 พยาบาลศาสตรบัณฑิต นาย อัษฎาวุธ สุขแสงดี

3272 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว กนกมณี สิทธิมนต์อ านวย

3273 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว กัญญาพัชร สุกสี

3274 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นาย จักรกฤษณ์ ฮัดไข่

3275 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว ชนัญชิดา แก่กลาง

3276 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว ชนิตา สมพฤกษ์
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3277 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย ชยุต ด่านวิทยากุล

3278 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย ฐิติพงศ์ ลีละผลิน

3279 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นางสาว ฑณกาญ อุดมผล

3280 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย ณรงค์ศักด์ิ ปทุมสูตร

3281 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย ณัฐพันธ์ จันทนะชาติ

3282 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว ณัฐวรรณ นิลประยูร

3283 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว ดารารัตน์ ประจ า

3284 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย นภพล เล็กผลา

3285 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นางสาว นาถติญา ดวงประทีป

3286 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว นารีนาฏ ภูริขันติเนตร

3287 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว น้ าฝน สายเมฆ

3288 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว ประภัสสร จันทเพ็ชร

3289 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นางสาว ปรารถนา สีสนิท

3290 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย พีระพล อ่ิมทรัพย์

3291 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นางสาว ภัทราวดี เศรษฐบรรจง

3292 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นางสาว ภาวิตา ภัทรปกรณ์

3293 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว มาย พฤกษากิจเจริญ

3294 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นางสาว เมธาวี ชุ่มช่ืน

3295 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย รัชชานนท์ มหาแสน

3296 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว รัสรินทร์ นิธิพงศ์วโรดม

3297 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว วรพิชชา เอกา

3298 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว วรัตถ์ธมล คูณชัยพานิชย์

3299 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นาย วสุธา จ่ันเพ็ชร

3300 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว ศิริวรรณ ปัญญาวงค์

3301 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย ศุภกร ปรีชากิจ

3302 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว สุวิมน แผ่นสุวรรณ

3303 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ นาย อัจฉริยะ ภักดี

3304 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย อาดิล เจ๊ะเตะ

3305 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว อาภารัตน์ เช้ือเจ็ดตน

3306 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นางสาว อิสรีย์ อิสระเดชสมบูรณ์

3307 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน นาย อุบัยดิลลาห์ ราโอบ

3308 ศป.บ.การละคอน นางสาว กัญญบงกช พูลศักด์ิ

3309 ศป.บ.การละคอน นางสาว กัญญวัลย์ คูหาแก้ว

3310 ศป.บ.การละคอน นางสาว จิณณภา ทองบริสุทธ์ิ

3311 ศป.บ.การละคอน นางสาว ญาณิศา ศิริสวัสด์ิ

3312 ศป.บ.การละคอน นางสาว ณัฐกาญจน์ กันทาวงศ์

3313 ศป.บ.การละคอน นางสาว ณิชาภัทร ไตชิละสุนทร

3314 ศป.บ.การละคอน นางสาว ธนัญญา เหล่าศิริโยธิน

3315 ศป.บ.การละคอน นางสาว ธัญรัศม์ ปิติพัฒน์ภากรณ์

3316 ศป.บ.การละคอน นาย นนทรีย์ ทะยะราษฎร์

3317 ศป.บ.การละคอน นางสาว นับทอง หวานแก้ว

3318 ศป.บ.การละคอน นาย นาถวัฒน์ เงินอ่อน

3319 ศป.บ.การละคอน นางสาว บุณยาพร แสนสุรินทร์

3320 ศป.บ.การละคอน นางสาว เบญญา อารีย์เก้ือ

3321 ศป.บ.การละคอน นางสาว ปฏิพร กล่ินอ่วม

3322 ศป.บ.การละคอน นาย ปรเมศ ศิริอัฐ

3323 ศป.บ.การละคอน นางสาว ปรายดาว สิทธิวงศ์

3324 ศป.บ.การละคอน นางสาว ปาณิสรา ทักขิญานันท์

3325 ศป.บ.การละคอน นางสาว ปาริชาติ สุขอนันท์

3326 ศป.บ.การละคอน นางสาว ปิยธิดา แก้วหลิน

3327 ศป.บ.การละคอน นางสาว พรจิรา ชูชาติพิชัย

3328 ศป.บ.การละคอน นางสาว พรรณสิริ โฆษิตสุริยะพันธ์ุ

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล
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3329 ศป.บ.การละคอน นางสาว พลอยวรินทร์ จันทร์รุ่งเรือง

3330 ศป.บ.การละคอน นางสาว พัชริดา โพธ์ิบาย

3331 ศป.บ.การละคอน นางสาว พีรนุช สุวรรณชาติ

3332 ศป.บ.การละคอน นางสาว ฟาริดา ปัญญาสูง

3333 ศป.บ.การละคอน นาย ภคพล ท่ีพัก

3334 ศป.บ.การละคอน นางสาว ภัทรวรฤณ จันทร์พวง

3335 ศป.บ.การละคอน นางสาว รดิวันต์ เวชสุวรรณ์

3336 ศป.บ.การละคอน นางสาว รวิสรา กิจสุนทราภา

3337 ศป.บ.การละคอน นางสาว วรัตรา วัฒนไกร

3338 ศป.บ.การละคอน นางสาว ศิริประภา กล่ินพิกุล

3339 ศป.บ.การละคอน นางสาว สปัญญ์ สหัสสานนท์

3340 ศป.บ.การละคอน นางสาว สิมิลัน สิทธ์ิเสือ

3341 ศป.บ.การละคอน นางสาว สุพิชญา ทรัพย์เฉลิม

3342 ศป.บ.การละคอน นางสาว เอ้ือการย์ ศรีวะรมย์

3343 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว จันทร์ธิดา เคนโพธ์ิ

3344 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว ชญานิศ พืชพันธ์ไพศาล

3345 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว ฐิตารีย์ ศุภภักดี

3346 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐกมล กุลนานันท์

3347 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐธิดา เลิศกวีวงศ์

3348 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นาย นราวิชญ์ สระทองมี

3349 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว พิรญาณ์ อุดมภักดีวงศ์

3350 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นาย วงค์ตะวัน ตาพยุง

3351 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว วิชชุดา ศรีสุข

3352 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง นางสาว วิภาวรรณ โพธ์ิเกล้ียง

3353 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว กัญญรัตน์ สืบสิงห์

3354 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว กัญญาพัชร อรัญรัตน์

3355 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว กุลธิดา ดวงบุบผา

3356 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว จิดาภา แสงอรุณ

3357 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นาย จิรานุวัฒน์ จ านงค์ฤทธ์ิ

3358 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว ชยาภา ชัชวาลกิจ

3359 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว ชาลินี วังคีรี

3360 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว โชติกานต์ แย้มเกษร

3361 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว ฐิตาภา เทศข า

3362 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นาย ณัฐฐินันท์ ทิพย์แก้ว

3363 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว ณีรนุช เกิดจ่ัน

3364 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว ธันย์ชนก วิไลยนุช

3365 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว นันท์นภัส อัครธีรวีร์

3366 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นาย นันทพนธ์ พุทธโชติสิริกุล

3367 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว น้ าทิพยรัตน์ กูลพ านัก

3368 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว นิชาภา ล้ีศิริวัฒนกุล

3369 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว พรชนิตว์ เภสัชชะ

3370 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว พลอยภัค อินทิม

3371 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว ลีน่า เฮดิเกอร์

3372 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว สินีนาท ต้ังเสง่ียมวิสัย

3373 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว อภิษฎา แย้มบางยาง

3374 วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) นางสาว อันนา นิตยะกุล

3375 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว กฤตพร พลไชย

3376 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว กัลยกร บุญรักษ์

3377 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว กัลยกร ผลาภิรมย์

3378 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว กุลนิดา ปานใจ

3379 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว ชุติมณฑน์ อยู่เย็น

3380 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว ฐนิชา ปิติรัตน์
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3381 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นาย ธนบดี มีช านาญ

3382 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นาย ปฏิพล หิรัญวัฒน์

3383 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นาย ปรัชญา แดนกาไสย

3384 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว ปัญชิกา ตันติปาลี

3385 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นาย ปิยชัย บุบผา

3386 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว พิมพ์ชนก ใจตาบุตร

3387 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นาย พิสิษฐ์ สุขสงวน

3388 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว ศิตภา บัณฑิตตานุวงศ์

3389 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภัสรา ตันเปาว์

3390 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว ศุภาพิชญ์ ภู่พันธ์

3391 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว สิตานัน น้อยป่ัน

3392 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว เสาวลักษณ์ ศักด์ิจ้าย

3393 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว อภัสศรา โคกสถาน

3394 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นางสาว อิษริยา แซ่ล้อ

3395 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย กรภัทร จันทัน

3396 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ก้องภพ บุญปรีชา

3397 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว กาญจนา พงศ์ญพัฒน์

3398 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว กิตติยา เกษมศรีรักชาติ

3399 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว กุลวดี ณ ล าปาง

3400 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว เกวลิน อัครพันธ์ุธัช

3401 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว จิตรลดา พิบูลย์วัฒนวงษ์

3402 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว จิราวรรณ หาญฟ้าเล่ือน

3403 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย จิฮิโร่ วงค์ค าตัน

3404 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว จุฑาทิพ วุฒิมานานนท์

3405 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว จุฬารัตน์ สวัสดิภาพ

3406 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ชญานนท์ แป้นอินทร์

3407 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ชนนภา วีระพงษ์

3408 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ชลลดา แก้วมณี

3409 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ชัชวฤทธ์ิ พิศสุวรรณ

3410 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ชัญญา ส่งนาวา

3411 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ไชยพศ ทันเขิม

3412 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ณภัทร บุญพ่ึง

3413 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณภัทร เช่ียวพานิช

3414 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัชกานต์ แดงอ่ิม

3415 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัชชา โชติจตุภัทร

3416 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัชชา บัวผดุง

3417 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัชชา ทรงอยู่

3418 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัชชา สุริย์จามร

3419 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัฐกฤตา เฮียงราช

3420 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัฐธิดา ข ามา

3421 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัฐนันท์ หยาง

3422 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ณัฐภัทร โล่ห์จินดารัตน์

3423 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัฐวิภา แสงโพธ์ิ

3424 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ณัฐวุฒิ ทองนุ่ม

3425 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณัฐสุดา บุราณ

3426 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ณิชกานต์ คัมภิรานนท์

3427 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ดลฤดี คมมี

3428 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ตรัสตรัย ไหมคง

3429 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ทยิดา บูรณะ

3430 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ทักษ์ดนัย เกิดนุ่น

3431 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ธนวัฒน์ ยศไกร

3432 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ธนาภา ม่ันเกตุวิทย์
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3433 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ธมนวรรณ เนียมสอน

3434 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ธัญสรณ์ หม่ืนโฮ้ง

3435 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ธาดา เขียวม่วง

3436 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว นภสร พูลทา

3437 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย นวพล ปิยะรัตน์

3438 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว นาตยา รัศมีฉาย

3439 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว นิตรา สุวรรณา

3440 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย นิติรัฐ บุญทา

3441 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย นิธิกร แก้วการ

3442 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว นูรีฮัน สะลาเม๊าะ

3443 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว บัวชมพู โสภานิช

3444 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปนิตา องค์พฤกษา

3445 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปริญดา โพธ์ิศรี

3446 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปัณฑิตา ขุนเพชร

3447 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปัณณธร มนต์ประสิทธ์ิ

3448 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปัณณิกา คูสมบัติ

3449 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปาลิตา ชัชเรืองทรัพย์

3450 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ปิติภัทร ไตรลึก

3451 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปิยกมล จันทบุรี

3452 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปิยมาภรณ์ เอ่ียมสอาด

3453 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ปุณณดา สุนทรสุริยวงศ์

3454 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย พงษ์พิศุทธ์ิ ปัญญาเลิศ

3455 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย พนธกร ภักดีโชติ

3456 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว พรทิพย์ เกียรติทวีกูล

3457 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย พลกฤต วาริชพงศ์

3458 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย พศิน เผ่าหัวสระ

3459 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว พัณณิตา สร้อยระย้า

3460 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย พัทธดนย์ เพ็งเพชร

3461 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย พิชานนท์ หาญเชิงชัย

3462 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว พิมพ์ชนก ล้ิมรักษ์บ ารุง

3463 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว พิริยาพร วงศ์ศิริ

3464 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว พุทธรัตน์ พูดจา

3465 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว เพียงฟ้า วิจิตรสงวน

3466 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ภัสรา โพธ์ิทอง

3467 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ภาณุมาศ นรินทร์

3468 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ภูบดี กล้าวิกย์กรณ์

3469 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ภูมิไทย จิตมงคลทอง

3470 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ภูริณัฐ เผ่าโสภา

3471 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว มนทิชา โสพิมพ์

3472 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย มัทธิว ชมเช่ียวชาญ

3473 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว มาริษา ประทิน

3474 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว มาริษา พูนบางยุง

3475 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย เมธัส ทรงสายสกุล

3476 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย รชต พงษ์พิศ

3477 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว รักตกันต์ ถาวรชีพ

3478 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย รังสิมันต์ ป้มทองหลาง

3479 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย รัชชานนท์ ตรงต่อการ

3480 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว รัฏฐภรณ์ สหบรรเทิงศิลป์

3481 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย รัฐธรรมนูญ จับเทียน

3482 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว รุ่งนภา คงวัฒนานนท์

3483 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว วรินทร์ดา จันทจร

3484 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว วรินยุพา เมตตา
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3485 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว วัชรธัญ พาหะนิชย์

3486 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย วิทนิน วรกิจเจริญผล

3487 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ศมนญวัลด์ วิทาโน

3488 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ศศิธร สีพลไกล

3489 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ศศิพิมพ์ แสงอรุณ

3490 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ศศิภา เกาวิจิตร

3491 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ศิรสิทธ์ิ ปานเป่ียม

3492 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ศิวัช แอบไธสง

3493 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ศุภมาศ พร้าวไธสง

3494 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย ศุภฤกษ์ ลีพฤติ

3495 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว ศุภสุตา พลสิงห์

3496 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย สเมธัส อัศวพิภพ

3497 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย สรวิชญ์ เขตสมุทร

3498 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย สรัณวิชญ์ จันเป่ียม

3499 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว สิริยากร วิโรจน์สกุล

3500 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว สุชานรี ประเสริฐ

3501 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว สุพิชญา บุตรสุวรรณ์

3502 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย เหมหาญ ญาติสมบูรณ์

3503 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว อธิศา อยู่พรหม

3504 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว อนันยตา สุวรรณชัย

3505 วท.บ.สถาปัตยกรรม นาย อภิวิชญ์ ต้ังจิตม่ันงามกุล

3506 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว อวิกา สันติภราภพ

3507 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว อัจฉรา กุยรัมย์

3508 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว อิศราวรรณ กุลเจริญพงศ์

3509 วท.บ.สถาปัตยกรรม นางสาว อิสรารัตน์ ปัญญาประดิษฐ์

3510 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว กชพร ตันติสุกฤต

3511 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย กรุงศรี รักษาศรี

3512 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว เกษแก้ว สถานทิพย์

3513 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ครีลดา วันแก้ว

3514 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว คีตภัทร เอกจีน

3515 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย จักรภัทร พุทธรัตน์

3516 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว จิรพรรณ ไชยสวัสด์ิ

3517 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย ณัฏฐกร ชัยพรหมนฤภัย

3518 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ณัฐสุวีร์ นาคชม

3519 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ดาวฝน งากุลชร

3520 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย ธนพัฒน์ เจริญสุขใส

3521 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ธนัชญา พนมวัสส์

3522 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย ธราดล ทันทโชติ

3523 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย ธวัชชัย แซ่ล้ิม

3524 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย ธีรวัฒณ์ ทับสี

3525 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ปฏิพร โยเหลา

3526 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ประกายดาว บุญถนอม

3527 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ปัณฑารีย์ สุขสนิท

3528 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว มันตรินี ทับทิม

3529 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย เมธิกร แถลงกิจ

3530 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ยศวดี เกิดภู่

3531 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย รัฐภาค อยู่โต

3532 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว ศิรประภา ด้วงเงิน

3533 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว สุกัญญา สุขหอม

3534 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว สุประวีณ์ ศิริพันธ์ุ

3535 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย สุรยุทธ์ คณาฤทธ์ิ

3536 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาว อติกานต์ เวชกรณ์
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3537 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย อรรณพ จันทร์ตา

3538 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว กิตติกา ใสสีสูบ

3539 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว เขมาภรณ์ สมานวงษ์

3540 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ชนากานต์ บริบาล

3541 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ณัฐชญา เอียกุล

3542 สถาปัตยกรรมภายใน นาย ณัฐพงศ์ จิระกุล

3543 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ณิชากานต์ บุษยากุลดิลก

3544 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ณิชานาฎ ศรียายาง

3545 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ธนิญา สุดเอียด

3546 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ธิดารัตน์ อภิรักษ์

3547 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว นันท์นภัส ลัยวรรณา

3548 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว นันทิกาญจน์ ปภาจรัสรมย์

3549 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว นันทิชา พุฒินันทนากร

3550 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ปณิชา จันทร์เพ็ญ

3551 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ปรีดากมล บุญทัน

3552 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ปวิชญา อยู่ยืน

3553 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ปวิชญา ศิริโชติด ารงค์

3554 สถาปัตยกรรมภายใน นาย ปัณณวัฒน์ ยงค์เจริญชัย

3555 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ปิยาภัส ช่างเหล็ก

3556 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว พัฒน์นรี พรหมสิรินิมิต

3557 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว พิมพ์นภัส ธนะเจริญ

3558 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว พิมพ์มาดา สายน้ าเย็น

3559 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว พิลาสินี วงษ์จันทร์

3560 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ภัคธิรา ฟ้าคุ้ม

3561 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว รวิสรา นวลศรี

3562 สถาปัตยกรรมภายใน นาย รัชโยธิน พวงพยอม

3563 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว รัตนาภรณ์ จ่ันท้วม

3564 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว รัตนาภรณ์ เลิศวิบูลย์กิจ

3565 สถาปัตยกรรมภายใน นาย ริดวัน รัตนพงศ์ภักดี

3566 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ลลิตา จันทรเสนา

3567 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว วิภาวี ช่วยเกิด

3568 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว วีรินทร์ธีตา วงศ์ใหญ่

3569 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ศศิธร พ่วงทอง

3570 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว ศุภณัฐ สุขแสง

3571 สถาปัตยกรรมภายใน สบ้ีล มีมิตรกิจ

3572 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว สโรชา จรูญศรีวัฒนา

3573 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว สุวรรณษา พลอยบุตร

3574 สถาปัตยกรรมภายใน นาย อัศวิน ฮ้ัววานิช

3575 สถาปัตยกรรมภายใน นางสาว อาภาภัทร ศรีระบาย

3576 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว กรกมล บุตรวงษ์

3577 การผังเมืองบัณฑิต นาย กัลตพงศ์ เรืองชวลิต

3578 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว กัลยกร ทองปลอด

3579 การผังเมืองบัณฑิต นาย กิจจพัฒน์ แสนธรรมพล

3580 การผังเมืองบัณฑิต นาย คฑาพจน์ น้ าแก้ว

3581 การผังเมืองบัณฑิต นาย คณิน วงษา

3582 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว คณิศร เสาวณีกุล

3583 การผังเมืองบัณฑิต นาย จิรภัทร โคจ านงค์

3584 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ชริษา ภูรัชตะเจริญ

3585 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ดมิสา ประวัฒนวุฒิ

3586 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ธนัชชา นาเมืองเพีย

3587 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ธันย์ชนก ศรภักดี

3588 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ธิดารัตน์ พรมชัย
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3589 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว นงนภัส คล้ายยวงทอง

3590 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว นันทกาญจน์ ฉ่ ามะณี

3591 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว บัณฑิตา เดชนาดี

3592 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว เบญจกัญญาณ์ มากแก้วกุล

3593 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว พิชญธิดา เม้ยขันหมาก

3594 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว พิชญาภา พันธ์ุภักดีดิสกุล

3595 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ภัทรธิดา สุวรรณคง

3596 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ภิมาพร ปานก าไร

3597 การผังเมืองบัณฑิต นาย ภูฟ้า ใจหวัง

3598 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว วรนิษฐ์ ล้อเลิศวิไล

3599 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว วิชญาดา รัตนสีหา

3600 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว วิชุดา ทิพวรรณ์

3601 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว วิลาสินี ขวัญเมือง

3602 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ศรุตา สุธิกุลเลิศ

3603 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ศิริภัสสร ขันโอฬาร

3604 การผังเมืองบัณฑิต นาย ศุภโชติ สินสุกใส

3605 การผังเมืองบัณฑิต นาย เศรษฐวุฒิ จุมปา

3606 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว ษวิธชนันฆ์ เกียรติเวธี

3607 การผังเมืองบัณฑิต นาย สหรัชต์ นิมิตยนต์

3608 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว สุกฤตา สมัยกุล

3609 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว สุทธิดา นิลโต

3610 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว สุพิชฌาญ์ วันเขียว

3611 การผังเมืองบัณฑิต นาย อดุลวิทย์ จันทร์วัฒนวิทย์

3612 การผังเมืองบัณฑิต นางสาว อมลวรรณ เกาะเต้น

3613 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว กรรณิการ์ อุปการะ

3614 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว จุฑามาศ แก้วใจ

3615 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว จุฑามาศ อินทะแสง

3616 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ชรัญญา มาฤดี

3617 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ชาลิสา แช่มช่ืน

3618 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ณัฐชา กิตติบดีสกุล

3619 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ณิชนันท์ รุกขชาติ

3620 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ณิชากานต์ ชูอ านาจ

3621 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ตุ๊กตา ศรีอาภรณ์

3622 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว นภัสวรรณ ปินตา

3623 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว นมิดา โชคเจริญรุ่งเรือง

3624 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว นฤมล ป่ินแก้ว

3625 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว เบญจวรรณ เกกินะ

3626 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ปริณญานัศ เส็งบางยาง

3627 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ปริษา เด่ียวขุนทด

3628 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ปิยะธิดา งามจ ารัส

3629 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว เปรมสิริ ศิริญพัชร

3630 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว มณฑาทิพย์ สิทธิด ารงค์

3631 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว รุ่งไพลิน สว่างวงค์

3632 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นาย วชิรเกศ ภูถ้ าแก้ว

3633 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นาย วิทวัส ดอนสินพูล

3634 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ศิริญทิพย์ จายะกัน

3635 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว ศุทธินี จรทะผา

3636 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นาย สักวา วอไธสง

3637 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว สิริรัตน์ วิศัทศิริ

3638 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นาย อดิเทพ ดีรอด

3639 วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม นางสาว อุริสยา สมจิตต์

3640 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว กชนน เพ่ิมเกียรติขจร
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3641 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว กชามาส สามารถกิจ

3642 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว กมลพรรษ์ นันทวิสิทธ์ิ

3643 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว กัญญาภัค ทรายแหลมทอง

3644 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว จินต์จุฑา วงศ์รู้คุณ

3645 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ชลิดา คงบุญญา

3646 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ชุตินาถ ชัยศาสตร์

3647 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ญาณิศา เพ็ชรไทย

3648 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ฑาณุมาศ กิมเหล็ง

3649 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ณัฐกุลพร ภูมิพันธ์

3650 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ณัฐนรี สุวินัย

3651 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ณัฐยา จะวะอรรถ

3652 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ณัฐริกา ผลเพ่ิม

3653 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ณิชมน ภู่ภูสิทธ์ิ

3654 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว เทพวรรณ จันทร์สุวรรณ

3655 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว นพรัตน์ ทองแก้ว

3656 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว นภัสสร นาคสังข์

3657 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย นรภัทร จันทร์อ่อน

3658 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว นริศรา กวางทอง

3659 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว น้องนวล วีระสมวงศ์

3660 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว นับทอง อินทร

3661 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว นิรมาศ หอมสนิท

3662 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว นีรชา พราหมณ์โต

3663 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ปานชนก สีตุกา

3664 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว พรนภัส วรรณวงษา

3665 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว พรรณสิริ ร่ืนฤทัย

3666 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว พัณณิตา เฮียงไสนา

3667 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว พาขวัญ เจริญชาญประเสริฐ

3668 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว พีรณัฐ รอดรัศมี

3669 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว เพียงออ หีบแก้ว

3670 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย ภัทรวุธ ดอกงาม

3671 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย มูซอฟัตร มินหะรีสุไรมาน

3672 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว เมธาวี ศรีไพศาล

3673 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว เมษ์รานี กุลดา

3674 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว รัชเกล้า แซ่จง

3675 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว รัตน์ณนันท์ เหลืองอร่าม

3676 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ลักษิณา ป่ินทอง

3677 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว วราภัสร์ ประชาเจริญกาญจน์

3678 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย วสันต์ บุญรักษา

3679 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย วัชระพงษ์ พลศักด์ิ

3680 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ศรัณญา แสนเจริญ

3681 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว ศุภกานต์ กุลนิพัทธสรรค์

3682 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว สโรชา ต้ังจิรสกุล

3683 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย อภิสิทธ์ิ พุทธวงษ์

3684 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาย อรรถกร เพ่ือร าพันธ์

3685 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว อวรรดา อินทพิบูลย์

3686 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาว อารยา ใจกว้าง

3687 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว กชมน ธรรมโชติ

3688 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว กนกพร ศรีบุญฮุง

3689 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว กัญญามาศ โพธ์ิจันทร์

3690 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว กิตติมา เท่ียวแสวง

3691 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ขวัญพัฒน์ ศรีประเสริฐ

3692 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว จิราพร คงเดิม
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3693 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ฉัตรกุล ธนาดิลกภัทร์

3694 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ชลธา ชนยุทธ

3695 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นาย ญาณสิริ เดชดี

3696 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ญาณิกา เทพนรินทร์

3697 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นาย ณภัทร มีบุญ

3698 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ณัฐวรินทร์ ขันไชย

3699 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ณัฐวิภา สุตะนนท์

3700 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ณิชกานต์ สุกุมลจันทร์

3701 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว บงกช มณีโชติ

3702 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ปวีณา น่ิมทวัฒน์

3703 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว พลอยพิสุทธ์ิ โสดา

3704 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว พัชราวดี กระจ่าง

3705 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว พัณณิตา ข าเขียว

3706 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว พิยดา ฉัตรเฉลิมพรรณ์

3707 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว แพรวพรรณรายณ์ นวลมณี

3708 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ภาสินี จาตุรัตน์

3709 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ยุพารัตน์ เสียงล้ า

3710 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นาย รชต กิตติมงคล

3711 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว รัตน์สุดา กองทอง

3712 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว รุ่งทิพย์ บุญกะยะ

3713 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว วนัสษา หะรารักษ์

3714 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว วรัญญา ปานไม้

3715 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว ศุภิสรา ยงกระสัน

3716 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นางสาว สิวารักษ์ ตะก้อง

3717 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม นาย อดิศร เจริญสุข

3718 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว ชุติกาญจน์ ใจเย็น

3719 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว ณภัทร บัณฑิตชน

3720 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นาย ธนภัทร พรอินทร์

3721 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว นันท์นภัส แสงกระจ่าง

3722 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว ปริญดา วิริยะ

3723 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว ปุณยาพร กล่ันสุคนธ์

3724 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว พิมพิศา ธิชากรณ์

3725 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก้วประเสริฐ

3726 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง นาย ภูริช บุญศิริเภสัช

3727 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล าปาง นางสาว พลอยชมพู จันท า

3728 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล าปาง นางสาว สิริวิมล ชานันโท

3729 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล าปาง นางสาว สุดารัตน์ ยินดีเหมาะ

3730 วท.บ.อนามัยชุมชน ศูนย์ล าปาง นางสาว นาถลดา พิทักษ์นัยกุล

3731 วท.บ.อนามัยชุมชน ศูนย์ล าปาง นางสาว อาทิตยา พะเนินศรี

3732 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว จินตนาภา บัววัฒนมงคล

3733 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ชณชล นุ่มอินทร์

3734 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ชนาธินาถ อโนทัยประสพสุข

3735 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ณัฐฐา รุ่งเรือง

3736 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ณิษา รุ่งรังสีอุดม

3737 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ดนุพร ล้ิมวงศ์ยุติ

3738 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ธนพล ใจวงษ์

3739 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ธนพัชร เอ่ียมไพบูลย์พันธ์

3740 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ธนวรรณ เสนางคนิกร

3741 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ธัญจิรา นันทศรี

3742 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ธัญวิทย์ บานแย้ม

3743 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ภัคพล เธียรชัยพงษ์

3744 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ภาคภูมิ เศรษฐปราโมทย์
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3745 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย วัชรชัย ตันสดสง่า

3746 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ศิวกร ทับเถ่ือน

3747 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว สโรชา จันทร์มาศ

3748 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว สิรินญาภรณ์ สิทธิภักดี

3749 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย สุวัฒน์ เพชรก าเนิด

3750 วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย สุวิจักขณ์ ธนวัฒน์กุลจิรา

3751 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว เกวลิน แสงสว่าง

3752 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว เกวลี ไชยไธสง

3753 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย เควิน โดนัลท์ นีลเวล

3754 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว จิดาภา จันทร์เสนา

3755 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย จิรวัฒน์ ชนะวัฒน์ปัญญา

3756 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว เจนสุรางค์ สีละพันธ์

3757 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ฉัฐวัฒน์ จรรจาวิจักษณ์

3758 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ชญานิน จ าปี

3759 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ชนาภัทร ล้วนเส้ง

3760 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ณัฎธชัย ม่วงเปล่ียน

3761 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย แทนกาย เหล่าลุมพุก

3762 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ธนวรรณ หมวดอินทอง

3763 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ธัญรดา เดือนฉาย

3764 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย นนทาพัทต์ิ อัครพินิจโภคิน

3765 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ปุณณ์สิริ ศรีคราม

3766 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย พชร รักษ์ทอง

3767 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว พัทธนันท์ จันทรแสงเจริญ

3768 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย พีรวิชญ์ แก้วนิล

3769 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ภัชฌากร บุญยะ

3770 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว มัลลิกา ธรรมวรนันท์

3771 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย มุฆลิสซ์ โสวณา

3772 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย มูฮัมหมัดซารีฟ ดอเลาะหะวอ

3773 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ลักษมณ ไพบูลย์

3774 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย วสุธา หนูเอียด

3775 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว สุกฤตา อุทุมพร

3776 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว สุทธิดา แฉ่งผูกวงษ์

3777 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย อดิเทพ มิตราวราไพศาล

3778 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย อนอรธา ธรรมจารีย์

3779 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย อัครชัย ทิตย์วงศ์

3780 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว อาทิตยา เอกยืนยง

3781 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย กรวิชญ์ โควินทเศรษฐ

3782 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย กฤตเมธ เทพพรพิทักษ์

3783 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ญาณาธร ทองหยู

3784 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ณภัทร สวามิภักด์ิ

3785 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ธนบดี มณีรัตน์

3786 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย บุรัสกร หาญนิรันดร์

3787 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ปริญญ์ เจตสิกทัต

3788 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย พุทธพงศ์ บางจริง

3789 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ภัทรานิษฐ์ ลีวงศ์เจริญ

3790 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ภูตะวัน โพธ์ิน้อย

3791 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย วงศธร ดีโรจนวงศ์

3792 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย วิศรากรณ์ บุญปฐมโรจน์กุล

3793 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว อติลักษณ์ จันทร์วีระธรรม

3794 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย อนันดา การัน มิลส์

3795 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย อนันต์ ปรีชาพลกุล

3796 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย คุณานนต์ คงชาตรี
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3797 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว ณัฐวิภา สรเพชญ์พิสัย

3798 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว นัญนภัษรน์ ชูโชติธนะสิทธ์ิ

3799 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว นันทณัฏฐ์ อ่อนโฉม

3800 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว บ าเพ็ญพร โซ่เงิน

3801 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว ปริตา ต้นวงษ์

3802 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว พรกมล บุษบากรกุล

3803 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย พีรชาญ เหม็งทะเหล็ก

3804 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว ภัณฑิรา มานันทะ

3805 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย รวิชญ์ วงศ์แสงอนันต์

3806 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว รัชชประภา สุวรรณไตร

3807 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย วรดนัย วงษ์มณี

3808 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว วิภาวี คลังทิพรัตน์

3809 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว วีธรา แจ่มโลก

3810 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นางสาว สมิตา นนทจิตร์

3811 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย อนุรักษ์ บุญเสนอ

3812 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ นาย อรรถโกวิท ซู

3813 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กมลลักษณ์ เหว่ารัมย์

3814 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว กฤตชญา หิรัญโณ

3815 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ชัญชกร ยาเภา

3816 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ชัญญานุช นวมะชิติ

3817 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัชชา ศรีลาชัย

3818 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ณัฐต์วรา พิเชษฐพันธ์

3819 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ณัฐธีร์ พิมพ์ภสันต์

3820 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ธีรวิสิทธ์ จินนารัตน์

3821 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว พันธิตรา เลาหะพันธ์ุ

3822 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ภัทรวดี ช่ืนอารมณ์

3823 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภาคภูมิ มากบุญ

3824 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ภูเบศ ติณณ์วรเดช

3825 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย รัชตะ หม่ืนรัตน์

3826 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย วิชัย มาเจริญ

3827 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศิรวิทย์ ตันติกุล

3828 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศิวกร นิตย์กิจสมบูรณ์

3829 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย ศิวกร แก้ววิชัย

3830 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศุภาพิชญ์ แก้วมณี

3831 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศุภิสรา ลิมสุธากุล

3832 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว ศุภิสรา ประสงค์สุข

3833 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สรวีย์ อ าไพวรรณ

3834 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สิปาง เตชะอาภรณ์ชัย

3835 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สุธินันท์ ทวีผล

3836 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว สุวิภา เจริญสุขอนันต์

3837 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว เสาวลักษณ์ ชมช่ืน

3838 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นาย อธิชา เจริญธนกิจกุล

3839 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นางสาว อาทิตยา พงษ์นวล

3840 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว จรรยมณฑน์ บ่อพงษ์

3841 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์

3842 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ธนวรรณ ทองด้วง

3843 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว นิรวรรณ กอหร่ังกูล

3844 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ปณิตา เตชะรุ่งเรือง

3845 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย ปรมีย์ ปิขุนทด

3846 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย ปรรณปรัชญ์ ชูเหมือน

3847 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ปัญจรัตน์ อธิพงษ์เสถียร

3848 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย พงศภัก ชาชัย
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3849 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว เพ็ญประภา สิงหะ

3850 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ภีรพร ประเสริฐบูรณะกุล

3851 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว มาริสา หรทึก

3852 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว วรวลัญช์ สุมนารุจิรางค์

3853 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว สุทธิชา สนเถ็ง

3854 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว สุภชา เขียวประชุม

3855 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว กนกกร รัตนถาวร

3856 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว กัญญาวีร์ ภูมิพันธ์

3857 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย กิตติชัย เจียรอุดมทรัพย์

3858 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย เขตไทย ประเสริฐศรี

3859 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว จณิชชา แก้ววิริยะพงศ์

3860 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย เจษฎากร ทิพย์วารีเลิศ

3861 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว ชุติมณฑน์ อินทรัตน์

3862 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว ฑิตฐิตา พรหมสมัย

3863 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว ณฐยา ศรีสุริยวงษ์

3864 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย ดรัณภพ ศรีสมบัติ

3865 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว ธัญชนก สุวรรณโณ

3866 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว นิกษา สวัสดิกูล

3867 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย ปิยะณัฐ ธนาเศรษฐวุฒ์ิ

3868 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว พิมพ์ลภัส อินแตง

3869 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย ภควัฒน์ โชตินพคุณ

3870 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย ยอดรวี จ าปาทอง

3871 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว รักชนก ตุ่นค า

3872 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว ศลิษา ฉายะเจริญ

3873 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย สาริน พรหมฉิม

3874 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว เอเชีย สุขขาวพงศ์

3875 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชนุดม ศรีสุข

3876 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นราทิพย์ ทองธ ารง

3877 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย วงศธร ทองค า

3878 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ศิปาง ธนสารผดุงกิจ

3879 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศิวัช พจนวรพงษ์

3880 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สิริกันยา ศรีพัฒน์

3881 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุภาสินี ดุษฎีโหนด

3882 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย เอาฟา อดุลย์อภิมุข

3883 พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM) นาย ปิยากร เมืองรอด

3884 พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM) นางสาว อุษารัชฏ์ เรืองชาติ

3885 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นาย ณัฏฐ์ เลิศอภิวรกร

3886 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นาย ตะวัน บุญญานันท์

3887 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นางสาว นิษฐ์นลิน แช่มประสิทธ์ิ

3888 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นางสาว พอเพียง ศรีสุวรรณ์

3889 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นางสาว ภคมน ธรรมปรีชาถาวร

3890 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นาย โยนาธาน ไมเออร์

3891 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นางสาว ศศิวรรณ นพรัตน์

3892 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) นางสาว อุนนดา ใจสมุทร

3893 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย กฤษณ์เดช บุญรอด

3894 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว กัญญารัตน์ นามแสง

3895 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ขวัญจิรา ปาณิกบุตร

3896 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ขวัญชนก พานโน

3897 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย คเณศ จ าปาทอง

3898 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว จันทร์เพ็ญ ชิณภา

3899 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ชญาดา สืบพานิช

3900 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ชลลดา ชาญยุทธ
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

3901 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย ชินสีห์ ภู่สาระ

3902 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ชุติกา เจิมขุนทด

3903 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย ฐาปกรณ์ โสมรักษ์

3904 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฏฐณิชา เรืองสังข์

3905 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐชนันท์ อ่อนสันเทียะ

3906 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐชา คงประดิษฐ์

3907 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา ลิมปิวรรณ

3908 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐนิช ดวงมุสิทธ์ิ

3909 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ณัฐริกา ศรีทรสุทธ์ิ

3910 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย ธราดล โพธิแท่น

3911 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย ธีรโชติ ม่วงหมอนทอง

3912 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว นภพร อรุณถิน

3913 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว นภัสภร วงษ์นิคม

3914 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว นภัสวรรณ ทะโทน

3915 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย นรวิชญ์ จงวิไลเกษม

3916 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว นันท์นภัส ศุภกาญจน์

3917 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ปนัสยา ยุทธนาวา

3918 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย ปพนพัชร์ อธิพัฒน์สุรกุล

3919 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ปิยนุช เตียนพลกรัง

3920 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ปิยะมาภรณ์ กรวยสุวรรณ

3921 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พรไพลิน กาญจนสิน

3922 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พักตราภรณ์ บุญวิเศษ

3923 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พิชชาภา ชนะพิน

3924 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พิมพ์รวินท์ พีระเตโชติ

3925 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลภัส ต้ังมหัทธนะกุล

3926 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว พีรดา ศัพท์พันธ์

3927 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย มาลิน เหลืองอรุณ

3928 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว เมธาพร ลักษณะสิทธิพันธ์

3929 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว โยษิตา อังสุรินทร์

3930 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ลีน่า วอลันทาม

3931 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว วราภรณ์ ค าแพงศรี

3932 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว วันชมพู สอนบาลี

3933 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ศรุชา จิรธนิกกุล

3934 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ศศิกานต์ โชติศรี

3935 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว ศศิพิรุณ สร้อยแสน

3936 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นาย สุทธิกานต์ คงศรี

3937 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว สุวนันท์ แสงทิม

3938 ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) นางสาว อรรถวดี ภักดีบุรี

3939 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ก่อเกียรติ ภิรมย์

3940 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กัญญาภัค ภูมี

3941 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กัลยกร จงวสุศรี

3942 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว กาญจนาภรณ์ สวนอินทร์

3943 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เกวลิน ภักดี

3944 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เกศราวดี สูงสุด

3945 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ขวัญจิรา มีชัย

3946 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย จักรพันธ์ อินทร์จันทร์

3947 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว จิดาภา กิตติวศิน

3948 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว จิรภัทร ทองรอด

3949 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว จิรภัทร ดิลกรัชดา

3950 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เจติยา พัฒนแก้ว

3951 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชนัญชิดา ก้อนนาค

3952 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชนัญชิดา ชมพูบริสุทธ์ิ
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

3953 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชยากร โสมะบถ

3954 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชวัลวิทย์ รัตนะ

3955 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ชินวัตร แซ่ก๊วย

3956 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ชุติมา พูลตะโหนด

3957 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ฐิตารีย์ อภิวุฒิวัฒนสิน

3958 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ฐิติชญา อ้ึงเจริญ

3959 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณกมล จิตต์สมุทร

3960 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณชนันท์ เลิศรักตระกูล

3961 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณฐิกา ค าเรือง

3962 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณภัทร โปสัยะคุปต์

3963 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัชชารีย์ เกตุอรุณรัตน์

3964 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฎฐณิชา ศรีทอง

3965 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ณัฏฐากร บัวพา

3966 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐกานต์ กล่ันดีมา

3967 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐกานท์ คูณทวีพร

3968 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ณัฐณิชา ค าทา

3969 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ณัฐสิทธ์ิ เทพอาสน์

3970 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ทิพย์สุดา คล้ายแก้ว

3971 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนพร ธรรมพักตรกุล

3972 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนัญกานต์ อนุรัชชนานันท์

3973 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธนารีย์ พันธ์จินดา

3974 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธยารัก สุจริต

3975 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ธัญชนก แพ่งศรีสาร

3976 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย นทธ์ จงต้ังปิติ

3977 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นรีภัทร พุทธรัตนมณี

3978 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นัฐรัตน์ ประดิษฐ์

3979 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว นันท์นภัส ทองไถ่ผา

3980 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว บุณยาพร คุ้มป้ัน

3981 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปภังกร ศิริสม

3982 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปริชญา เจือทอง

3983 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปวริศา พรหมกอบโชค

3984 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ปิยะภัทรา แสงทอง เทนนิสเซน

3985 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ผ้าฝ้าย หมายสุข

3986 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พรรณษา สุโฆสิต

3987 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พรรษวุฒิ ธิติสกุลชัย

3988 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พัฒน์นรี อดิศัยธรรม

3989 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พัฒน์นรี สุดเสนาะ

3990 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พัณณิตา พุฒฤทธ์ิ

3991 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว พิชญา ค าสวัสด์ิ

3992 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย พุทธิภณ หิตะวัฒนกุล

3993 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ภัสอร บุญเพ็ชรัตน์

3994 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ภาณิตา ภาณุศานต์

3995 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ภูษณิศา ศรีปรีชาการกิจ

3996 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว เมษนี กิจเกษตรกุล

3997 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รริดา อินทรัตน์ภักดี

3998 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว รัศมี ค าดี

3999 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ลลิตา จ าปาเงิน

4000 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ลักษณารีย์ ฮวดศรี

4001 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธ์ิ

4002 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว วิศัลย์ศยา แก้วมีศรี

4003 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย วุฒินันท์ พรเภตรา

4004 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศตวรรษ วงศ์รุ่ง
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4005 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ศศิกานต์ นนท์สาย

4006 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว ศศิวิมล ปภาวัฒนานนท์

4007 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย ศิวกร สุปรียสุนทร

4008 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สริตา บุญอยู่

4009 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุพิชชา ป่ินกร

4010 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว สุภาวิตา ภู่เพ่ิมพูล

4011 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว หทัยรุตา แสวงทอง

4012 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย หฤษฎ์ ก้าวล้ิม

4013 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นาย อภิราม สิงหนาท

4014 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อรรัมภา แสนอุบล

4015 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อัญชนิกา ศรีหมุดกุล

4016 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อิศญรัศม์ิ ชินโชติวรานนท์

4017 ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ นางสาว อิสริยาภรณ์ เฉยปัญญา

4018 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย กรกฎ ทุมนานอก

4019 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย กวินทร์ แก้วจิตร

4020 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว กัญญาพร บุญรอด

4021 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว กันต์กมล แก้วแพงมาก

4022 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว จารุวรรณ หมายคอย

4023 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ชนิภา อัจฉริยวสี

4024 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ชามาวีร์ โตวงษ์

4025 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ซาซา มูสอ

4026 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ฑิตฐิตา บุญโสภาพ

4027 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ณหทัย พรหมเผ่า

4028 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐกานต์ พรหมเขียว

4029 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย ณัฐธัญ พฤตประพัฒน์พร

4030 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ณัฐธิชา นิลศรี

4031 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย ธนกร วงค์ซิว

4032 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย ธนภูมิ ศรีทองสุข

4033 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ธีร์ธิดา จารุประกร

4034 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย ธีรภัทร์ คล้ายพุฒ

4035 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว นันทินี อนันต์ธนะเดชา

4036 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว นิธิพร โถนค า

4037 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว บุษกร ท่อนค า

4038 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย ปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

4039 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ปิยะฉัตร สุวรรณฉวี

4040 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว พรธิดา พิทยาวุธพินิจ

4041 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว พรไพลิน แสงบรรเจิดศิลป์

4042 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว พรรณณิษา ค าแก้ว

4043 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว พัสวี เน้ือน่ิม

4044 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ฟ้ารุ่ง ฤทธิจันทร์

4045 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ภควดี สะแกงาม

4046 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว เมษา สมบูรณ์ชัย

4047 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว รวงข้าว วุฒิเรืองกุล

4048 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย รัฐกานต์ วงศ์แก่นจันทร์

4049 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว รุจิภาส เล่ือมทา

4050 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว วรกานต์ ศรีเงินงาม

4051 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว วันทิตา วงศ์มี

4052 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว ศุภณัฏฐ์ หิรัญนุราช

4053 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว สลิตา กล่ันเรืองแสง

4054 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว สุวิมล จังพานิช

4055 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว อนัญญา ตะเคียน

4056 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว อรอนงค์ วงค์จันทร์
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4057 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นางสาว อารียารัตน์ จิตไธสง

4058 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง นาย เอกพรรด์ิ ม่ันธนะกิจ

4059 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว นภัสสร ชินะจิตร

4060 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย ปรมัตถ์ ปะทะขีนัง

4061 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นางสาว พลอยกาญจนา กุลวัฒนทวีชัย

4062 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นาย ศราวุธ นิยมสัตย์

4063 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว เขมจิรา คล้ายผา

4064 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว จันทกานต์ิ มาตวงษ์

4065 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ชุติกาญจน์ เรืองศรี

4066 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ฐิติกาญจ์ จิตรไพบูลย์

4067 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย ธรรมชาติ อุดมทองสกุล

4068 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย นพดล ชัยศิริ

4069 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว นภัสวรรณ พุกสอน

4070 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว นิรมล ขุนเสนาะ

4071 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว บวรภัค ขันธาโรจน์

4072 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย พงศกร วาตาปงสัก

4073 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย พัชรพล สันธิโยธิน

4074 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นาย ฟารีส ยาประจัน

4075 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว รุ้งรัตติกาล พ่ึงสมบัติ

4076 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว วริศรา เมืองพรหม

4077 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว ศิริลักษณ์ เช่ือมสุข

4078 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว สายสมร ปิยชาติโชติกุล

4079 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว สุกฤตา สุขประสงค์

4080 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ นางสาว สุชานันท์ ราชเจริญ

4081 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว กนกนาถ สุวรรณหาร

4082 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว กฤตพร หล่อสิงห์ค า

4083 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย กฤตยชญ์ ดีเสมอ

4084 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย กิตติพงศ์ โพธ์ิไพจิตร

4085 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว จันจิรา เลิศสุดาพร

4086 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว จิลลาภัทร ยศบุรุษ

4087 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ชนกนันท์ แท่นมาก

4088 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย ชาคริต พีระเพ็ญ

4089 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย ฐนกรณ์ ศิริรัตน์

4090 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย ณฐวรพงศ ประดิษฐสุวรรณ์

4091 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ณัฏฐณิชา เกตุจันทร์

4092 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ณัฐนันท์ บุญชิต

4093 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย ธนกร จงวัฒนาอุดม

4094 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ธยวรรณ ศิริวงศ์

4095 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย ธีปกรณ์ เมธสุทธ์ิ

4096 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย นพรุจ ทรงประสิทธ์ิ

4097 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว นราวดี สกุลปักษ์

4098 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว นันทกาญจน์ พิพัฒนกูล

4099 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว บงกชธร วุฒิพนาเศรษฐ์

4100 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว เบญจมา เพชร์สุก

4101 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว เบญจวรรณ สงวนเนตร

4102 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ปพิชญา ติระวัฒน์

4103 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ประกาย ทองสาด

4104 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ประกายดาว ติสา

4105 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ปวรรณรัตน์ ครุฑพาหะ

4106 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ปวริศา วิรติกุล

4107 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย พัทกานต์ สุทธิอ านวยเดช

4108 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว พิชชาพร เทพส าราญ
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admissions 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

4109 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ภคพร ภาติยะศิขัณฑ์

4110 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย ภัทรวิทย์ ชูดวง

4111 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว มณฑารพ บุญภักดี

4112 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว วรัญญา จันทร์วิเมลือง

4113 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ศกุนตลา ศรีตะปัญญะ

4114 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว ศิริรดา แก้วภักดี

4115 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย แสนชาญ ศาลยาชีวิน

4116 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว อริญชยา ปรีชาชน

4117 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว อัญชิสา ยอดเก้ือ

4118 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว อารยา ค าโย

4119 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นาย อิงคนันท์ สุทธิปัญโญ

4120 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1 นางสาว อิศราภรณ์ สันติชีวะวงค์

4121 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว จารุภา พวงแก้ว

4122 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว จิรัชยา ต่อวัฒนกิจกุล

4123 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว ญาณิศา เรืองงาม

4124 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว ณัฐทินี เพ็ชรทอง

4125 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นาย ธนธรณ์ ฉิมพลี

4126 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว นงนภัส เขียวข า

4127 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นาย ปลายพฤษภ์ รัตนนิรมลสกุล

4128 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว ปัณฑิตา ศรีวงษ์

4129 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง

4130 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นาย พงศกร ชนะสิทธ์ิ

4131 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว พิชาพัทธ์ พัชรโรจน์ธนกุล

4132 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว แพรพลอย จันทร์ศรีเสาร์

4133 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว เยาวลักษณ์ อัมพรต

4134 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว รัมย์ชนก ไชยชิต

4135 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นาย วรัญญู อยู่นิยม

4136 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นาย ศรณ์วิชญ์ ชุมช่วย

4137 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว สวรรยา ไพพร

4138 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นางสาว สุณิติกาญจน์ โพธิมงคลธัม

4139 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2 นาย เสรี แซ่เอียง
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ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

1 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว กรวรรณ เจริญฤทธ์ิ
2 นิติศำสตรบัณฑิต นำย กันติพิชญ์ ศุภสิทธ์ิ
3 นิติศำสตรบัณฑิต นำย กำนต์ พูนวิทย์
4 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว กุลจิรำ สุริยำ
5 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ขวัญพิชชำ ชุณหโอภำส
6 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว จินดำรัตน์ บัวศรีพันธ์ุ
7 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ใจใส อุสำยพันธ์
8 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชนินำถ ยะสูงเนิน
9 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชลนิภำ ชนบท
10 นิติศำสตรบัณฑิต นำย ชลริศ ธำนีรัตน์
11 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชลลดำ ศรีเรือง
12 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชิษณุชำ เอกจิรตระกูล
13 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณัชชำ โชคบุญเจริญ
14 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณัฐณิชำ ดวงแก้ว
15 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ทำยำนันท์ พงษ์ศิริ
16 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ทิพย์นภำ สุขเจริญ
17 นิติศำสตรบัณฑิต นำย แทนไท เกิดคูหำ
18 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธญำน์ กรำบบุญมำ
19 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธณัฐชำ แนมขุนทด
20 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธนพร แซ่ก่อ
21 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธนัชพร ตุ่นน่ิม
22 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธนิดำ วิริยะอุตสำหะ
23 นิติศำสตรบัณฑิต นำย ธรำธำร เหมือนโพธ์ิ
24 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธัญจิรำ ผ่ึงผำย
25 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธัญญำพร สุนทรกังสกุล
26 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธิดำมุก จ ำปำหอม
27 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธีร์สุดำ ข้อโนนแดง
28 นิติศำสตรบัณฑิต นำย นนทกร สู่ศิลวัฒน์
29 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว นภัสสร วุฒิคุณำกร
30 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว นันท์นภัส กำฬพรรณลึก
31 นิติศำสตรบัณฑิต นำย เบญจมินทร์ โสทน
32 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ประภัสสร ช่อมงคลชัย
33 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปรียพัศ ฉัตรเจริญผล
34 นิติศำสตรบัณฑิต นำย ปองพิชัย ประเสริฐวุฒิวัฒนำ
35 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปัณฑ์ณัฐ พุทธ
36 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปิยดำ นำมเท่ียง
37 นิติศำสตรบัณฑิต นำย พงศธร ศรีใย
38 นิติศำสตรบัณฑิต นำย พงศภัค สุริยะไกร
39 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว พนิตกำญจน์ กุศล
40 นิติศำสตรบัณฑิต นำย พัชสัพภัส หอบุญสุทธิปรวี
41 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิมพ์มำดำ สุวรรณสงวน
42 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิสินี สุขศิริเวชรักษ์
43 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว เพ็ญศิริ หนูโคตร
44 นิติศำสตรบัณฑิต นำย เพรียวพงศ์ กลับรินทร์
45 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภคมน พรหมรักษ์
46 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภควดี เหล่ำขยัน
47 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภริม เศษแสงศรี
48 นิติศำสตรบัณฑิต นำย ภัทรพันธ์ สุขวัฒน์สิริกุล
49 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรภำ จุติสมุทร
50 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรศยำ คุ้มสว่ำง
51 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภูริชญำ จิวศรี
52 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว รชฏำ ทิวำเวช
53 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ร่มธรรม ไทยทัตกุล
54 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว รสำ สุขะวัฒนะ
55 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว รัตนำวลี แก้วนพรัตน์
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56 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว รินลดำ รำชำทุม
57 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ลินลดำ ทัศนะ
58 นิติศำสตรบัณฑิต นำย เลอพงศ์ จุมพล
59 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว วำริษษำ วงษ์สวรรค์
60 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว วีรปริยำ แก่นแสง
61 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศศิธร ศรีสุย่ิง
62 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศิริญญำ แก้วสะอำด
63 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว สกุลกำญจน์ สินธุเดช
64 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว สิริปรียำ แก้วจันดี
65 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุชำวดี คงกระพันธ์
66 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุวรรณดี อนงค์พรยศกุล
67 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว อังศวีร์ สดำกร
68 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว อัจฉรำพร พวังคะพินธ์
69 นิติศำสตรบัณฑิต นำงสำว อำทิตยำ วรวีระวงศ์
70 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กกกร โกวิททวีเกียรติ
71 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย กฤษฎ์ิพงศ์ภัค ด ำรงสิทธ์ิ
72 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กุลธิดำ วงศำโรจน์
73 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กุลิสรำ หม่ืนศรี
74 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย คณพศ ผุดพัฒน์
75 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว คณุตม์ คชสร
76 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว จริยำ จันทร์สรณ์
77 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว จิรสุดำ เช่ียวชำญ
78 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฉัตรชนก ประมำณพำณิชย์
79 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ชนน เลขะเจริญกุล
80 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชนำภัทร หำญชัย
81 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชนิสรำ รู้ประกอบกิจ
82 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ชำญยุทธ รอดเซ็น
83 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชุติมำ กรอบมุข
84 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฑิตฐิตำ อุดใจ
85 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐชำ จ ำรัส
86 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ณัฐภัทร ขวัญสุด
87 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐสุดำ พรมมำนอก
88 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ดนัย ยอดมะลิ
89 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย เดชำธร ล้ิมสกุล
90 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย เดชำพล โครธำสุวรรณ์
91 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ทิฐินันท์ บุญน ำ
92 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ทิพพ์ปรินทร์ อินธิแสง
93 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธนธมล แซ่จึง
94 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ธนพงษ์ พุ่มพวง
95 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธนิดำ ชูสงค์
96 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธัญพร เก่งกิจกำร
97 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธันย์ชนก ย้ิมไผ่
98 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธีรกำนต์ วัฒนศิริ
99 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว นนท์นภัส ประมำยะยัง
100 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว นภัสกร เศษแสงศรี
101 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เนตรดำว ค ำภูมี
102 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว บุษยำภรณ์ บ่อชล
103 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ปฏิพัทธ์ ถมปัด
104 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปัทมกร รอดสุนทร
105 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปันปรีดำ เช้ือวงษ์
106 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปำณรวี นิรันดร์วัฒนะเดชำ
107 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปำนชีวำ ศรีบุญเอียด
108 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปุณณภำ หนูทวี
109 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย พชธกร รัตนแสง
110 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พนิตวีร์ กันตังกุล
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111 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พรประภำ แสนกล้ำ
112 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พัชรำภำ ทับศิริ
113 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย พิชัยวัต เกิดน้อย
114 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิมพ์ชนก ไพรวัลย์
115 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิมพ์มำดำ พุทธสิมำ
116 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว แพรพลอย เจริญวรเกียรติ
117 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ภัฐวดี วิภำตะทรรศน์
118 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ภัทรำ ผ่องใส
119 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ภัทรำภรณ์ ไพบูลย์สวัสด์ิ
120 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ภำคภูมิ กล่ินขจร
121 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ภูริชญำ ซุ้ยนิกุล
122 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย มนุเชษฐ์ กิตติธนภิญโญ
123 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มัยญำวี หินเดช
124 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มิญชญำ หอมสอำด
125 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เมธำวี บุญวนิชยำเลิศ
126 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เมษินี อภิกุลชำติกิจ
127 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว รัมภำพรรณ พงศ์สุภำกุล
128 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ลักษิกำ แก้วศรีจันทร์
129 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วชิรญำณ์ ทรัพย์สิน
130 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วรัชยำ จันทร
131 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย วัศกร หำเรือนศรี
132 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วิสสุตำ จ ำปำทอง
133 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ศศิประภำ ไทยพัฒนกิจ
134 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ศุภณัฐ จำมน้อยพรหม
135 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ศุภธิดำ มูลวงศ์
136 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ศุภรดำ นำมวงษ์
137 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ศุภลักษณ์ เอ่ียมอ ำภำ
138 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ศุภิสรำ เจริญเดชชัยกำร
139 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย สิงหำ แก้วประกอบ
140 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย สิทธำน พรหมพินิจ
141 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สิระบุญลักษณ์ แก่งหินแก้ว
142 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุกัญญำ แสงเสวก
143 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อรณิชำ เชิดฉำย
144 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อรัญญำ บัวเขียว
145 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อัญชิสำ ศรีสงค์
146 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อัญมณี วิวัฒนำเสรีธรรม
147 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย อินทรีย์ จันทร์เพียร
148 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อุรัสยำ ศรีปำนรอด
149 นิติศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เอวำรินทร์ สำยเนตร
150 บัญชีบัณฑิต นำงสำว กมลชนก เสวตเวชำกุล
151 บัญชีบัณฑิต นำงสำว กัลย์สุดำ พลหำญ
152 บัญชีบัณฑิต นำย กิตติธีร์ สินเธำว์
153 บัญชีบัณฑิต นำย กีรติ ปำนรังศรี
154 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ชนัญญำ สมรุส
155 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ชลชำ จีนคง
156 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ชุติภำ ทิพย์บุญ
157 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ชุติมำ สมำนสินธ์ุ
158 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ณิชำธัญญ่ำ คูลไมย์
159 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ณิรินทร์ญำ อัยยะศิริชัย
160 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ธนัสชำ ฉัตรประเสริฐ
161 บัญชีบัณฑิต นำงสำว นวินดำ วิเศษสุนทร
162 บัญชีบัณฑิต นำงสำว นันท์นภัส ผสมประโยชน์
163 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พรนัชชำ สุดใจ
164 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พัณณิตำ อยู่สนอง
165 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พัณณิตำ พันธ์ุพฤกษ์
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166 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พัทธ์ธีรำ วงศ์ชัยเพ็ง
167 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พิมพ์ชฎำ เตชะวงษ์ฉิมพลี
168 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พิมพ์ชนก ม่วงมี
169 บัญชีบัณฑิต นำงสำว พีรยำ บ ำรุงพันธ์ุ
170 บัญชีบัณฑิต นำย ภูริภัทร ธนชัยสินวงศ์
171 บัญชีบัณฑิต นำงสำว มนัสนันท์ พุมดวง
172 บัญชีบัณฑิต นำงสำว มำธวี พรพนำวัลย์
173 บัญชีบัณฑิต นำงสำว วรำวรรณ ธนะสำร
174 บัญชีบัณฑิต นำย วสุธร ทวีศรี
175 บัญชีบัณฑิต นำงสำว วิชญำพร ลู่
176 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ศิริพร มลสุวรรณ์
177 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ศิวำพร อบมำสุ่ย
178 บัญชีบัณฑิต นำงสำว ศุภำพิชญ์ สุรเมธี
179 บัญชีบัณฑิต นำงสำว สโรชำ โค้วบุญญะรำศรี
180 บัญชีบัณฑิต นำงสำว สิริกร กฤตรนต์รัศมี
181 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กชพร ชำญเฉลียว
182 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กนกพร จำรุกำนนท์
183 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กนกวรรณ อรัญนุมำศ
184 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย กฤตติณณ์ ศิริบุญโกศัย
185 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย กฤษณ์ธน แจ่มจันทร์ศรี
186 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ก้องภพ สนดี
187 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กัญญำณัฐ กันทอง
188 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กัญญำวีร์ จันทร์เสรีวัฒน์
189 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย กันต์กมล พงษ์เฉลิม
190 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กำนต์รวี รัถยำภิชำติ
191 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย กิตติพัทธ์ ประสิทธิเวชชำกูร
192 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กุลนิษฐ์ สำรพจน์
193 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว กุหลำบพันธ์ุ พัฒนกิจ
194 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ขวัญชนก จิตรอำษำ
195 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย คณิศร สุวรรณไตรย์
196 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ควินเนท สมิตำสิน
197 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จรรยพร แสงสว่ำง
198 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จอมขวัญ อิทธิวิศวกุล
199 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จันทิวำ ประเสริฐขจรสุข
200 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จิดำภำ โสภำ
201 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จิตรำภำ พรวำนิชพงศ์
202 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จิรัชญำ ยอดสง่ำ
203 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย จิรำธิป อธิวำสนพงศ์
204 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว จุฬำลักษณ์ ดีเจริญวงษ์กุล
205 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว เจนจิรำ คงก ำเหนิด
206 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชญำดำ รัตนศิลำกุล
207 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชญำนี แก้วโกมล
208 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชนกนันท์ ต้ังสุดใจ
209 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชนันสิริ โลขันธ์
210 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชนำนันท์ ชำญนิรุตติ
211 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชนิกำนต์ กุศลธัญวัฒน์
212 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชนิสรำ ฝำกกิจ
213 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชยำภรณ์ นิรมล
214 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ชยุต จันทร์พร
215 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชลธิชำ ล้ิมไพบูลย์
216 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ชลภัสสรณ์ ธนำสิริวงษ์
217 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว โชติกำ วีระพงศ์พร
218 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ไชยพร ขอประเสริฐ
219 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ญำณิน ทองย้อย
220 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ญำณิศำ ลำยวิเศษกุล
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221 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ญำตำวีร์ พ่วงทรัพย์
222 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ณภพ เฮงบ ำรุง
223 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ณภัทร จุนทองวิรัตน์
224 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นางสาว ณรักธิดำ ณ ระนอง
225 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัชชนม์ สุขนิรันดร์วงษ์
226 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัชชำ แสงอรุณ
227 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัชชำ ภำวศุทธิกุล
228 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฎฐกำนต์ แก่นแก้ว
229 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฏฐณิชำ ชมภูทอง
230 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐชำ นุเทพสุ
231 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐธยำน์ เงำธรรมทรรศน์
232 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐธิดำ พันธ์ุพุฒ
233 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐปภัสร ผ่องหทัยกุล
234 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ณัฐภัทร นำชัย
235 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐวรรธ์น อธิรุ่งโรจน์
236 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐวรำ อินทร์ป่ิน
237 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัฐสุดำ วงค์ยอด
238 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัติยำภรณ์ สมสกิจ
239 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ณัทธ์ชนัน วัฒนะแสงโรยศรี
240 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ดวงกมล ศิริสมบัติ
241 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ดวงรัตน์ อยู่สอำด
242 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ดำณิมำ ธนวิจิตรพันธ์
243 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ตฤณ สุขภูติ
244 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย เตชินทร์ ตันติจิตจำรุ
245 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ทิพย์ธัญญำ แผ่นศิลำ
246 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ทิพย์วิภำ เลิศวัฒนเตชินท์
247 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ทิพสุภำ สวัสด์ิมำโนชญ์
248 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ธนกฤต เจนสุริยค ำ
249 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธนพร ทิพย์มณี
250 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธนพร อจลวิวรรธน์
251 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธนภัทร ล้ิมไพโรจน์
252 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ธนวรรธน์ แซ่เจ่ีย
253 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ธนวัฒน์ อำภำวงศ์กวิน
254 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธนัญชนก ขันเงิน
255 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธนิดำ บ่อบัวทอง
256 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธรัฐธิดำ ศรีษะแก้ว
257 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธัญชนก บัวสุวรรณ
258 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ธัญญ์ เย่ียงพฤกษำวัลย์
259 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธัญรัตน์ ศรีอุทัยสุข
260 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธันย์ชนก ศรีกรณียกิจ
261 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธันย์ชนก เรืองเดช
262 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธิชำ วิชัยธรรมคุณ
263 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธีร์จุฑำ ศรีฉันทะมิตร
264 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ธีรดำ ชูรอด
265 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย นพพร คงเจริญเนตร
266 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย นภดนัย เล็กเกียรต์ิขจร
267 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นภัสวรรณ กวียำนนท์
268 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นภัสสร รักษำชำติ
269 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นวพร พวงศิริ
270 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นวินดำ ต่ออุดม
271 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นัชชำ ศิริมหำโชคสกุล
272 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นันท์นภัส เอ่ียมอิศรำ
273 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นันท์นภัส ศรีพรม
274 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นัยวำณี วงษ์ปำน
275 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นัสยำ บุญวิเศษรัตน์
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276 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นุชประวีณ์ พินิจสุวรรณ
277 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว นุสรำ มะหะมำน
278 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย บุญลักษณ์ แก้วม่ันธรรม
279 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว บุณรดำ ขันทะกำศ
280 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว บุรพร วิเศษวรกุล
281 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว เบญญำภำ นำสินเพ่ิม
282 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปณิชำ เชฐบัณฑิตย์
283 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปทิตตำ ตัณทนำวิวัฒน์
284 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ปธำนิน มะปัญญำ
285 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปพิชญำ นำศฤงคำร
286 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปภำวรินทร์ สดคมข ำ
287 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ปภำวิน เชยชัยภูมิ
288 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ประกำยกำนต์ เจริญสิงห์
289 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ประพิมพ์ชนก จิตต์อีหม่ัน
290 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ประภัสสร ประจุมำศ
291 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปรำรถนำ อุดมสังวรกุล
292 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปัญจมำศ ศรีแก้วบวร
293 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ปัณณทัต นำคปฐม
294 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ปัณณรุจน์ ชนะคช
295 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปำณิสรำ วงษ์เมฆ
296 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ปำรณัท ไสยอรรถ
297 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปำริฉัตร อังกนก
298 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปำริชำต สุขจันทร์
299 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปิยวรรณ เอมสมบุญ
300 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปิยะพร แสงอ่อน
301 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ปุณณภพ ประสมพงศ์
302 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ปุณยวีร์ หงษ์ทอง
303 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว เปรมสินี ชัยทัศสกุล
304 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย พงศ์ศรัณย์ ดิษผ้ึง
305 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พชรบงกช แต้มประเสริฐ
306 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พนิดำ เหล่ำพิพัฒน์ตระกูล
307 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พรชนก เภตรำพรโชติ
308 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พรภินันท์ พรหมภำ
309 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พรรณปพร บุญศิริตระกูล
310 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พริมำ พูลรอดแก้ว
311 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย พลัฏฐ์ เด่นรัศมีเทพ
312 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย พัทธดนย์ ใยประยูร
313 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พัทธนันท์ พงษ์พูล
314 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย พัทธพัฐ บวรธรรมรัตน์
315 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิชชำกร ผดุงสมบัติถำวร
316 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย พิชญ์ เถำถวิล
317 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิชญกำนต์ เพ็ชรสันทัด
318 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย พิชญะ จิรำพัฒนพงศ์
319 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิชญำภัค ช่ืนบุญ
320 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิณญำดำ พุ่มฉัตร
321 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิมพ์ชนก ก่ ำศิริ
322 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิมพ์พิศำ แซ่ล้ิม
323 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิมพ์ลภัส จิวะอุดมทรัพย์
324 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิมพ์ลภัส โนรี
325 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พิมมำดำ วรพันธ์
326 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว พีรดำ วุฒิไกรวิบูลย์
327 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว เพชรลดำ จันทร์เพชร
328 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว แพรพรรณ ค้ำปลำ
329 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภวรัญชนำ เสือสว่ำง
330 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภัครวรรณ วรสุขขัง
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331 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภัทรกุล บุตตะวงษ์
332 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ภัทรเดช แสงสว่ำง
333 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภัทรพรรณ พรรณดี
334 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ภัทรพล วงษำ
335 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภัทรภร ไทรงำม
336 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภัทรภำ ทิมสกุล
337 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภัทรำพร กลำงฮวด
338 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ภำณุวิชญ์ ทองภักดี
339 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภำบิตรำ ลิมบู
340 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ภิญญดำ ศรีสรวล
341 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ภูมินทร์ พัวถำวร
342 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ภูวิช ไตรสุริยธรรมำ
343 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย มรรษกร วงศ์สิทธิพรรุ่ง
344 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว มัชฌิมำ กำฬภักดี
345 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว มันตำ นิลโอภำ
346 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว เมธำวี ส ำมณี
347 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ยศรมย์ ศิริพงษ์ศิล
348 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ยุทธศักด์ิ ศรีโยธำ
349 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว เยำวลักษณ์ วงษ์นรำ
350 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว รมิดำ พิชัยพลำกร
351 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว รัญชนำ ค ำปินตำ
352 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว รินรดำ มิตรเรืองศิลป์
353 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ลภัส จันทิม
354 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย วชิรวิทย์ รักสุนทร
355 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วนัษนันท์ ปันยำรชุน
356 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วรกำนต์ ตำเขียว
357 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย วรปกรณ์ ประพนธ์เดชำ
358 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วรพรรณ วงษ์สุด
359 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วรัญชดำ หนูเจริญ
360 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วรัญญำมำศ ฟุ้งเฟ่ือง
361 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วรินทร จริยะคุณธนำ
362 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วริศรำ แควชล
363 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วันทนีย์ อยู่ชำ
364 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วำสิตำ พินิจธนสำร
365 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วิภำภัทร รุ่งเรือง
366 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว วิรดำ ธรรมำธิวัฒน์
367 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย วีรภัทร ศรีบัวเผ่ือน
368 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศตพร เกิดกรรณ์
369 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศรัณญำ ถะเกิงสุข
370 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ศรำวิน เกรียงพิชิตชัย
371 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศศิธร เปียศิริ
372 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ศศิศ ชัยวรศิลป์
373 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศิรฎำ ศีลธำดำพงศ์
374 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศิรินทร์ โอฬำรวณิช
375 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศิริรัตน์ เหล่ำพร
376 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศีดำ เกิดสวัสด์ิ
377 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย ศุภวิชญ์ เอกปัชชำ
378 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว ศุภิสรำ อ่อนน้อม
379 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย สรวิชญ์ กล่อมกุล
380 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย สรัล บุญนะ
381 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย สหพน เกิดโชคงำม
382 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย สหรัฐ รัตนภิรมย์
383 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย สหัสรัฐ คทำพิทักษ์
384 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สัณห์สินี ฉ่ ำเจริญ
385 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สำธิดำ เจริญกรวิจิตร
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386 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สำยน้ ำผ้ึง ประจักษ์วิมล
387 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สำริศำ แก้วละมุล
388 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิญำดำ ผลสว่ำง
389 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิมิลัน ชวลิตธรรมโชติ
390 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิรำรมย์ ส ำรำญใจ
391 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิริกร ธำดำศิลำรวม
392 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิริกำญจน์ ทองเกล้ียงเกตุ
393 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิรินภำ ประทุมเพ็ชร์
394 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิริไปรยำ ธนะ
395 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สิริรัตน์ วิจิตรก่ิง
396 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุกัญญำ จันทร์วัฒนด ำรง
397 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย สุทธิพล สรเวชประเสริฐ
398 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุปำจรีย์ คงแป้น
399 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุพรรณิกำร์ กว้ำงสวำสด์ิ
400 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุพัฒนำ กำรรัตน์
401 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุพิชญำ ศิลปำจำรย์
402 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุภัสสรำ ฐำนำนุกรม
403 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว สุรัญชนำ เรืองฤทธ์ิ
404 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย เสฏฐพล ดีค ำย้อย
405 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว หทัยชนก ชำมำตย์
406 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย อนุชิต สุวรรณศักด์ิ
407 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว อภิชญำ เอกอุดมชัย
408 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำย อภิวัฒน์ โภคสมบัติ
409 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว อรนุช ส่งศรีโรจน์
410 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว อริสำ ชัยอัครพงศ์สิน
411 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว อังคณำ สำยบุตร
412 บริหำรธุรกิจบัณฑิต นำงสำว อำภำ เอกอำภำภัณฑ์
413 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย กำนต์ บุญโชติ
414 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กิตติยำ ม่ันจิรังกูร
415 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย คณิน ธัมวิสุทธิวรำกร
416 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว จิรัชญำ อู่สกุล
417 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว จิรัชยำ ลำภสมบูรณ์ย่ิง
418 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ชลิดำ แก้วสองศรี
419 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ฐิติรัตน์ ปิยะวัฒนกุล
420 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณิชำภัทร เนตรกลำง
421 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ธนกร คชำธำนี
422 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ธนัชพร วิสุทธินันท์
423 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว บุษญวรรณ แซ่อ้ัง
424 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปรีชญำ ถำวรเกษม
425 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปลำยฟ้ำ อังกีรัตน์
426 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปิยำพัชร สุขส ำรำญ
427 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พัทธ์ธีรำ สมหำญวงค์
428 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิมพ์ชนก พรมมำตย์
429 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เมทิยำ วีระภำคย์กำรุณ
430 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วรันธร อยู่ประเสริฐ
431 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วรินทร เกียนทอง
432 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วำสิตำ ธนำกรกิจกุล
433 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศุภรดำ ช่ังดวงจิตต์
434 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุธีมนต์ มำน้อย
435 บช.บ.กำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุมินตรำ อ่อนศิระ
436 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กนกวรรณ ปล้องอ้วน
437 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กัญญณัช องค์ศิริวิทยำ
438 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กัญญำวีร์ เจริญลำภโสภณ
439 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กุศลิน มีสติ
440 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว จิณณ์ณิตำ รองเดช
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441 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ชญำนิษฐ์ พันธุเขตต์กำรณ์
442 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ชนนิกำนต์ ค้วนเครือ
443 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ณฐพล ฝ่ำยปัด
444 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณภัทร ฤๅเดช
445 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ณรงค์ทัต เสน่ห์นพกุล
446 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณัฐณิชำ เขมะอุดม
447 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณิชกุล วิวรรธนวรำงค์
448 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ธัชนนท์ ธีระศรีสมบัติ
449 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย นรำนันทน์ เกษจรัล
450 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นวินดำ ขันติยะ
451 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นวินภำดำ เฮ้งเจริญ
452 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ปฏิหำรย์ ย่ิงวงศ์วิวัฒน์
453 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ปรวรรตน์ ประยูรศิริศักด์ิ
454 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปวันรัตน์ รอยลำภเจริญพร
455 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปุณชญำ หนูชู
456 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พรรษชล ประเสริฐศักด์ิ
457 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พลอยชมพู สำยลำม
458 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พัชรพร เกรียงชัยเวทย์
459 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิมพ์ลภัส วรรณโนทัย
460 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ภัทรวี เล่ห์จันพงษ์
461 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ภูผำ จันทร์ประภำพ
462 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ลลิดำ แก้วล ำพูน
463 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วรนุช สิทธิภำพ
464 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วรัญญำ วิริยสิทธำวัฒน์
465 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วริศำ ชำตสุทธิกุล
466 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วำลมิตำ บุญเข่ือง
467 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศุภกำนต์ พูลผล
468 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย สหภพ เหล่ำบ้ำนค้อ
469 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุธิชำ ผิวงำม
470 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย เสฏฐวุฒิ ซ่ง
471 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อนรรฆวี วชิรศักด์ิชัย
472 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อริยำ ก้องมณีรัตน์
473 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อสมำภรณ์ มุมำน
474 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย อัฐมัชกรณ์ สิริชนภักดี
475 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อำภำวรรณ ธรรมวงษ์
476 บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เอมิกำ เข่ือนแก้ว
477 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว กมลชนก ศรีเกษม
478 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว กมลนัทธ์ บุนนำค
479 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว กรัณฑรัตน์ กิตติวัชรกำนต์
480 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว กัญจน์วิภำ เวียงทอง
481 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย กีรติ จ ำปำศรี
482 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย คุณำสิน วิภพโสภณ
483 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว จิตติมำ สิทธินันท์
484 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย เจตนิพิฐ กลีบอุบล
485 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ชนม์นิภำ โพธิดอกไม้
486 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ชลิตำ เมฆจินดำ
487 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ชำนน ฮะวัง
488 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ซูเบร มำนำอำซำ
489 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ฐตวรรณ ร ำเพย
490 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ณดำ หะมะ
491 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ณัฐธยำน์ เงินรำง
492 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ธนกฤต อสัมภิณวงค์
493 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ธัญวรัชญ์ โยคะสิงห์
494 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว นภพร อินตำ
495 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ปำริฉัตร ทิมยิก
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496 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ปำริชำต ทองยืน
497 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ปิยรัตน์ น้อยเจริญ
498 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย พชร ทองรอด
499 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย พระนำย ชูศรี
500 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย พลเสฏฐ์ วงศ์ศุภธรรม
501 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว พิชชำ ปันกิติ
502 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว พิมพ์ชนก ประเสริฐศรี
503 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ภูเบศ ธรรมพิทักษ์
504 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ภูมิระพี สมณะ
505 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ภูวดล แสงอรุณ
506 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว มัชฌิมำ ไชยนันทน์
507 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว รวิพร บุญสิน
508 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว รัตนำวลี สิงห์เวียง
509 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ลภัสรดำ นำวี
510 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว ศศินำ รอดผ้ึง
511 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ศักรินทร์ สุมนทำ
512 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ศิรวิชญ์ วิทยำประดิษฐ์
513 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย ศิวนำถ วัฒนดิเรก
514 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว สำริศำ กำฬดิษฐ์
515 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำย สุรเชฏฐ์ หน่อค ำ
516 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว อภิชญำ ขจรเกษ
517 ร.บ. วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง นำงสำว อภิสรำ วรรณสุข
518 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ Miss TASNIM BIVA KHAN
519 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว กชกร อุดมทรัพยำกุล
520 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย กมลวัชร์ พำนิชกำร
521 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ฉัตรชนก คงทน
522 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ชญนนท ชินธรรมมิตร
523 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ชญำดำ ช่ืนชอบสุข
524 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ชญำนุช สีดำพำลี
525 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ชนัญชิดำ นครำวงศ์
526 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ชนำภัทร์ สำยใจ
527 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ชนำภำ ประดับวงษ์
528 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ซีนีน แสงสุวรรณ
529 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ณฐมน ทีขะระ
530 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ณัชชำ ผำสุขนิตย์
531 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ณัฐณิชำ มหำรัตน์
532 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ณิชำกร ไทรงำม
533 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ดำวิกำ แสงแก้ว
534 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ทอฝัน แสงทอง
535 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ธนพร พูลผล
536 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย ธรำเวช คงสมบูรณ์
537 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย นันทณัฏฐ์ พงศ์ถำวรำเดช
538 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว นัสรีนีย์ ยูโซ๊ะ
539 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว นำรดำ ตรรกสิริทรัพย์
540 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว บัณฑิตำ ไชยอุตร
541 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ปัทมพร ฟักน้อย
542 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ปำนชีวำ ชินชะนะ
543 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว พรปวีณ์ ถนอมชัยสนิท
544 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย พรภวิษย์ ปัญญำไวย์
545 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว พิมพ์พิชญ์ บุญประดับ
546 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ฟำริดำ แท่งค ำ
547 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ฟิตรีญำ สะมะแอ
548 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ภคจิรำ พ่ัวทัด
549 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย ภวัต อินทุใส
550 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ภัทรำ ผดุงชีวิต
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551 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย ภูริ บัวชูก้ำน
552 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว รวีนันท์ ครุสันธ์ิ
553 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย รำศีเมษ สักทอง
554 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย วชรำกร อินต๊ะนำ
555 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว วทันยำ พฤกกำเหลำ
556 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว วิวิศนำ อุ่นใจ
557 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำย วุฒิวัฒน์ สุวรรณศรีสำคร
558 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว ศศิมำ วรรณศิริ
559 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว สิริกุล เล่ือนทอง
560 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว สุชำนำถ อินทร์ชุ่ม
561 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว อนันตำ แก้วหยด
562 ร.บ. วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ นำงสำว อรยำ ไชยสำยัณห์
563 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย กองทัพไท ไชยมนตรี
564 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว กัญญำภัค หงษ์วิไล
565 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว กันติศำ ลูกอินทร์
566 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย กิตติธัช จันทรไกรทอง
567 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ขวัญจิรำ ขวัญวงศ์
568 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ขัตติยำ เทียมเทศ
569 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย คมกริช จินดำพล
570 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว เจนจิรำ ปันดี
571 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ชนันรัตน์ กล่อมแฟง
572 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ชลนิภำ เทพอำรักษ์
573 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ชำมำวีร์ อ่อนด ำ
574 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ณัฐณิชำ ภูมิโคกรักษ์
575 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย ณัฐนนท์ ดีโท
576 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ณัฐภรณ์ เจตนำเจริญชัย
577 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ณัฐวดี กล่ันก ำเนิด
578 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ณิชำรีย์ ไข่นำค
579 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ตัสนีม เจะเล๊ำะ
580 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ธนภรณ์ ลือฤทธิพงษ์
581 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย ธรณ์ธันย์ บุตรชำรี
582 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย ธรรพ์ณธร สำดมุณี
583 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย นนทวัฒน์ ค ำศรี
584 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว นภัสกร สดช่ืน
585 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว นุตประวีณ์ แก้วณรงค์
586 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ประภำสินี ฮวบสกุล
587 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ปรัชญำนันท์ ปัญญำใส
588 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ปัญจมำศ แผ่พุ่มทรัพย์
589 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว พลอยนภัสสร ขัติยศ
590 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย พัชรพล ค ำเอ่ียม
591 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว พิชชำพร เอมอมรรัตน์
592 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว พิชญำภำ อ่อนม่ิง
593 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว พิมพ์ชนก ศิรดำธำดำ
594 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ภัณฑิรำ ค ำภำรัตน์
595 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย ภำณุ ปล่ังดี
596 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว มนัสชนก พรมมำ
597 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ลภัสธิญำณ์ ไพศำลสุจำรีกุล
598 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย วสุ ว่องเกษกำร
599 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย วีรภัทร ผำดจันทึก
600 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ศศิธร อุพันศรี
601 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว ศุภิสรำ เชียรหอม
602 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว สุชำดำ วิกำสะโล
603 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำงสำว อภิสรำภ์ อยู่ยง
604 ร.บ. วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ นำย อำเยอะ อำแจ
605 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว กมลชนก พุ่มเช้ือ
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606 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว กฤติยำกร ส ำอำงศรี
607 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว กัลยกร อุ้ยด ำ
608 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย กิตติธัช แก้วยวน
609 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ขวัญดำว อมรอนันตธน
610 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว จิรำภำ ชูเชิด
611 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชญำณี ศรีแก้ว
612 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย ฐิติกร วิวรรธโนภำส
613 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ฑิถำกร ไพช ำนำญ
614 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย ณภัทร เอ้ือนฤมิต
615 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย ณัฐดนัย แก้วสีนวล
616 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณิชำกร กมลนันท์รัตน์
617 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธนำรีย์ ธนำกิตติทรัพย์
618 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย ธัญ ไชยมำดี
619 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธัญณิชำ ธนินทรวรกุล
620 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธันย์วดี เอกทรัพย์สิน
621 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธิติพร กิจเจริญโชค
622 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธีริศรำ เล่ำพัชระโรจน์
623 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว นภสร สุขสมจิตต์
624 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว นภัสนันท์ พรโกมลรัตน์
625 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว นุชจรีย์ ชุณหจินดำ
626 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว บัณฑิตำ เบ้ียแก้ว
627 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย ปฎิพล บุญรักษำ
628 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปำลิดำ กองศรีมำ
629 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย พชรพล ทรงแสง
630 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย พัชรพล ถ้ ำจันทร์
631 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นางสาว พัทธมน ณ รังษี
632 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิชญำนิน สีด้วง
633 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย พีรวิชญ์ ทัดแก้ว
634 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว แพทองธำร พลอยโพธ์ิ
635 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรวดี ดวงเพ็ญมำศ
636 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรวรรณ สุวรรณภักดี
637 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย ภำสกร งำมพักตรำ
638 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภูริชญำ อภิญญำภิชน
639 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว รวิกำนต์ จิรฐิติโชติ
640 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว รัตน์ศิรินทร์ โลหะลักษณำเดช
641 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว วัฒนัดดำ คชเสนี
642 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว วิมุตำ ภูพันรัตน์
643 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว วีรยำ ปอสิริโภคำ
644 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศุภรำ ฤกษ์โศภิษฐ์
645 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย สรวิชญ์ จักษุสุวรรณ
646 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย สัณหณัฐ เกษรกุหลำบ
647 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย สิรภพ สุขสวัสด์ิศักด์ิ
648 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย สิรวิชญ์ พุ่มสวัสด์ิ
649 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุกัญญำ วรรณประสิทธ์ิ
650 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุภัชชำ ใจค ำ
651 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย สุภำพชำย บุญวัน
652 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว เสำวคนธ์ โอภำศรีโรจน์
653 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว ไหมสีเสน สุ่มเนตร
654 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว อติกำนต์ เกตุปำน
655 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว อภิญญำ ดอกพุฒ
656 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว อรนงค์ น่ิมนุช
657 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำงสำว อรวรำ อมรชัยเวช
658 เศรษฐศำสตรบัณฑิต นำย อิทธิศักด์ิ ทองสำม
659 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กรรณิกำร์ ยอดด ำเนิน
660 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กฤติยำณี สุริยวงษ์
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661 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย กฤษฎำ รักษ์ทอง
662 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กวินทรำ บู่สุข
663 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กันยำรัตน์ ทองอ่อน
664 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กัลยกร นกแก้ว
665 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กิรณำ เผือกเอ่ียม
666 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว กิรนุช ถำวรศักด์ิ
667 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว จรัสศรี พูลสุข
668 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว จันทกำนต์ ฉัตรทอง
669 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว จิรัชญำ ประเสริฐรำชกิจ
670 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว จิรำภรณ์ แก้วนำง
671 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย เจตนิพัทธ์ิ บุญพรหม
672 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย เจนภพ ชมดี
673 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชนิกำนต์ พรหมแสงจันทร์
674 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ชยุต ศิลำน้อย
675 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชลธิชำ สุผลทอง
676 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชิดชนก ศรีทอนสุทธ์ิ
677 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชิตยำภรณ์ ประทุมชัย
678 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชุติกำนต์ ชมบุญ
679 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ฐิตำภำ ตันศิริ
680 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณัฏฐฑิฎำ สำรัมย์
681 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณัฐนรี อุมำรี
682 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณัฐภำพรรณ์ ของใส
683 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณิชำรีย์ เช้ือสะอำด
684 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว เดียร์ลดำส์ เจียกวัฒนำ
685 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ทิพย์สุดำ ชัยชำญ
686 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ทิพวรรณ สีลำรัตน์
687 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ธนภัทร ธนำภรณ์วิริยะกุล
688 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธนัญญำ นันจันทร์แสง
689 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธัญณภัสส์ ด ำรงสุวรรณโชค
690 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธันยพร รักษ์ศรีทอง
691 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ธ ำรงชัย บ ำรุงรำษฎร์
692 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธิญำดำ ต้ังมำนะกิจก ำจำย
693 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธิดำพร ทำดำวุธ
694 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว นัจญดำ เสมอภพ
695 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว นัสนันท์ ผำดำวงค์
696 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว บวรลักษณ์ สุนทรชัย
697 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว บัณฑิตำ ธนุศิลป์
698 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ประภัสสร ทองสวัสด์ิ
699 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ประภำพรรณ วัฒนวังสกุล
700 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปวิภำ เสียมไหม
701 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปัญจนำภรณ์ ใจพรำหมณ์
702 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ปำริณ บุญเต้ีย
703 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปิยะรินทร์ ใจชูพันธ์
704 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พรพิชำ นุ่นโฉม
705 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พลอยแดง อิสระญำณพงศ์
706 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พัชรเรศ เกษะประกร
707 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พัทธิชำ สิทธิปรุ
708 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิชญ์นิตำ เขำบำท
709 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิชญ์สินี พิชญ์พิเชฐ
710 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิมพ์มำดำ อุมัษเฐียร
711 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว พีรดำ อภัยฤทธิรงค์
712 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว เพชรลดำ ซ้ิมสมบูรณ์
713 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ภรำดร บุตรเพชร
714 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัคจิรำ ไชยมีสุข
715 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ภำณุพงศ์ เย็นวงค์
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716 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภำวินี ชูชมกล่ิน
717 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย รวีโรจน์ จำรัตน์
718 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ลลิตำ เสง่ียมแก้ว
719 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว วรำพร รุ่งเรือง
720 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว วรินทร ช่วยวัฒนะ
721 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว วิระวัลย์ เสรีวิบูลพงษ์
722 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว วิลำสิณี ธงกระโทก
723 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย ศรุต บุดดำวงศ์
724 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศิริวรรณ โสเช้ือ
725 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศิริวรรณ เพ่ิมจิตร
726 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว ส่องดำว เหล่ียมจินดำ
727 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุภำวดี ดวงแก้ว
728 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุวรรณษำ ขอย้ือกลำง
729 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว เสำวลักษณ์ สีสด
730 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว อนิสดำ บีรู
731 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว อมิตำ อำแวกะจิ
732 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว อริสำ บุญส่ง
733 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว อำมำนี โตะเกะ
734 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว อำริศำ ศรีษะสมุทร
735 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว อำรีรัตน์ ถำอิน
736 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำย อินทร เล็กชะอุ่ม
737 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต นำงสำว เอมีลำร์ หล ำเบ็ญสะ
738 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กชกร เท่ียงธรรม
739 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กรนิษฐ์ รุงสว่ำง
740 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชลธิชำ พิมพ์สวัสด์ิ
741 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชัญญำ เรือนเพ็ชร
742 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ดำริกำ เล่ือนแป้น
743 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ต่วนภัทรำ สุหรรษำ
744 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธัญวรัตม์ ปำสูน
745 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ธีธัช ธนกฤตขจรกุล
746 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ธีระทัศน์ กีรติศักด์ิชัย
747 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย นครินทร์ แสนพันศิลป์
748 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว บุษยมำศ อุปกำรดี
749 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย ปัญญณัฐ สุดสวำท
750 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พรนัชชำ ศรีโห้มี
751 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พรปวีณ์ ก ำลังเสือ
752 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พศิกำ อินบุญณะ
753 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มณฑิรำ ชูทรัพย์
754 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มัลลิกำ พูลพงษ์
755 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มีนำ บุญคง
756 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ยศวดี สงวนนำม
757 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฤทัยชนก เข่ือนคุณำ
758 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ลดำ พจนำเทพำรักษ์
759 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำย วศิน เข้ำม่ัน
760 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วัฒวรรณ ช่ืนเมือง
761 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วิชุดำ พุทธำอำมำตย์
762 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ศศิธร ทิพย์มณี
763 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุภัทรำ วิทยำเสถียร
764 สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อศิมำฮ์ พ่ึงและ
765 วท.บ.จิตวิทยำ นำย เกียรติวงศ์ วีระยุทธ
766 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว คุณภัทร สิงห์โต
767 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว จิรำภำ เจริญสินอนันต์
768 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ชนิกำนต์ ธรำมำนิตย์
769 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ชริณรัตน์ บัวบำน
770 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ชำลิสำ วิชิตพงศ์
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771 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ณชญำดำ ไวยธรรม
772 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ณหทัย หอหิรัญกุล
773 วท.บ.จิตวิทยำ นำย ณัฐวุฒิ คงเจริญ
774 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ณิชำภำ ศรีสุวรรณ
775 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ดวงธิดำ อุปลพันธ์ุ
776 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ธนกร ศรีทิพรัตน์
777 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ธนิดำ เหล่ำสิริพิพัฒน์
778 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ธันยพร ช่ืนอำรมย์
779 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว นันทกำ ควรเฉลย
780 วท.บ.จิตวิทยำ นำย บัณฑิตทอง ป่ินชูศรี
781 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว บุญญพร เทพบัณฑิต
782 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว บุณยำพร มกรธวัช
783 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ปัณรสี อินทรำรัตน์
784 วท.บ.จิตวิทยำ นำย พัสกร นียำกร
785 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว เยำวพำ ศรีสิทธ์ิ
786 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว รินรดำ บุญประเทือง
787 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ลภัสรดำ จิตนำวำ
788 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ลักษิกำ อ่ ำอ่ิม
789 วท.บ.จิตวิทยำ นำย ลัทธพล กะกำรัมย์
790 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว วรณัน โชคชัยกุล
791 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว วัชรินทร์ ดิษฐลักษณ์
792 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว วิภำดำ ศรีทวี
793 วท.บ.จิตวิทยำ นำย ศิวกร มิสมำกร
794 วท.บ.จิตวิทยำ นำย ศิวภัส พลบ ำรุง
795 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว ศุภำงค์ เมืองหมุด
796 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว สำยธำร มูลทองน้อย
797 วท.บ.จิตวิทยำ นำย สิริ โกศัย
798 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว สุชัญญำ อินต๊ะชุ่ม
799 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว สุพิชชำ เอกชัยเจริญ
800 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว อติพร กิจกำรโภชนำกุล
801 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว อภิษฐำ บัณฑิศักด์ิ
802 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว อรจิรำ บุญประเสริฐ
803 วท.บ.จิตวิทยำ นำงสำว อำมิดำลำ ธำรไพศำลสมุทร
804 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว ณภัทธ บัวขำว
805 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำย ณัฐคเณศ อ่อนแป้น
806 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว ณัฐวลัย กออุดม
807 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำย ธนพนธ์ สระทองขุน
808 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว นริศรำ สังข์กรม
809 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำย นเรศวร์ ดวงค ำสมเพ็ชร
810 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว มัญชุภำ บุญเสริม
811 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว วรินทิพย์ อุ่นศิริ
812 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว สุธำวี ภูพันนำ
813 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว สุธิดำ ก่ิงแก้ว
814 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว สุพิชฌำย์ พลยำ
815 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว สุภำวดี แป้นเกตุ
816 วท.บ.ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ นำงสำว อินทิตำ พิทย์พงศ์กุล
817 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว ชนำกำนต์ พุฒจันทร์
818 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว ณัฐมน ธิติมำพงศ์
819 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว ณิชนันทน์ ยุวจิตติ
820 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำย ธนชำติ จันทรมณี
821 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว ธัญญรัตน์ ธัญญเจริญ
822 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว พิมพ์มำดำ กนกนำก
823 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำย พีรเดช บุญประเสริฐ
824 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว ศุภิสรำ ธีรำนุตร
825 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว สุภัสสรำ พำสุขฤทัยรัตน์
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826 ศศ.บ.ภำษำศำสตร์ นำงสำว หิรัญญำภรณ์ อุภัยพรหม
827 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว กัลยภรณ์ ทองอินทร์
828 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว กำนต์สิรี สวัสดีชยำนนท์
829 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำย กิตติพศ บ ำเพ็ญสิน
830 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว จินตนำ ปรือปรัง
831 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว ชนัญชิดำ อนุรัตนพำนิช
832 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว ชนำภำ อิสระพงษ์สุระ
833 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว ชนิกำนต์ เกตนะ
834 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว ชำลิสำ พลังอุสำห์
835 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว ญำณิศำ จิตต์สอำด
836 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว ณิชมน ไพศำลสุจำรีกุล
837 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว นภัสวรรณ ค ำแว่น
838 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว นิภำพรรณ สัญญโม
839 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำย รัญชน์ คูประเสริฐ
840 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว สมธิตำ เวชชยำนนท์
841 ศศ.บ.บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นำงสำว อัญธิภำ ทิตพฤกษ์
842 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว ตมิสำ จ ำเริญ
843 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว ทิพำรมย์ ย่ีวำศรี
844 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว ธัชภัค ฤทธำพรม
845 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว นุชนำฏ กิตติชัยวัฒนำ
846 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำย พสิษฐ์ อุทัยวงศ์ศักด์ิ
847 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว พัชรำนันท์ ฉลำดล้ ำ
848 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำย ภำนุพงศ์ รุ่งโพธ์ิ
849 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว รัตนกมล กองแก้ว
850 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำย ศุภฤกษ์ ข ำประสิทธ์ิ
851 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำย สุพัชร โพธ์ิสังข์
852 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว อนันตญำ นิธิธรรมจรรยำ
853 ศศ.บ.ประวัติศำสตร์ นำงสำว อุบลวรรณ ป่ินทองพันธ์ุ
854 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว ขวัญชนก ไชยหำวงค์
855 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว จิดำภำ มลยงค์
856 ศศ.บ.ปรัชญำ นำย นฤเบศ น่ิมศรี
857 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว บัณฑิตำ บุญทวี
858 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว ปิยำพัชร จิตรเพ็ชร
859 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว พรนภัส ศรีประเสริฐ
860 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว แพรทอง ต้นสิน
861 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว เฟ่ืองฟ้ำ แก้วเล้ียง
862 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว ภัทรวลัย วิจิตรำนนท์
863 ศศ.บ.ปรัชญำ นำงสำว วรัตถ์ สำรบรรณ
864 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว กมลลักษณ์ สุวรรณใจ
865 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว จริยำ สมจำรย์
866 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว ชนม์ลดำ คงมี
867 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว เฌอมำลำ มณีฉำย
868 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว ฐิติพร บุญหล้ำ
869 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว ณิภำดำ อินทะวง
870 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว ธัญชนก โชติช่วงปำฏิหำริย์
871 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว ลดำวัลย์ ปุระ
872 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว วำสิตำ สุรสินธ์ุ
873 ศศ.บ.ภำษำและวัฒนธรรมจีน นำงสำว สุดำรัตน์ อังกุลดี
874 ศศ.บ.ภำษำญ่ีปุ่น นำงสำว จิรำทีปต์ โคตรค ำ
875 ศศ.บ.ภำษำญ่ีปุ่น นำงสำว พนัชกร มงคลฟัก
876 ศศ.บ.ภำษำญ่ีปุ่น นำงสำว พิมภ์ลภัส พิทักษ์ธรรม
877 ศศ.บ.ภำษำญ่ีปุ่น นำงสำว รวิวรรณ ย้ิมเนียม
878 ศศ.บ.ภำษำญ่ีปุ่น นำย อิทธิเชษฐ์ พรสัมฤทธ์ิ
879 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว กำญจนสุดำ โพเบ้ียว
880 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว จิตรลดำ สุขเกษม
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881 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ฐิติพร สักกีพันธ์
882 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ณัฐพิมล สมบูรณ์สินชัย
883 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว เตชินี อภิชลติ
884 ศศ.บ.ภำษำไทย นำย ทวีทรัพย์ แซ่เตียว
885 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ธนันพัชญ์ ภุชพงศ์จันทร์
886 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ธมลวรรณ ทองใส
887 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว บุญชภัก นำมสีฐำน
888 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ปพัชญำ วงศ์ทอง
889 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ปรียำภัทร ยอดทอง
890 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว วรรณฤดี ปักกำสำร
891 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว วิภำวดี แก้วเสน
892 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว ศุภนิดำ เท่ียงทัศน์
893 ศศ.บ.ภำษำไทย นำงสำว อรอุมำ เศียรขุนทด
894 ศศ.บ.ภำษำฝร่ังเศส นำงสำว วลัยภรณ์ หำยโศก
895 ศศ.บ.ภำษำฝร่ังเศส นำงสำว วศินี เลำวหุตำนนท์
896 ศศ.บ.ภำษำเยอรมัน นำงสำว ณัฏฐกฤตำ เลิศกสิกิจ
897 ศศ.บ.ภำษำเยอรมัน นำย ศิริภู หินกฤษตำศรีเพชร
898 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำย กันต์ชนก บ ำรุงบุญ
899 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว จำริณี สมจำรย์
900 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว ณหทัย บุตรดีวงศ์
901 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว ธญำนิฌำ สุทธิเสริม
902 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว ปนัสญำ ประทุม
903 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว พัณณ์ชิตำ โรจน์ธีรวิชกุล
904 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว ภัทรธิดำ ทองขันธ์
905 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว ภำณิศรำ ฮะขันหมำก
906 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว วริษำ ภู่ประสม
907 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว วำสนำ ย่ีโต๊ะ
908 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว ศิริกำนต์ กุยยกำนนท์
909 ศศ.บ.ภำษำรัสเซีย นำงสำว อำรยำ ล้ิมจิตสมบูรณ์
910 ศศ.บ.สเปนและลำตินอเมริกันศึกษำ นำงสำว ชัชชญำ แก้วเกตุ
911 ศศ.บ.สเปนและลำตินอเมริกันศึกษำ นำย ชำนน สุวรรณวงศ์
912 ศศ.บ.สเปนและลำตินอเมริกันศึกษำ นำงสำว นันท์นลิน เห็มวิจิตร
913 ศศ.บ.สเปนและลำตินอเมริกันศึกษำ นำย ปำณัสม์ บุณยฤทธ์ิ
914 ศศ.บ.สเปนและลำตินอเมริกันศึกษำ นำย พลำธิป โคตรมี
915 ศศ.บ.สเปนและลำตินอเมริกันศึกษำ นำย ศรำยุธ แป้นสุวรรณ
916 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ นำย จักรภัทร บัลลพ์วำนิช
917 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ นำงสำว ญดำวรรณ พืชพิสุทธ์ิ
918 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ นำงสำว ฐิติณัชยำน์ สิงห์ค ำโล
919 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ นำงสำว ธนวันต์ วิชิรมำลำ
920 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ นำงสำว ภัทรธร ซุ้นสุวรรณ
921 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว ชนิกำนต์ สมสิงห์
922 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว ณัฏฐณิชำ ศรีภักดี
923 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำย ดำริน เกษกุล
924 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว นัฐทิฌำ อินตำนันท์
925 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว ปภำวรินทร์ กล่ินเอ่ียม
926 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว ปวริศำ เต็มดวง
927 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว พรกณิศ จงสุข
928 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว วัลลภัคค์ พุ่มดอกไม้
929 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำงสำว วีรนันท์ กมลแมน
930 ศศ.บ.ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ นำย ศิววงค์ ยอดหนู
931 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ขวัญชนก ศรีประจันทร์
932 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว จุฑำมำศ อนันต์กำรกิจ
933 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ชนัส ชันกลำง
934 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชลดำ มีมูล
935 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ญำณภัทร รักษำสังข์
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936 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณชญำดำ ค ำวิเศษ
937 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัชวรัญชณ์ พิสิทธิโชติกร
938 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐนันท์ อุดมธนวงศ์
939 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ณัฐพล จุนทวิเทศ
940 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณิชำพัฒน์ เมฆอรุณกมล
941 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธนัชพร ทัศนำกรณ์
942 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธันยพร สมศรี
943 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธีรกำนต์ ธรรมเพ็ชร
944 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นัทธมน ฟักเชือก
945 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เบญจพร ทรัพย์อุภัย
946 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปัณฑิตำ หัสสรังสี
947 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปุณยนุช จันทร์สุข
948 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พรพิมล แพนลำ
949 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พรำวพิชชำ วดีศิริศักด์ิ
950 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำย พัชรกฤษฏ์ิ สดใส
951 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พัณณิตำ ตะเภำพงษ์
952 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พิจิตรำ มุสิกะพันธ์
953 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว รวิกำนต์ มุจจลินทร์กูล
954 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ลภัสรดำ สุดตัง
955 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ลลิตำ ทวีโชคถำวรสกุล
956 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วรำภรณ์ มุ่งหมำย
957 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำย วิวรรธน์ มหำพรม
958 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศศิกำนต์ พูนเกิด
959 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศิริรัตนำ สุธงษำ
960 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุภวริฏฐ์ อยู่สวัสด์ิ
961 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อัญชิสำ จิตมำนะสัมพันธ์
962 ศศ.บ.รัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อำรียำ วัดวิเสรฐ
963 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กมลรัตน์ สุนทร
964 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กรณิษฐ์ อ่อนสะเดำ
965 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว จันทร์จิรำ มูลสงวน
966 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว จุฑำรัตน์ พงศ์ปัญจศิล
967 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นาย ชโวทัย ณ ไพรี
968 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ชุติมำ ช่ำงแก้ว
969 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณัฐฑริฎำ ม่ังธรรม
970 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ณุปุณ ญำติโสม
971 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นางสาว ต้นฝน ณ ถลำง
972 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ทวีพร พัฒนำนุพงษ์
973 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ทักษภร พำทำ
974 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ธันยพร ธนูสิงห์
975 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นภัทร สุวรรณรัตน์
976 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย นันทพล พระเสถียร
977 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปฏิญญำ สุวรรณเวลำ
978 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปำริชำต เรียบร้อย
979 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย พชร พูลศิลป์
980 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พลอยชมพู พรโคกสูง
981 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว แพรวำ ใต้รำชโพธิ
982 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว แพรวำ ลงสุวรรณ์
983 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ภัณฑิลำ ติยะมณีโรจน์
984 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วรรณรดำ ศรีตะวัน
985 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วริยดำ ช่วงกมลเชวง
986 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วริศรำ ลำยล้อมทอง
987 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วำรินทร์ เพ็ชรจันทร์
988 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศศิชำ สองห้อง
989 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศุภชัญญำ พัชรกรกุล
990 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุภำพิชญ์ หอมสุด
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991 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อริศรำ ยินดีสุข
992 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เอ้ืออังกูร กิติเจริญวัฒน์
993 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กนกอร คันศร
994 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กรวรรณญำ ถำวรวิริยะนันท์
995 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กรวิชญ์ เอ่ียมอักษร
996 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กฤต สุภำกำร
997 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กฤติพจน์ มำกทองหลำง
998 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กฤษฎำ นนธิรำช
999 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กลย์ภัทร์ ฉัตรงำมพร้ิง
1000 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กษิดิศณ์ รุ่งชัยยันต์
1001 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กอหญ้ำ ป่ินถำนนท์
1002 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัญชพร ไกรโรจน์
1003 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัญญมล เศวตกรต
1004 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัญญรัตน์ บรรเลงจิต
1005 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัญญ์วรำ ยำวิชัย
1006 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัญญำณัฐ สังข์ทองหลำง
1007 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัณญำภัค ขุนรำช
1008 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กัลยรัตน์ ชัยธนกวิน
1009 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กำนต์ธิดำ ศรีหมอก
1010 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย กิตติกวิน จันทพุฒ
1011 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กุณฑีรำ เหมวงศ์
1012 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว กุลปำลี พลวัน
1013 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เก็จมณี ดวงรัตน์
1014 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เข็มทองแท้ สุขสมภูมิ
1015 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย คมคิด ใหม่ธรรม
1016 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย คุณำสิน สุนทรำณู
1017 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว จันทรัสม์ จันทร์ศิริ
1018 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว จิดำภำ คชำชัย
1019 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว จิตณัฏฐำ พวงประเสริฐ
1020 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว จิตตมำส อติวรมันต์
1021 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย จุฑำภัทร ทิวทอง
1022 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว จุฑำมณี วิสัยหม่ัน
1023 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย เจษฎำ พินิตตำนนท์
1024 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ใจขวัญ มำลัยวงษ์
1025 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชญำนิศ เพียแก้ว
1026 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชนกนันท์ นิลจันทร์
1027 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชนำพร บุญเพ็ชร
1028 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชนิภำ ขำวนวล
1029 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชลิสรำ ชัชวำลภิญญำ
1030 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ชวิน ชองกูเลีย
1031 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชวิศำ แสกรุง
1032 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ชัญญำ นิมิตรชัย
1033 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ชิษณุพงศ์ อินถำ
1034 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ญำณพัฒน์ วัชระสุขจิตร
1035 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ญำณิศำ สัมผัสชัยมงคล
1036 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ญำณิสำ ก้อนผูก
1037 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ฐำนิตำ ธรรมกำรฐิติคุณ
1038 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ฑิตยำ ทศมำศวรกุล
1039 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณญำดำ วัชรวิภำ
1040 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณภัทร ซ่ือตรง
1041 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณภัทร ผลอินทร์มะเริง
1042 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ณภัทร จันทรำสกุล
1043 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัชชำ สว่ำงจิตร์
1044 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฎฐิชำ เลิศธนำภรณ์
1045 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐกำนต์ บุตรคำม
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1046 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ณัฐกิตต์ิ นำนำประเสริฐ
1047 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ณัฐดนัย ปัญญำชัย
1048 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐธยำน์ สืบบุก
1049 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐธิดำ นิติเกษตรสุนทร
1050 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐนรี เฉลยสังข์
1051 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐปภัสร์ ข ำสกุล
1052 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐวรำ พจนำเกษม
1053 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณัฐวรำ สะอำดวงศ์
1054 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชกำนต์ เจ้ียมดี
1055 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชนันทน์ ลือสำยวงศ์
1056 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชำ แก้วสม
1057 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชำ รติพรพันธ์ุ
1058 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชำพัชร์ พร้ิงทองฟู
1059 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชำรีย์ คงสุนทร
1060 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ณิชำรีย์ นิลชำติ
1061 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นางสาว ดีน่ี จันทร์เทียน จรรยำงำม
1062 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ตวรรณ กองสุข
1063 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ทยำภำ เจียรวำปี
1064 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ทัศรินทร์ แก้วฉำย
1065 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ทิพย์สุดำ ชูแก้ว
1066 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ทิวัตถ์ แก้วมำ
1067 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ธนกฤต ศิริสกุล
1068 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ธนพร แซ่ล้ิม
1069 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ธนพัฒน์ ป้ันก้อง
1070 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ธนภัทร โรจน์ทิพย์
1071 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ธรัณธร วงศ์เลิศพิชิต
1072 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ธัชทฤต กฤตพัฒนภำคิน
1073 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ธัญกมล โตวรพันธ์
1074 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ธัญชนก จิตมงคลทอง
1075 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ธัญญุตำ กมลรัตนกุล
1076 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ธัญวรัตน์ ศรีทำน้อย
1077 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นงนภัส ชัยทอง
1078 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย นนทวัช วันนำ
1079 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นพรัตน์ ศุภจิตกุลชัย
1080 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นภัสสร ยอดแก้ว
1081 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นัฐกำนต์ สติชอบ
1082 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นัทธมน ศิริมงคล
1083 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นิชำนันท์ บุญประเสริฐ
1084 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว นิศำกร เพชรล้ ำ
1085 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย เนคินทร์ วันทอง
1086 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เนตรนภำ ณรงค์ฤทธ์ิ
1087 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว บุญญำธร คูณสินทวีกุล
1088 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว บุณญำพร อุตตรนคร
1089 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว บุรฉัตร กำญจน์มุขดำ
1090 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ปกรณ์ จุมนอก
1091 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปณำลี พุทธสถิตย์
1092 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปพิชญำ ปำนสุข
1093 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปภัสรำ กมลสินธ์ุ
1094 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปภำวรินทร์ โพธิพรณ์
1095 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ปรัตถกร ข ำสุนทร
1096 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปรำณปริยำ ปำนด ำรงค์
1097 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปริม ปัญญำโฉม
1098 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปวิตรำ เทพช่วย
1099 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปัณฑิตำ พิมพ์เลิศ
1100 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปัณณดำ สมัครวงศ์พำณิช
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1101 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ปำณัสม์ ไกรสรรณ์
1102 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปำณิศำ ธำนีสวัสด์ิ
1103 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปำณิสรำ เงินอยู่
1104 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปำริชำต นวกำนนท์
1105 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปุญญมำศ กิจวรวิเชียร
1106 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปุณยำกร คชสถิตย์
1107 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ปุลพร จินดำ
1108 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เป็นหน่ึง สำครินทร์
1109 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย พงศกร รัศมีเรืองชัย
1110 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย พชรกร สืบสอน
1111 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พรกมล ประมวลชูชัย
1112 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พรนภัส ติณะมำศ
1113 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พรปวีณ์ ประสำนเกียรติรำช
1114 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พรพรรณ พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
1115 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พรวิภำ หิรัญพฤกษ์
1116 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พรำวฟ้ำ อร่ำมพจมำน
1117 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พลอยชมพู หวังเทอดเกียรติ
1118 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พลอยนรินทร์ เทียมเมือง
1119 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พลอยระวี ประชำนันท์
1120 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พัชรวลัย รุ่งเรือง
1121 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พัชรำภรณ์ ผำติตำนนท์
1122 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พัทธ์ธีรำ พงษ์สุทธ์ิ
1123 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย พัทธพล หม่ำ
1124 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิชชำ ไคร้แค
1125 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิชญำพร แก้วเนตร
1126 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิชยำรัชต์ พ่วงภิญโญ
1127 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์ชนก หมวกสุข
1128 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์ชนก ฉันทวิไลกิจ
1129 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์ดำว ธรรมพรหมกุล
1130 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์พิศำ ธรรมเท่ียง
1131 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์มำดำ เศรษฐเมธีกุล
1132 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์ลดำ รวินำรำสวัสด์ิ
1133 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว พิมพ์สิริ ขำวอ่อน
1134 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย พีรวัส เธียมไสย์
1135 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย เพชรตะวัน เพ็ญศศิธร
1136 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เพ็ญพิชชำ ศรีเมฆ
1137 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เพียงรวี แซ่เฮ้ง
1138 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว แพรวำ พำกย์สุขี
1139 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ฟองทอง เผ่ำเมธวำรีธร
1140 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ฟำกฟ้ำ อมรินทร์เทวำ
1141 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภัณฑิรำ ภูริญรักษ์
1142 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ภัทรพล ดอนนำปี
1143 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภัทร์อำภรณ์ นิลสำย
1144 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ กรีวำส
1145 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ สมำนมิตร
1146 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภัทรำภำ ลีศิริเจริญทรัพย์
1147 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ภำคินัย ตีระแพทย์
1148 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภำวิณี แสนสุข
1149 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ภูมินทร์ หวันเต๊ะ
1150 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ภูมิพัฒน์ ศรีตัมภวำ
1151 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ภูริชญำ รอดคง
1152 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว มงกุฎดำว อองพลำกร
1153 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว มนพัทธ์ ศรีพรหม
1154 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว มัณฑนำ วิสุทธ์ิวำรินทร์
1155 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ยศกร ธรรมช่ืนฤทัย
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1156 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว โยธำฎำ จุลพรรค์
1157 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว รมิตำ สมชัยชนะ
1158 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว รวิสรำ เชำวลำ
1159 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย รวิสุต พุ่มด้วง
1160 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว รัศมำ ชัยสุวรรณ
1161 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว รินรดำ สำรสัมฤทธ์ิกุล
1162 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว รุ่งไพลิน บัวศรี
1163 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ลักษมี เจริญศรีเมือง
1164 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ลักษมี กล่ินเจริญ
1165 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว วณิชชำ ค่ำเอ่น
1166 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว วนิสรำ กล่ินพงษำ
1167 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว วรพร รุ่งวัฒนโสภณ
1168 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว วรพร จงศุจิพันธ์ุ
1169 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว วริศรำ สุขมำก
1170 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว วิภำวี กุลวงศ์
1171 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศศิตริกุล ลิมำกุล
1172 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศิรประภำ จำรุจิตร
1173 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ศุภกร สิโนรัตน์
1174 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศุภกำนต์ มุ่งหำเงิน
1175 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศุภธิดำ บุปผำนิโรจน์
1176 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศุภรดำ วิริยะ
1177 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศุภำพิชญ์ เชิดสถิรกุล
1178 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศุภำวีร์ จุลบุตร
1179 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ศุภำวีร์ กิตติกัลยำวงศ์
1180 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สกำวรัตน์ นิยมกำร
1181 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สมิตำ หมัดสมัน
1182 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย สันก ำแพง กอรี
1183 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย สิทธิเดช สำยพัทลุง
1184 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย สิทธินันท์ ล้ิมชัยชะดำ
1185 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สิริกร ศักด์ิประเสริฐ
1186 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สิริพัชชำ ชูช่ืน
1187 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สิริมณี คงประเสริฐกิจ
1188 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สิริวลัญช์ เป่ียมเจริญ
1189 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สิรีธร สิริมนตำภรณ์
1190 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุชำนรี แซ่ต๋ัน
1191 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุชำนันท์ สหวงศ์เจริญ
1192 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุชำวีร์ อำวะกุลพำณิชย์
1193 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุธิดำ เจริญสุข
1194 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุนิชำ ภำคชัย
1195 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุพิชญำ ภูมิพัฒนไชย
1196 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว สุภัสสร ฟูเฟ่ืองวณิช
1197 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เสำวลักษณ์ แสงทอง
1198 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อนัญญำ กุศลครอง
1199 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อภิชญำ บุญมำเลิศ
1200 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อมรรัตน์ ต่ำงสุขสม
1201 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อริยำพร บุญดีปถัมภ์
1202 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อัจฉรียำ ศรีจ ำปำ
1203 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อันนำ กิตติวัฒนำวงศ์
1204 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อำภำรัตน์ ศุภวัฒน์วิมล
1205 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว อำรีย์วรรณ อมรเดชเทวินทร์
1206 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว เอิบบุญ ก้ำวกุลธนกิจ
1207 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย เอ้ืออังกูร วงศ์เมืองจันทร์
1208 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำงสำว ไอย์ตะวัน ทันโส
1209 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน นำย ไอยรินทร์ หงษ์ทอง
1210 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว กชพรรณ วิภูษิตโกมล
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1211 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว กัลยำณี ม่ันเกษวิทย์
1212 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว จิรนันท์ ภำรตะวงศ์
1213 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว จีรำพัชร์ ศรีสุทธิเกิดพร
1214 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย เจษฎำกร ชำวด่ำน
1215 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นางสาว ชวัลรัตน์ หัสดินทร ณ อยุธยำ
1216 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ชวิศำ ประเสริฐศิลป์
1217 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ฐำรดำ ฉิมพลีพงศ์ลดำ
1218 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ฐิติชญำ บุตรสิมมำ
1219 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ณัฐกฤษตำ นุตจรัส
1220 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ณัฐชนำ บุญโท
1221 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ณัฐติญำ นุ่มวงษ์
1222 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ณัฐภรณ์ หุ่นทรัพย์
1223 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ดนิสำ จิตรพันธ์
1224 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย เตชิษฏ์ ประสพมำนะชัย
1225 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย ธนำรัตน์ ปฏิทัศน์
1226 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย ธเนศพล อัศวธีรำกุล
1227 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ธัญชนก ชินพร
1228 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ธัญรดำ โพธ์ิเพชร
1229 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว นติญำ สรงสุคนธ์
1230 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย นพเก้ำ ธัญธนำพงศ์
1231 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว นรมน นินทศรี
1232 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว นัจญ์มี เบญจมำพร
1233 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว บุษกร ศรีรัตน์สิริกุล
1234 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ปำนฟ้ำ เผ่ือนหม่ืนไวย
1235 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว พัชรพร โพธ์ิชัย
1236 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว พิมพ์พิชชำ นฤชำสุชำติ
1237 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว พิมพ์ฟ้ำ วุฑฒิกรรมรักษำ
1238 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย เพรำพงศ์พันธ์ุ เอ้ือติวงศ์
1239 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย ภครดณ เช้ือประทุม
1240 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย ระพีพัฒน์ กำญจนกุลวัฒน์
1241 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย วิศรุต โกยสันติสุข
1242 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว วีรดำ ประเสริฐศรี
1243 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ศศิธร ระงับภัย
1244 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ศิริลักษณ์ ศิริพันธ์
1245 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว ศุภรัตน์ ทำศรี
1246 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว สวรรยำ โคตรเคน
1247 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว สำวิกำ สุรัติสิทธิกร
1248 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว สิริยำกร นิยมญำติ
1249 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว สุชำวลี พันธ์นำ
1250 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว สุธีกำนต์ กล้ำคง
1251 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว เสียงทิพย์ มีผลกิจ
1252 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำย อัครชัย มณีฉำย
1253 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำบัณฑิต นำงสำว อุมำภรณ์ เทียนทอง
1254 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย กรดนัย ใจอำรีย์บ ำรุง
1255 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว คนดี พงษ์สีดำ
1256 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว จรัสรวี วงศ์ทอง
1257 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว จิตดำภำ ทรชิต
1258 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชุตินันท์ ตรันเจริญ
1259 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ญำณิศชำ โสภโณดร
1260 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ฐิดำพัชร์ เจริญพัฒนำธรณ์
1261 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ฐิติวัฒน์ ภูถุ
1262 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐณิชำ เชิดบุญเมือง
1263 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ตุลำนนท์ ปฐมปรีชำกุล
1264 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ทนุ เดียวสุรินทร์
1265 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ทักษ์ดนัย สุวรรณรักษำ
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1266 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ทัชชกร ธนชำติกอบกุล
1267 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ธนเทพ มังกรทอง
1268 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นภัสวรรณ กำนดำ
1269 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นัยน์ปพร จุลำนุพันธ์
1270 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย บุญเจริญ พิทักษ์ศิษย์เจริญ
1271 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปริยำกร จันทรำวรำสรรค์
1272 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปัณรักษ์ ศรีสมัย
1273 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปัทมพร รักษำวงศ์
1274 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปำนตะวัน ค ำสิงห์
1275 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ปำนไพลิน เล็กประดับ
1276 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปำนไพลิน อักษรสิงห์ชัย
1277 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย เปรม กล่ินพิพัฒน์
1278 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เปรมมิกำ ชูเวทย์
1279 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พัตรพิมล พัตรภักด์ิ
1280 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พิชำกร จันทรำภำสกุล
1281 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ภัคจิรำ อำรยำนุมำศ
1282 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ภำณุวิชญ์ เลำะมะ
1283 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ภำพิมน เหลำมี
1284 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว มำริสำ สมประสงค์
1285 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย วงศธร แก้ววิลัย
1286 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วชิรำภรณ์ คงใหม่
1287 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วรนิษฐำ เทียนขำว
1288 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำย ศรีวุฒิ พิพัฒน์สิริรักษ์
1289 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศรุตยำ ฉะอ้อนศรี
1290 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศศิมณี ฑีฆำยุวงศ์
1291 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศิรดำ แสงห่ิงห้อย
1292 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุพิชชำ ช่วงชัยชนะ
1293 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุพิชญำ สิงหเดโช
1294 สม.บ.กำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อัญชิสำ กรีแก้ว
1295 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย กิตติพัฒน์ สุวรรณ
1296 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ขจรเกียรติ แสงสุริย์
1297 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย คุปตำภำ วิสำรจำรุศร
1298 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ณธรรม ทองเอียง
1299 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ณัฐภัทร วงศ์สวัสด์ิกุล
1300 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ธนำกร ชัยรัตนธนำนนท์
1301 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว นภำภรณ์ ตรีพลอักษร
1302 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว บัวชมพู ประถำนัง
1303 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว ประกำยพลอย ศิริธัญญำลักษณ์
1304 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว พสชนันท์ บุษบำ
1305 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว พัชริดำ พลำนำ
1306 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย พีรวัส เขตรกำร
1307 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ภูริณัฐ สุขดี
1308 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ภูริพงศ์ นวลใย
1309 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว ยัสมิน บือแนสะเตง
1310 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว ร้อยแก้ว ศิริวัฒน์
1311 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย รัชพล สม่ำหลี
1312 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย วิญญู รังสีเลิศ
1313 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย วีรวิชญ์ อำภำสวัสด์ิ
1314 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย ศุภรชัย ทวีทอง
1315 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว ศุภิสรำ สวนปลิก
1316 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำย สรรพวิชช์ ช่องดำรำกุล
1317 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว สรัลพร อุปนันไชย
1318 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นำงสำว สุภัสศรณ์ สุขภูติ
1319 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กรกมล ฉำยประเวช
1320 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กัญญกร เพ็งบุญ
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1321 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย เกียรติพัฒน์ วงล่อง
1322 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณกำล พลบุญ
1323 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ณรงศักด์ิ แซ่เจ่ีย
1324 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ณัชธนกฤตย์ ชำตะมีนำ
1325 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐกฤตำ พูลข ำ
1326 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ทวีวัฒน์ ศรีพุฒินิพนธ์
1327 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธนัชชำ สิงคิบุรินทร์
1328 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นภสร ท้ำวพำ
1329 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พิชญำภำ สระทองคต
1330 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พิมรดำ ด ำริกิจเจริญ
1331 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ภูมิรพี วงษ์เช้ือ
1332 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว มำริสำ พันธ์ุนุช
1333 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว รัตนำกร วังคีรี
1334 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย วรฑำ ม่ิงพรวัฒน์
1335 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วิรำกำนต์ พรประเสริฐ
1336 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศรสวรรค์ เจริญกิจอำภำ
1337 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ศิรำนนท์ ป้ันสุภำ
1338 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สรัลชนำ ศรีม่วง
1339 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย สุทิวัส แก้วดวงเทียน
1340 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย เสฐียรพงษ์ เกตุวิวัฒน์
1341 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อชิรญำณ์ ชัยณรงค์
1342 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อมรรัตน์ เจียะสถิตย์
1343 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำย กฤษฎำ หนำนเจียง
1344 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำงสำว จิตตรำนุช พันธ์ดี
1345 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำย ธนภัทร มำกเทพวงษ์
1346 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำย ธนำกฤต จึงสุวดี
1347 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำงสำว บุญญำภำ ธัญภำณุวัชร
1348 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำงสำว ปำรีส์ยำ สุทัศน์
1349 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำงสำว รชิตำ แก้วศรีงำม
1350 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำงสำว อรรพี ถำรัตน์
1351 วท.บ.คณิตศำสตร์ นำย เอกวรำ นำมบุตร
1352 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กีรติพร สีมันตร
1353 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว คุณัญญ์กนิษฐ์ จิระวำณิชย์กุล
1354 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว จิรำภำ ภูมิพันธ์ุ
1355 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐพร ขลิบศรีแก้ว
1356 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นวพรรษ์ ภูษำทอง
1357 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พรรณวษำ ส ำเภำพงษ์
1358 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เพชรลดำ เทพนุภำ
1359 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ภัคจีรำ อินทรกระทึก
1360 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วริศรำ ลัยวรรณำ
1361 วท.บ.คณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุภัสสร จันทร์โท
1362 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำย จีฮำน ลำเตะ
1363 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ชริศรำ อุทัยพันธ์
1364 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ญำณิศำ หนูเอียด
1365 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ณริสรำ ประทวน
1366 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ณิชำพัฒน์ ภูริชธีรำรัตน์
1367 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ยศวดี มุ่งนำกลำง
1368 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ศุภกำนต์ ฟูปินวงศ์
1369 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว ศุภำพิชญ์ เครือศรี
1370 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำย สมปรำชญ์ นนท์รักษำนุกูล
1371 วท.บ.คณิตศำสตร์ประยุกต์ นำงสำว สุชำวดี เลำอำรีกิจ
1372 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กิตติญำภรณ์ ซุ่นพงศ์
1373 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย คงณัฐ เทียมกลำง
1374 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ตมิสำ เกตุมณี
1375 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย ธรัชภัสส์ ชัยศิริพำนิช

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admission 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564

1376 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ประพำฬรัตน์ เรืองสมบัติ
1377 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปรียำพร เหลืองสดุดี
1378 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พัชรดำ ธเนศำนุรักษ์
1379 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ภัทรภรณ์ พุ่มพวง
1380 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุชำดำ เกียรติเสวี
1381 วท.บ.คณิตศำสตร์กำรจัดกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อัญชลี อินต๊ะซำว
1382 วท.บ.เคมี นำงสำว กัญชนก ขวัญอยู่
1383 วท.บ.เคมี นำงสำว กัญญำณัฐ ดวงมณี
1384 วท.บ.เคมี นำงสำว กัลยำณี แก้วอ่อนศรี
1385 วท.บ.เคมี นำงสำว จิดำภำ ป่ำล่ันทม
1386 วท.บ.เคมี นำย ชญำนนท์ คลังอำวุธ
1387 วท.บ.เคมี นำงสำว ญำณิศำ พุทธเสม
1388 วท.บ.เคมี นำงสำว ณัฐธำรักษ์ ฉัตร์จันทร์
1389 วท.บ.เคมี นำงสำว ธนพรรณ หวะสุวรรณ
1390 วท.บ.เคมี นำงสำว ธนินี พันธ์ุเทียน
1391 วท.บ.เคมี นำงสำว บัวชมพู เพ็งเกร็ด
1392 วท.บ.เคมี นำย ปฐวี แสงสว่ำง
1393 วท.บ.เคมี นำย สิรภพ ขุนนุชนำรถ
1394 วท.บ.เคมี นำงสำว สุพิชญำ ทุมมำนนท์
1395 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำงสำว ชนม์นิภำ อ่ ำช้ำง
1396 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำย ณภัทร พลทะรักษำ
1397 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำย ภูมิพัฒน์ จิโรภำสวรพงศ์
1398 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำงสำว รินรดำ สระทองอ่อน
1399 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำงสำว วิมพ์วิภำ วรพสิษฐ์
1400 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำงสำว สุฑำทิพย์ ขวัญใน
1401 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำงสำว สุพิชฌ์ญำ ศิริพัฒน์
1402 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำย สุวิกร บุญคง
1403 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำย อดิศักด์ิ หอมหวล
1404 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร นำงสำว อริศรำ ศรีสนอง
1405 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมทำงอำหำร นำงสำว นำรำชำ สกุลเสำวภำคย์กุล
1406 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมทำงอำหำร นำงสำว ปรินทร กุศลธรรมรัตน์
1407 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมทำงอำหำร นำงสำว ภำทิศำ เตชธนพงศ์
1408 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมทำงอำหำร นำงสำว วิทนีย์ สนธิสง่ำ
1409 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว กนกวรรณ ศรีสัมพันธ์
1410 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำย จิรทิปต์ ส่งเสริม
1411 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว ชวันรัตน์ ศรุตสินอนันต์
1412 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว ฐำนิส นำมวงษ์
1413 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว ฐิติรัตน์ เรืองจิตชัชวำลย์
1414 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว ณัชชำ กรวยทองกุล
1415 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำย ธนภัทร กำญจนเสวี
1416 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว พิชญ์พิมน พรรคพวก
1417 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว ศศิประภำ ก ำแหงมิตร
1418 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว สุจิรำพัชร รำญมีชัย
1419 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำย อนุสรณ์ เอ่ียมแสงสิน
1420 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว อำรยำ วงศ์วรำลักษณ์
1421 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพ นำงสำว ไอริณ ชุ่มบุญยืนยง
1422 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำย ชัชพงศ์ กฤษดำประดิษฐ์
1423 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธีรำวรรณ ยืนยง
1424 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำย นิธิศ สุจินตกำวงศ์
1425 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นิลปัทม์ มณีลำภ
1426 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำย ปิติพล ฟองค ำ
1427 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วรรณิก จ ำเริญ
1428 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อริสำ ส้มล้ิม
1429 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว กนกนิภำ ล้วนไพรินทร์
1430 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว กรองทอง สว่ำงวโรรส
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1431 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำย จตุพล สุพรรณ์
1432 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว จิรำธิป แซ่ตัน
1433 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ชุติกำญจน์ อุ่นวิจิต
1434 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ณัชชำ จอระ
1435 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ณัฐกมล นันทิพำนิชย์
1436 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำย ธนภัทร ตอรบรัมย์
1437 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ธนิตำ ค ำนึง
1438 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ธำรำรักษ์ รัตนพงศ์
1439 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ปิยำกร ระดำพันธ์
1440 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว ภัสญ์ชัชชำ ม่วงเอ่ียมสิน
1441 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว รัตนำภรณ์ คุณโฑทอง
1442 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว วรรณฐิตำ ตำลประเดิม
1443 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว วรรณพร เฉียดไธสง
1444 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว วรัมพร ป่ินวิเศษ
1445 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว วรินทร เงำงำม
1446 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำย ศรัทธวุฒิ ชุมเก้ือ
1447 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ นำงสำว อันติมำ จินวงศ์
1448 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำย กิตติกร แสงแก้ว
1449 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว จิตติมำพร เผือกย้ิม
1450 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว จิรำพัชร ลือพงษ์
1451 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว ชณำกำนต์ ฝำมงคล
1452 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว ฐิฏิภิญญำ จันทรัศมี
1453 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว ฐิตำภรณ์ ยันประเวส
1454 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว ธิดำรัตน์ เกตสระ
1455 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว ปภัสรำ พุทธิโชติ
1456 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว พรพรรณ สันธินำค
1457 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว เพียงธำร สำยทอง
1458 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำย รัฐตระกูล บำดำล
1459 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว วริษฐำ หอมแก้ว
1460 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำย สรวิชญ์ นิลดวง
1461 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว สวรส กองอุดม
1462 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว สุชัญญำ บุญล้น
1463 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำงสำว สุธินันท์ สำคีรี
1464 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน นำย สุภณัฏฐ์ สีหะอิทธิวัตร
1465 วท.บ.ฟิสิกส์ นำย กอบเงิน เขียวอ่ิม
1466 วท.บ.ฟิสิกส์ นำย กำนต์ภพ พิพัฒน์เบญจพล
1467 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว ชนิภรณ์ พำลี
1468 วท.บ.ฟิสิกส์ นำย ญำณวุฒิ ศรีพำรำ
1469 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว ณัฐธิดำ ยอดเจริญ
1470 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว นันท์นภัส ดวงพรหม
1471 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว พิมพิกำ หยุนแดง
1472 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว ภูริดำ วำริยศ
1473 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว มนทิรำ สวนไผ่
1474 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว วชิรำภรณ์ แซ่โค้ว
1475 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว วิภำวัน มิกขุนทด
1476 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว ศลิษำ เจนสัญญำยุทธ
1477 วท.บ.ฟิสิกส์ นำย สุทธินันท์ ด ำรงค์สำสน์
1478 วท.บ.ฟิสิกส์ นำย อภิวัฒน์ สืบชมภู
1479 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว อรปรียำ ก๊วยสินทรัพย์
1480 วท.บ.ฟิสิกส์ นำงสำว อัจฉรำ มณีศรี
1481 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำย ชนินทร์ มำนะเสถียร
1482 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำย ณัฐชำนนท์ สวัสด์ิธรรม
1483 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว ธนธรณ์ เจษฎำกิตติยำธรณ์
1484 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว เบญญำภำ ใจใหญ่
1485 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว ปริญดำ ธรรมวำทิตย์
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1486 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำย ปริยะ วรวัฒน์วิสำล
1487 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว ปัณณพร คนขยัน
1488 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว ภัสรนันท์ มะลิทอง
1489 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำย ภำนุวัฒน์ แดนประกรณ์
1490 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว วันซูรีนำ อำแย
1491 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำย สรำวุฒ จันทร์สนิท
1492 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว อธิติยำภรณ์ แสงอธิคม
1493 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว อำรีรัตน์ จันทรโคตร
1494 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ นำงสำว อุมำพร จันทร์เขียว
1495 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว กำนต์สินี โชติวัฒนำ
1496 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว ชลธิชำ วิลัยมำตร
1497 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว ธัญสุดำ สมคิด
1498 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว ปณิตำ พิญโญ
1499 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว ปพิชญำ อำลัย
1500 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว พัณณิตำ เจียมจ ำนงค์
1501 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว พิมพิชญำ อุทธำ
1502 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว พีรดำ ไพศำลเรืองรุ่ง
1503 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว เมธินี ว่องไว
1504 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำย ยศธนำวิน เถ่ือนทัศน์
1505 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว รังรอง เสถียรกำล
1506 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำย รังสี ปัญญำ
1507 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว วรรวิสำ แก้วสังข์
1508 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำย ศุภกฤต จงวิไลเกษม
1509 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว สุภิญญำ อุตมูล
1510 วท.บ.วัสดุศำสตร์ นำงสำว อรญำ ใช้ปัญญำ
1511 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว กิติมำ ม่ันถำวรวงศ์
1512 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ชนิกำนต์ จันทร์พำณิชย์
1513 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ณิชกำนต์ เหมทำนนท์
1514 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำย ดีน ำ จันทร์หอม
1515 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ธัญชนก กล่ ำใจดี
1516 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ธัญรดำ จันทร์เศรษฐี
1517 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ปกรรัฐ ประทุม
1518 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ปภำดำ ศรีวำนิชภูมิ
1519 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ปรำณปริยำ ศรีประจันทร์
1520 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ภัคจิรำ พรหมดวง
1521 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ภำวิณีย์ ขุนไกรประเสริฐ
1522 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว มะยุริ ทำกำฮำชิ
1523 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว มัฌชิมำ เก้ือกูล
1524 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำย วสิษฐ บุญยำนำม
1525 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ศิบุญตรัตน์ พ่วงมำลี
1526 วท.บ.วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม นำงสำว ศิริฤทัย ย่ีเข่ง
1527 วท.บ.สถิติ นำงสำว จิรัชญำ พ้องเสียง
1528 วท.บ.สถิติ นำย ชัยชล พุ่มเงิน
1529 วท.บ.สถิติ นำงสำว ณิชกำนต์ เกษมวรพงศ์กุล
1530 วท.บ.สถิติ นำงสำว นันทรัตน์ โอภำษ
1531 วท.บ.สถิติ นำงสำว บดีศร เชน
1532 วท.บ.สถิติ นำงสำว ภัทรภร ศรีสด
1533 วท.บ.สถิติ นำงสำว เมธำพร สำรศรี
1534 วท.บ.สถิติ นำงสำว ยสุตมำ หอมจันทร์
1535 วท.บ.สถิติ นำย สหัสวรรษ ไชยวิมล
1536 วท.บ.สถิติ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กมลวรรณ กล่ินหอม
1537 วท.บ.สถิติ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เกศรินทร์ อินธิแสง
1538 วท.บ.สถิติ (โครงกำรพิเศษ) นำย ธนตฤณ มีชัย
1539 วท.บ.สถิติ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธนภรณ์ วงษ์ทอง
1540 วท.บ.สถิติ (โครงกำรพิเศษ) นำย ศุภเกษม เทียบเพชร
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1541 วท.บ.สถิติ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุทธิญำ ขวัญคง
1542 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำย ณัฐกิตต์ิ แรกค ำนวน
1543 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำย เต็มเป่ียม อินนุรักษ์
1544 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำย นรำธิป ธรรมศักด์ิ
1545 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว น้ ำทิพย์ ทองพำณิชย์
1546 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปรินทร พัดพรม
1547 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พัชรำภรณ์ อยู่คง
1548 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พัทธนันท์ คณำนิตย์
1549 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำย ภัทรพล จันทร์เศรษฐี
1550 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศิรภัสสร พุ่มแก้ว
1551 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สิริธร เก่ียวศรีกุล
1552 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำย สุกฤษฏ์ิ เจริญวัฒนำโรจน์
1553 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ไหมแก้ว กงศรี
1554 วท.บ.วิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อำทิตติยำ สำกุล
1555 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว เกศมณี แซ่โค้ว
1556 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว จินตนำ มหำรัญ
1557 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว จุฑำวดี บุญแจ้ง
1558 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ชนนิกำนต์ ชมเพลินใจ
1559 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ชนำกำนต์ จันทยุง
1560 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ญำณี ศรีประวัติ
1561 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ดลญำ เพชรวงศ์
1562 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย ทกล้ำ ขันติยะชัย
1563 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย นันทชัย บุตรสำริยัง
1564 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ปณยำ วสุธำรัตน์
1565 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ปณิดำ ป่ำชัด
1566 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย พชรพล เคร่ืองใต้
1567 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย พร้อมบุณร์ ขจรค ำ
1568 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว พิไลวรรณ หอมเกษร
1569 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย ยศภำคย์ เชยล้อมข ำ
1570 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย รุจิภำส จันเทร์มะ
1571 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว วิลัสณำ เขียวข ำ
1572 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย วีรภัทร วิสุทธำภรณ์
1573 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ศรุตำ ทัตตำนนท์
1574 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ศุกร์พรรษำ โพธิสำน
1575 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำงสำว ศุภำนัน พลสัสดี
1576 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย สรัล กำญจนพิรุฬห์
1577 วท.บ.เทคโนโลยีกำรเกษตร นำย อัสรีย์ หะยีหวัง
1578 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กัญญำณัฐ เดชอินทร์
1579 วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล ำปำง นำย ธนเทพ โรจนไพรวงศ์
1580 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำว กนกวรรณ คุ้มโชคชนะ
1581 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำว ชัญญำนุช จ ำนงนิตย์
1582 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำว ณธิพร จันทร์เพ็ชร
1583 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย ณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์
1584 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย ธนบูรณ์ จิวริยเวชช์
1585 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย ธนำกร ทองย้อย
1586 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย นวภูมิ นำชัย
1587 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำว น้ ำทิพย์ ประทุมชำติ
1588 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย ปีกกำนต์ เพียรกำร
1589 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย พชรพล สุวรรณช่ืน
1590 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำว พิชชำกำนต์ ลีพุด
1591 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย ศุทธำ จงเจริญ
1592 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำย ศุภกฤต นิธิเกตุกุล
1593 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำงสำว สุภำพันธ์ หง่อสกุล
1594 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย กันตวิชญ์ ปิติพงศ์พิพัฒน์
1595 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย กำนต์ ศรีรอด
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1596 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย จิรโชติ กองแซง
1597 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย ฉัตรดนัย ประชำนันท์
1598 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำงสำว ชนำกำนต์ โกศัลวัฒน์
1599 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย ดนยภูมิ หวังบุญชัย
1600 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย เดชำธร บุญคง
1601 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย ธนภัทร์ ครองหินลำด
1602 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำงสำว ธัญวลัย ย่ิงภักดี
1603 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย นนธวัช วิศิษปัญญกุล
1604 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำงสำว นันทกำนต์ ด้วงท ำ
1605 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำงสำว ปำริชำติ บุญหว่ำน
1606 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย พีรณัฐ นันทกอบกุล
1607 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย วรปรัชญ์ อินทร์เทียน
1608 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย วรยศ เปรมศรี
1609 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย วันธงชัย โชคชัย
1610 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย ศุภวิชญ์ พุทธิมณี
1611 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำงสำว สรัลพร วิริยภำษ
1612 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย เสฏฐนันท์ ศรียำภัย
1613 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย อทิพงษ์ บุญเฉลียว
1614 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำย อำชวิน โกชำร์
1615 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล นำงสำว อิชยำ แซ่อ้ึง
1616 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว กัญญำรัตน์ ดวงรัศมี
1617 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว กัลยำ ช ำนิกุล
1618 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว จิดำภำ จันทร์เหม
1619 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว ฐิตินันท์ ไปปลอด
1620 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย ณัฐณภัทร เช้ืออินทร์
1621 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว ณัฐนรี ช ำนำญ
1622 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย ธนภัทร หวังสมบูรณ์ศิริ
1623 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว ธันญกำนต์ สิขิวัฒน์
1624 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย ธีรัตม์ ภูวคีรีวิวัฒน์
1625 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว นันทกำนต์ หวังสะมำแอน
1626 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว ประภำศิริ หนูจีน
1627 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว ปิยำภัสร์ เทพโภชน์
1628 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว พรนภำ ปำกดี
1629 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว พิชญำ หนูจันทร์
1630 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว มนัสดำ สิทธิด ำรงค์
1631 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย วัชรำพร เจริญสุข
1632 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย ศำตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ
1633 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย สรำวุธ พรหมหำญ
1634 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำย สิรวิชญ์ อัศวรุ่งเรืองโชติ
1635 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว อภิญญำ จุ้ยเพ็ชร
1636 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี นำงสำว อริสำ เสำวคนธ์
1637 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย กฤช ธรรมนิยมกุล
1638 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย กสิณ เพ็ญสุข
1639 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย กิตติธัช ล ำดวน
1640 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย กุลบุตร ปัญญำ
1641 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว จุฬำลักษณ์ ค ำสำเลำ
1642 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว ฉัตรทริกำ โนจันทึก
1643 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย ชลวิทย์ สุนทรำ
1644 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว นวพร ใสย่ิง
1645 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย นิติพล ฉันธิกุล
1646 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย บัญญพนต์ ภูมิผล
1647 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว พรรณผอร ปำลวัฒน์
1648 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย พัศพงศ์ ประยงค์แย้ม
1649 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย พิชญพงศ์ แสนค ำ
1650 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย ภูมิ ติสรณะนุกิจ
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1651 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว มำรวย วันทอง
1652 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย ลัทธพล พงษ์ภักดี
1653 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว วิโรษณำ ลักษณะงำม
1654 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย ศิฑำพงศ์ ประภำกรพิพัฒน์
1655 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำย สรวิชญ์ ไชยรังษี
1656 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ นำงสำว ฮำฟีฟ๊ะห์ ปำแน
1657 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย กณิกนันต์ แก้วด้วง
1658 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว กตัญชลี ทองค ำ
1659 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย ก้องภพ มะโนวร
1660 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว กัญญำรัตน์ จันคะชำ
1661 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว ขวัญจิรำ มุขสวัสด์ิ
1662 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว ชนิดำภำ บุญมีโพธ์ิ
1663 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย ชูเกียรติ จินตะเหวก
1664 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว ฐิติรัตน์ กล่ ำสุข
1665 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย แทนคุณ สกนธ์ก ำแหง
1666 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว ธัญญกมล มณีโชติ
1667 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว บุษรำวรรณ ศรีธัญรัตน์
1668 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว ปำริฉัตร ทรัพย์ยอดแก้ว
1669 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย ศรนรินทร์ บุตรสะสม
1670 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำงสำว ศิรินพร วิจิตรหิรัณยกำร
1671 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย ศิลศิริ ศรชัยไพศำล
1672 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ นำย อนวัช รัตนกิจศร
1673 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นางสาว กุลยำ ณ ระนอง
1674 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย เขตโสภณ บุญธรรมโม
1675 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว จิรำภรณ์ ไทรแก้ว
1676 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว ฐิติพร ดอกชะเอม
1677 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย ปภำณ มหำวัฒนะ
1678 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย ปวรุตม์ อุษยำพร
1679 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว ปวันนัทชำ ประดิษฐ์ทรัพย์
1680 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว พรศิริ หล่ำเพีย
1681 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย พัฒน์ สัตยสมบูรณ์
1682 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว ภัณฑิลำ อำชำมงคล
1683 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย รณกฤต พำณิชกิจด ำรง
1684 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย วรพล อำแว
1685 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว ศศิปรียำ นำคเสนีย์
1686 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว ศิวพร กมลดิลก
1687 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย สิทธินนท์ เสตะพันธ์
1688 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว สิริทิพย์ ศรีแสงสว่ำง
1689 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว สิรินดำ ทิศอุ่น
1690 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย สุภวิทย์ ซ้ำยสนำม
1691 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำย เอกกร นวลพลับ
1692 วศ.บ.วิศกรรมอุตสำหกำร นำงสำว ไอรีน ธีระเวชวรำยุทธ์
1693 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย กิตติณัฐ ยินดีสุข
1694 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชนำกำนต์ พรหมสุคนธ์
1695 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย ณตวัน กรวยทอง
1696 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ดวงกมล บัวเสถียร
1697 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธนำนุช คงป่ิน
1698 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธนำภรณ์ พินิจวงษ์
1699 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธัญชนก นนท์พนำผล
1700 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย นภทีป์ เจริญสิน
1701 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นภสร วิรุฬห์หิรัญกิจ
1702 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย ปฐวี เกตตะพันธ์ุ
1703 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปฤษณี พงษ์สุวิเชษศักด์ิ
1704 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย ปุณณวิท พันธ์เรืองวงศ์
1705 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พลอยจรัส แก้วประดับ
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1706 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย พลัง พัฒนำกำรพนิช
1707 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ภครัตน์ วงศ์วิเศษ
1708 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย มะห์ฮูเซ็น สะอะ
1709 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว โยษิตำ แก้วโก
1710 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วิภำวี สุพรม
1711 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย สิทธิชัย พงประดิษฐ์
1712 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย สุโขทัย วงศ์จร
1713 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุทธิกำนต์ ฉุ้นย่อง
1714 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย อธิภัทร ทรัพย์เหลือหลำย
1715 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย อภิชำ ยศกฤติเมธำ
1716 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นางสาว อภิญญำ อินทรก ำแหง ณ รำชสีมำ
1717 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (โครงกำรพิเศษ) นำย อัษฎำวุฒิ เช่ียวชำญ
1718 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย กฤษณ์ สมพรเสน่ห์
1719 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ก ำไรเงิน สละรักษ์
1720 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย ชัยวัฒน์ อบอุ่น
1721 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย ชำนนท์ จตุธรรมธำดำ
1722 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว โชติกำ บุญสนอง
1723 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฎฐณิชำ พลอยสังวำลย์
1724 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย ณัฐกร สิงหนนท์
1725 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐจิรำ ทองสุกงำม
1726 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย ณัฐชนน ค ำสำมปอนด์
1727 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณิชำกร ภูนำกลม
1728 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย ธนำกร จันทร์เต็ม
1729 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย นพนันทน์ บ่อแก้วทรัพย์ดี
1730 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย นวำวี ทรงศิริ
1731 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย น ำทรัพย์ สุวรรณนำค
1732 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว บุญสิตำ สำยจะโปะ
1733 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พรนภัส ผำสุข
1734 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย พลกฤต กันยำยน
1735 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ลลิตำ ม่ันใจ
1736 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วรรณิดำ คงสมบุตร
1737 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย วิริทธ์ิพล พวงวงค์ษำ
1738 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศิริรัตน์ เจริญทอง
1739 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ศิวิมล ทศพลพิศำล
1740 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุจิรำ ติยะประภำวัฒน์
1741 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย สุทัศน์พงศ์ ย้ิมแย้ม
1742 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร (โครงกำรพิเศษ) นำย อธิษฐ์ บุญทำ
1743 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว กนกกร จรรยำ
1744 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย กฤตำภัทร์ เอมเอก
1745 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย ไกรวิชญ์ อภัยโรจน์
1746 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย คณุตม์ ศรีสอำด
1747 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย เจษฎำพงษ์ ศรีสวัสด์ิ
1748 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย ชัยวัฒน์ พำณิชยวิบูลย์
1749 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว ณำรำ คล้ำยเปรม
1750 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย เณจิฎ พันธ์เลิศ
1751 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย ดลเอนก เอกวรชำติ
1752 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย นัทธพงศ์ แสนบล
1753 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย พชรพล มงคลศิริ
1754 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย พรรษกร บัวแก้ว
1755 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว พิมพ์รวีฆ์ หวำดอุดม
1756 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย มิกดำม สะลำม
1757 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว มุฑิตำ เน่ืองชมภู
1758 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว รตำ จันทร์ศิลปิน
1759 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย วชิรศักด์ิ เนินสถำน
1760 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย วรชัย จิระกิตติเจริญ
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1761 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย ศรรัก บัวระบัตรทอง
1762 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว ศิริญำภรณ์ นวลจันทร์
1763 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำงสำว สำยธำร ค ำเนตร
1764 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์ (V-TECH) นำย อภินันท์ สุริยะ
1765 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชญำนิษฐ์ โลหะกิจจำ
1766 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ชยพัทธ์ กุลรัตนรักษ์
1767 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ชินำธิป นิลเนียม
1768 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ฐิติมงคล ประจงพันธุ์
1769 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐธิดำ ตันติวัฒนะผล
1770 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว บัณพร หวังชูชอบ
1771 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เบญญำภำ ไวกยี
1772 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปุณยนุช พชระพงศ์พันธ์ุ
1773 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย พศุตม์ อินทร์สังข์
1774 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย พีรพัฒน์ สุทธิประสิทธ์ิ
1775 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ภัทรกร ล้ิมสุวัฒน์
1776 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย มหิศรำ บุญมำแย้ม
1777 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว มัลลิกำ ธรรมจิต
1778 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย ยงยุทธ พรพงศ์สวัสด์ิ
1779 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย รัชพล แซ่โง้ว
1780 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วรันธร วสุวำนิชชำญชัย
1781 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย วรุณพร อินทรชะนะ
1782 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย วสวัตต์ิ ชีพสมุทร์
1783 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อิงกฤษฏ์ิ สุทธิศักด์ิศรี
1784 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงกำรพิเศษ) นำย อินทัช ศรีเภำ
1785 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว กมลชนก สุวรรณฤทธ์ิ
1786 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย กิตติทัศน์ ต๊ะเพย
1787 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว กุลธิดำ ธำรจตุศักด์ิ
1788 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว เขมิกำ ชูศรี
1789 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย คมสัน ผ่องชมภู
1790 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว จิรัฐิกำญ พรำหมณี
1791 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย ชิษณุพงศ์ สมใจมำก
1792 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย ณชพัฒน์ ป่ินเกษร
1793 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย ทรงพล อินทนชิตจุ้ย
1794 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว ทิพย์วรรณ แดงเพ็ง
1795 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว ธัญรัศม์ ชัยสงครำม
1796 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว ธัญวรัตม์ สนจด
1797 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว นภัสวรรณ น่ิมเปีย
1798 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว นัยน์ปพร สุทธิรักษ์
1799 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย ปัณณธร สมบูรณ์ถวิล
1800 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว ผดำชไม สุวรรณหงษ์
1801 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย พฤกษ์ สอนหลักทรัพย์
1802 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว พิชชำนุช วงศ์จริยะเกษม
1803 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย พีระพัฒน์ ศรีไชโยรักษ์
1804 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย พุฒิพงศ์ จันดำดำล
1805 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว เมธำวี เบิกบำนดี
1806 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย วิศรุต สุขกล่ัน
1807 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำย วีรภัคร์ พงษ์พฤษพรรณ์
1808 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว สณัชชำ ต้ังเจริญ
1809 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว หทัยชนก ชูเดช
1810 คณะแพทยศำสตร์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นำงสำว อนัญดำ นุ่มพิจิตร
1811 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว กนกพร เวียงนนท์
1812 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำย กรวิชญ์ ลิขิต
1813 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว กัลยพัทธ เขียนจัตุรัส
1814 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว เกตน์สิริ พำที
1815 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำย เก้ือกูล โสมัสสำ
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1816 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว จิตรำภรณ์ พิทักษ์
1817 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ชนิสรำ นุกูลธรรม
1818 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำย โซเฟียน เจะแล
1819 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ญำณิศำ โคตรชมภู
1820 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ฐิตำนันท์ เทียนทอง
1821 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ณัฏฐธิดำ พวงศรี
1822 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ณัฐซึมิ แสนบุญศรี
1823 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ณิชษ์กมล ศิริเธียรไชย
1824 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำย ธนวัฒน์ อุทกศิริ
1825 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำย ธนันธร เตชะนอก
1826 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ธัญชนก ทับไทร
1827 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ธันยพร เสำว์ภำคย์
1828 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ธำริณี ศิริกุล
1829 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว นริสรำ บุบผำมำโล
1830 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ป่ิณนภำ ทำค ำถำ
1831 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว พรพรหม พงษ์ผล
1832 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว รมิตำ สำเรือง
1833 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว วัลย์ลดำ มำเกิด
1834 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว ศิรดำ เช้ืออ่ิม
1835 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว อนัญญำ วงษ์จันทร์
1836 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว อำภำรัตน์ ภัทรธรรม
1837 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำงสำว อำรยำ สันติธัญโรจน์
1838 วท.บ.กำยภำพบ ำบัด นำย อิทธิกร ฟองทิพย์สุคนธ์
1839 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว กชกร ฝอยทอง
1840 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว กัญญำรัชช์ รัตนพันธ์ุ
1841 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว กำนต์ชนก ค ำหล้ำ
1842 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว กุลจิรำ ศรีวำณิชรักษ์
1843 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว กุลวดี ทำแก้ว
1844 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว เก็จเพชร ดวงรัตน์
1845 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ขวัญลำวัณย์ ทองบริสุทธ์ิ
1846 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย จีรพัส ดอกเต็งกลำง
1847 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว จุฑำรัตน์ กรุดสี
1848 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย ชนวีร์ บุณยรัตผลิน
1849 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ชนำกำนณ์ ศรีบุรี
1850 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ชนิดำภำ ท ำค ำภำ
1851 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย ฐำกูร สังกรณีวรรณ์
1852 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ฐิตำ สำยน้ ำทิพย์
1853 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ณัชชำ พันธ์ุบุญมี
1854 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ณัฏฐ์สิริ กลมเกล้ียง
1855 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย ณัฐ หุ่นเจริญ
1856 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ณิฌำ สนำมชัย
1857 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ดมิสำ กัณหำ
1858 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ธนภรณ์ โตโส
1859 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ธัญเรศ ใหญ่ย่ิง
1860 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว นนทิชำ แก้วมุกดำ
1861 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว นภัสสร มิตรมุสิก
1862 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว นฤชยำ ทำนุสำร
1863 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว นฤพร อังกินันท์
1864 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว นวตมน ประกอบพรเจริญ
1865 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว นิภำวรรณ หอมสมบัติ
1866 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว บุศรินทร์ ธีรำธรรม
1867 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว เบญญำ วังชุมทอง
1868 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ปฏิญญำ สกุลดี
1869 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ปณิดำ บัวบำน
1870 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย ปรวิชญ์ มะลิซ้อน
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1871 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ปำริชำติ เมืองทัง
1872 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ปูชิตำ ชำววัฒนำ
1873 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว พรธิดำ เทพน ำโสมนัสส์
1874 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย พฤฒินันท์ เงินแจ้ง
1875 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว พิมพ์มำดำ หิรัญบัฏ
1876 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว พิมพ์วิภำ รังแก้ว
1877 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย พีรพัฒน์ สีนนท์
1878 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว พุทธรักษำ เอกสำร
1879 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว แพรวำ ยุทยำ
1880 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ภัคจิรำภรณ์ ปู่มำก
1881 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ภัทรำ จันสม
1882 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ภำณุชนำถ สำยเคร่ือง
1883 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ภูริชญำ ดอกไม้
1884 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว มนณพัทธ์ เติมสุข
1885 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว มัณฑิตำ เวสำรัชชนนท์
1886 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว รวินท์ ศรีแย้ม
1887 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย วงศธร ธรรมวงศ์
1888 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว วิมลสิริ ชูเช้ือ
1889 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ศศิพิมพ์ เดชำโชติสวัสด์ิ
1890 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ศุทธดำ เตรณำนนท์
1891 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว ศุทธินี ศิริชัยรัตน์
1892 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว สมหทัย ตันทรงเจริญ
1893 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว สิดำพร สำยอุต
1894 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว สุชำดำ สุวิวัฒนำ
1895 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว สุประวีณ์ อนันต์สลุง
1896 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว สุวิชญำ สังวรำภรณ์
1897 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย อดิลักษณ์ พันธุสุวรรณกุล
1898 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำย อนิส มิสกิจ
1899 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว อรปรียำ จำรุรัตน์กิจ
1900 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว อริสำ ป่ินม่วง
1901 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว อลีนำ ชำติเช้ือ
1902 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว อำรยำ ค ำสำวงษ์
1903 วท.บ.เทคนิคกำรแพทย์ นำงสำว อำรียำ แช่มช้อย
1904 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กนกวรรณ ใจตรง
1905 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กมลพร ต้ังธรรมรักษ์
1906 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กัญญำณัฐ ช่ือเพรำะ
1907 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กัณธมำส สมิตินทุ
1908 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เกษรินภรณ์ ปัญญำ
1909 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชุติกำญจน์ ชุมนุมพร
1910 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ฐิตินันท์ ชำวเมืองปักษ์
1911 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณภัทร ภูมิโคกรักษ์
1912 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำย ณัชพล ตระกูลมำภรณ์
1913 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นคนันทินี ชำติอนุลักษณ์
1914 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำย นันทกร คงชัยทรัพย์
1915 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นันทิญำ สำยมำยำ
1916 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปทุมพร ถำวรอุดมทรัพย์
1917 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำย ปรินทร์ เสริมพงศ์
1918 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปวริศำ จิรวิจิตร
1919 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำงสำว จิดำภำ สถิรำวุธ
1920 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย ฉัตรเพชร แก้วม่วง
1921 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย เตชินทร์ นำรักษ์
1922 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำงสำว ปิยธิดำ เสำโกศล
1923 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย พรชัย เอ่ียมจ ำลอง
1924 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำงสำว เพชรลดำ วงษ์สวรรค์
1925 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย ภีระพงศ์ หำญสูงเนิน
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1926 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำงสำว มุทำมำศ พะสุรัมย์
1927 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำงสำว วริศรำ เย็นปล้ืม
1928 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย สฤษฎ์ธน แผ่สุวรรณ
1929 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย สิทธินันท์ ใจดี
1930 วท.บ.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย นำย สิริภำคย์ มำรคไพบูลย์
1931 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย กมนดนัย ระงับทุกข์
1932 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย กฤษกร โปตะวัฒน์
1933 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว กัญญ์ ปัญญำงำม
1934 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย กิจพิพัฒน์ เหล่ำพลประทีป
1935 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย กิตติทัต พวงดอกไม้
1936 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย เกียรติศักด์ิ ภู่จันทร์
1937 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย จุลจักร แพทย์หลักฟ้ำ
1938 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชนม์นิภำ สิงห์พันธ์ุ
1939 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชนำกำนต์ แสงสวน
1940 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ชิตเมธ บ ำรุงศรี
1941 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ชิษณุพงศ์ บุญเพ็ง
1942 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชุดำภำ อยู่อ่อน
1943 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัชชำ แย้มพินิจ
1944 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ทินภัทร รำชจันทร์
1945 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ธนพนธ์ สมใจเพ็ง
1946 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ธนยศ กุฎำคำร
1947 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย นนทกร พรรณโคตร
1948 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นภสร ใจซ่ือ
1949 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปนิตำ บุญพงษำ
1950 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ปัณณวัฒน์ อุตสำห์
1951 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปำณิสรำ สมพร
1952 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปิยะวรรณ จรรยำ
1953 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ปุณยชุน นำมวงค์
1954 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ผไทรุจ พงศ์วรพล
1955 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย พชร โพนจ้อย
1956 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เฟ่ืองฟ้ำ สุดสงวน
1957 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ภวัต สมบูรณ์
1958 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ภูเบศร์ คงเส็น
1959 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ภูมิพิชญ์ ไตรรัตน์
1960 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย รัฐพล ม่ันจิตร
1961 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย วชิรวิทย์ นัยเนตร
1962 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ศักด์ิพล พละ
1963 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ศิรภัส อภิชำติตรำกูล
1964 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำย ศุภณัฐ เต๋ียง้ำว
1965 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุกัญญำ ค ำทำ
1966 ศศ.บ.กำรฝึกสอนกีฬำ (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุชัญญำ ขันติธรรมกุล
1967 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว กชำมำศ สวันตรัจฉ์
1968 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำย กรกฎ ทุมชะ
1969 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว กัญญำณัฐ มีเงิน
1970 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว กำนต์นรี สุทธิพรมณีวัฒน์
1971 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว กุลยำ ขัทมำร
1972 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว เกศินี อินทอง
1973 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว จริญญำ พลโสภำ
1974 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว จำรุฬจน์ บุญยก
1975 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว จิรัชญำ มูลกระแสร์
1976 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชนกภรณ์ เป็งค ำ
1977 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชนัญญำ แจ่มแป้น
1978 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชนิตำ ติยะสุทธิพันธ์ุ
1979 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชลดำ โรจนไพศำล
1980 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ฐำนที วำหกกุล
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1981 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณปภัช มีเพียร
1982 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำย ตะวัน เกตุรัตน์
1983 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธวัลรัตน์ สิมพลี
1984 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธิดำรัตน์ แสนจันทร์
1985 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ธิพำวดี วงค์ศรีทำ
1986 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว นงนภัส คุ้มบุญ
1987 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว นภัสรำภรณ์ วิทยำแพทย์
1988 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว บัณฑิตำ ช่วยสุวรรณ
1989 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปำนฟ้ำ ประตังเวสำ
1990 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปำนระพี ภักดีโชติ
1991 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว พณิชำ อินทเกษ
1992 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว พิทยำภรณ์ อิงคนินันท์
1993 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว เพชรดำ แซ่เฮ้ง
1994 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว แพรวไพลิน ทรัพย์สุคนธ์
1995 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว แพรวระพี จิตส ำรำญ
1996 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรชนัน แสงกร่ ำ
1997 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ ศรีบัวอ่อน
1998 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ภัทรำพร กลัดเจริญ
1999 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำย ภูริทัต พุฒแก้ว
2000 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว มันนำ คหำปนะ
2001 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ยุพำรัตน์ ชุมภูอินทร์
2002 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว รัตติกำล ผลเจริญ
2003 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ลลิตสุดำ ถึกไทย
2004 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว วรกำนต์ ทิมพิทักษ์
2005 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว วไลลักษณ์ กองพร
2006 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว วิไลลักษณ์ จิตแม้น
2007 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศักด์ิศิรินภำ เติมศักด์ิ
2008 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว ศุภำมำส กำรนำ
2009 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สมฤดี รุ่นสุวรรณ์
2010 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สิริพิชชำ คุปติวิทยำกุล
2011 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สิริเสำวภำ ค ำหำญ
2012 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุกัญญำ โคตรสมบัติ
2013 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุชัญญำ ขุนไชยทัน
2014 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุดำรัตน์ ทองอ ำพันธ์
2015 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุธินันท์ ธงกระโทก
2016 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุวนันท์ คงกล่ิน
2017 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว สุวิมล หล่ิมพิพัฒน์
2018 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว อะตอม ดีบุตร
2019 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว อินทิรำ สงวนศรี
2020 พยำบำลศำสตรบัณฑิต นำงสำว อิสรีย์ งำมแสง
2021 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว กนกวรรณ โยธำกิจ
2022 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำย กำนต์ชนิต รัตตะประทุม
2023 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว คณิตำ จิตตะยโสธร
2024 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำย จักรรำช แก้วจันทร์
2025 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำย จิรทีปต์ ปะทักขินัง
2026 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ชัญญำนุช วิสุทธิวรรณ
2027 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ฐำนิตำ แจ้งโห้
2028 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ฐิติพร เนินไธสงค์
2029 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ณัฐณิชำ เนรัญชร
2030 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำย ทรงพล ถึงสุข
2031 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำย ธนำกร ดวงมำลำ
2032 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว นรำกร รอดเวียง
2033 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว นิศำชล บัวละออ
2034 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ปรียำกร ปัญญำลักษณ์
2035 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ปิยะดำ นภำลัย
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2036 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ภูริดำ แช่มปรีดำ
2037 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ระวิวรรณ อภิศักด์ิมนตรี
2038 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ลภัสรดำ รัตนรักษ์
2039 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ลลิตภัทร กฤตยำวัฒน์
2040 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว วิภำดำ สระแก้ว
2041 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ศิริประภำ ห้ำพุทรำ
2042 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ศิลป์ศุภำ ไชยฤทธ์ิ
2043 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว ศุภิสรำพรรณ เรืองพุทธ
2044 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว สุนันทำ ต้องถือดี
2045 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว อรชล วรรณไพเรำะ
2046 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกส่ิงทอ นำงสำว อักษรำภัค ฐิตะเจริญ
2047 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน Miss VEO SYHALATH
2048 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว กุลธิดำ เปรียวไธสง
2049 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว ชลธิชำ สว่ำงทรวง
2050 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว ชัญญำนุช สงนพรัตน์
2051 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว ทักษพร เหลำเสน
2052 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว ธัญชนก ชอบจิตร
2053 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำย ธีรภัทร์ จุลลี
2054 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว นิซำบำรียะห์ นิลี
2055 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว พินทิพย์ ครุฑศรีครำม
2056 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว มยุริญ ทิมินกุล
2057 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว มิเรียม ขวัญชัย
2058 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว ศิรดำ รักพินิจ
2059 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำย อดิสรณ์ สิมมำ
2060 ศป.บ.ศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์วิชำเอกแฟช่ัน นำงสำว อธิชำ งำมผิว
2061 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสำหกรรม ศูนย์ล ำปำง นำย ไชยรัตน์ เดชณรงค์
2062 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสำหกรรม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐปรำย์ จันทร์โชติธนัย
2063 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสำหกรรม ศูนย์ล ำปำง นำย ภูศิต มำศไชยสิงห์
2064 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสำหกรรม ศูนย์ล ำปำง นำย รัชพล โสภณ
2065 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสำหกรรม ศูนย์ล ำปำง นำย อภิสิทธ์ิ วันลักษณ์
2066 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว กิติญำดำ เปล่ียนหัตถำ
2067 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย จิรทีปต์ ชัยขรรค์เมือง
2068 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว ชนิดำภำ แสนสำร
2069 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว ณหทัย เตชะธนไพบูลย์
2070 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย ณิชพน ยศวรำกุลกนก
2071 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว ทิมญำดำ แดนโพธ์ิ
2072 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย ธีรดนย์ ประถมกุล
2073 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว ปิยดำ กำยแก้ว
2074 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว เปมิกำ อดุลยฤทธิกุล
2075 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว พรภวิษย์ นิธิกรกุลกิตต์ิ
2076 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย พรรณเชษฐ์ แซ่พัว
2077 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย พลจักร ปำณฑุรังคำนนท์
2078 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว พัชรวีณ์ สกุลเศรษฐ์
2079 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย พัสกร ฤทธ์ิเดชกล้ำ
2080 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย พำโชค รอดภัย
2081 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว เมธินี อัครกิตติพร
2082 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว รสสุคนค์ ฤทธิโชติ
2083 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย รัฐภูมิ ประดู่
2084 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว วิรินทร แก่นย่ิง
2085 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำย สิรวิชญ์ น้อยค ำมูล
2086 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต นำงสำว หทัยชนก รอดโฉม
2087 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำงสำว กัลยรักษ์ นกวอน
2088 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำงสำว ฉำยฝัน มำกี
2089 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำย เตชิต ล้ิมอุปถัมภ์
2090 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำย ธนกฤต ธรณี
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2091 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำย ภัทรพงศ์ บุญกอบ
2092 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำงสำว รจนันท์ มีเจริญ
2093 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำย รัชตะ เจียรกุล
2094 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำย ไรฮำล คชสวัสด์ิ
2095 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำย วรเมธ พำนิชกำร
2096 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำงสำว ศศิพิมพ์ ช่ ำชองเกษตร
2097 วท.บ.สถำปัตยกรรม นำงสำว อภิญญำ ทองจันทร์
2098 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว กุลชำวีย์ หมัดเหล็ม
2099 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว คุณัญญำ บุญถม
2100 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว จิรนันท์ แดงฤทธ์ิ
2101 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย จิรภัทร แก้วรัตน์
2102 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว ชุติกำญจน์ สิริพัฒนำสมบัติ
2103 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว ญำตำวี ค่ ำคูณสุขศรี
2104 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว ณัฐนิชำ สมศรี
2105 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย ธนกฤต น่ิมเมือง
2106 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย ธัชธรรม อนุจรพันธ์
2107 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว นภัสพร เลิศศิวำพร
2108 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว นันทยำณี เธอจันทึก
2109 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว บุญชนก พุ่มพฤกษำ
2110 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย ปวริศร ฉันท์ทอง
2111 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว ปวีณนุช เอ่ียมข ำ
2112 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว ป่ินทอง สำนนท์
2113 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว พรชนก ต้ังมโนสุจริต
2114 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย พีรณัฐ ปำลวัฒน์วิไชย
2115 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย ภำกำนต์ หะซะนี
2116 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว วิรัญญำ ศรีปุณยำพร
2117 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย ศิวัชญ์ หงวนประเสริฐ
2118 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว สุชำดำ จงประเสริฐ
2119 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำงสำว สุพรรษำ สระทองพลอย
2120 วท.บ.สถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ นำย เอกปริญ ผสมทรัพย์
2121 สถำปัตยกรรมภำยใน นำย ชนกันต์ ตันติเพชรำภรณ์
2122 สถำปัตยกรรมภำยใน นำงสำว ชนันดำ จันทร์ตะเคียน
2123 สถำปัตยกรรมภำยใน นำงสำว ญำโณบล กนกรัตนำ
2124 สถำปัตยกรรมภำยใน นำงสำว ณิชำภัทร ท้ำวนู
2125 สถำปัตยกรรมภำยใน นำย นนท์ปวิธ ช่วยแท่น
2126 สถำปัตยกรรมภำยใน นำงสำว พัณณิตำ มีใจรัก
2127 สถำปัตยกรรมภำยใน นำย ภำสกร จงวัฒนำนุกูล
2128 สถำปัตยกรรมภำยใน นำย ภูวรินทร์ ธนัษท์ภูธเนษฐ์
2129 สถำปัตยกรรมภำยใน นำงสำว วรกมล ศรีชำทุม
2130 สถำปัตยกรรมภำยใน นำงสำว วีร์สุดำ ทองก้ำย
2131 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว กันติชำ เพียรเจริญ
2132 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว ชญำภรณ์ วงศ์วิเศษ
2133 กำรผังเมืองบัณฑิต นำย ชิษณุพงศ์ ชูสุข
2134 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว ณัชชำ อุดมศิลป์
2135 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว ณิชำภัทร ประชุมพล
2136 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว ธิญำดำ วิลำทัน
2137 กำรผังเมืองบัณฑิต นำย ธีรวัต ภูมิสุนทรธรรม
2138 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว ภรณ์ฤดี ระวิ
2139 กำรผังเมืองบัณฑิต นำย ภูกิจ เทศนอก
2140 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว รุจรวี รัตนวงศ์
2141 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว วรำลักษณ์ บุญทัศน์
2142 กำรผังเมืองบัณฑิต นำย ศุภณัฐ มะโนน้อม
2143 กำรผังเมืองบัณฑิต นำย สหรัฐ จันทร์ศรีดำ
2144 กำรผังเมืองบัณฑิต นำงสำว อรชพร ก่ำนแก้ว
2145 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ชลธิชำ เอ้ียวพำนิช
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2146 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ชิษณุชำ จุลเจือ
2147 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำย ญำณพล รินทะไชย
2148 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ณฐพร จันทร์สุข
2149 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ณัฏฐ์นรี หำญจันทร์
2150 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ณัทภัทร คลังสมบัติ
2151 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ทิพย์ไพลิน ค ำดี
2152 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ธำรทิพย์ มีจอม
2153 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ธีรนำฎ จรูญเธียรมหกุล
2154 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว นันท์นภัส ส้มแก้ว
2155 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว นุสรำ ปิโยพีระพงศ์
2156 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ปรียำภรณ์ ตะริโย
2157 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว พัชรดำ เหมือนจินดำ
2158 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว พิชญำ ไพบูลย์กิจเจริญ
2159 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว เพชรไพลิน อุ่นเมือง
2160 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว แพรไพลิน พิลำบุตร
2161 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำย ภูริยศ สรวงท่ำไม้
2162 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว มณฑิตำ ชนะพำล
2163 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว มณิศวรรณ บัวโทน
2164 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำย เมธำสิทธ์ิ ขันติกิจ
2165 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว รอฎียะฮ วำเซ็ง
2166 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว รุ้งธิดำ สถิตเป้ำ
2167 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว รุ่งไพลิน พำนิชวัฒนำเจริญ
2168 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำย วรเมธ สีตำ
2169 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว วรัญญำ ศรีมณี
2170 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ศศิวิมล วิเศษฤทธ์ิ
2171 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ศศิวิมล พวงระย้ำ
2172 วท.บ.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม นำงสำว ศุภสรำ จิตรหลัง
2173 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว กัญญำณัฐ โพธ์ิจันทร์
2174 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว จิดำภำ ทองปรอน
2175 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำย ชัยวิชิต คิดชนะ
2176 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว ณัฐฐินันท์ กำประสิทธ์ิ
2177 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว ตะวัน อิทธิสิน
2178 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำย ธนดล มีมุข
2179 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว ธนวรรณ กนกเทศ
2180 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำย ธีรวัช ภูแซมศรี
2181 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว นิธิพร ผุยโสภำ
2182 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว ปิยธิดำ เอ่ียมสะอำด
2183 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว พรชิตำ เวชไพรัตน์
2184 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว พัชชำ วงษ์สุดิน
2185 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว พินัดดำ อัคนิรัตน์
2186 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว พิมพ์มำดำ พลพระ
2187 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว แพรวำ โฆษะษุ
2188 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว ภัทรลภำ จริยสกุลทอง
2189 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว ภูษณิศำ บุตรแก้ว
2190 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว วิรัญชนำ ซันประสิทธ์ิ
2191 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว อริยำ พังยำง
2192 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย นำงสำว อำรยำ ดุลยำสัตย์
2193 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว กมลำ เหมประพันธ์ุ
2194 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำย กฤษติพัตร์ นุชนำม
2195 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว ชนกนันท์ เพียแก้ว
2196 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว ชุติกำญจน์ สอนข ำ
2197 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว ชุติมำ ทองมำ
2198 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว ฐิตำภำ ขุนวิเศษ
2199 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว ณัฐศิริ ลิมปโกมล
2200 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว นิษิตำ สุขอร่ำม
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2201 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำย บรรณสรณ์ เวชศำสตร์
2202 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว บุณพร ทองไว
2203 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว ปัณณพร สุวรรณ์
2204 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว พรปวีณ์ ควรศิริ
2205 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว พรรวินท์ จิตระวีวรรณ
2206 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว มธุรดำ ร่ืนนุสำน
2207 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว วรัชยำ รอดรักษำ
2208 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว วริศรำ วันจีน
2209 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว วิชญำดำ ดีสีคอน
2210 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำย สัณหภำส ทับทิมทองค ำ
2211 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว สุกัญญำ แสงนำค
2212 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำงสำว อชิรญำ ผำณิตมำส
2213 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม นำย เอกรินทร์ รุ่งทวี
2214 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กชกร ปัญญำหลัก
2215 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กณิกำร์ แสนมำ
2216 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กรรณชนก ก้ำนสนธ์ิ
2217 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำย กรวิชญ์ ศรีสนอง
2218 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กวินธิดำ เด่ียวสำยชล
2219 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว จำรุชำ สอ้ิงทอง
2220 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณภัทรพร เผ่ำหูสระ
2221 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐกำนต์ ชูตระกูล
2222 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐธิดำ มโนอ่ิม
2223 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธัญญำรัตน์ อินทรโชติ
2224 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธีร์ชญำน์ เกียรติชัยยุส
2225 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปัทมำภรณ์ ศรีสูงเนิน
2226 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พรนภัส โรหิตำภิรมย์
2227 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิชชำพร ศรสุรินทร์
2228 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เพชรลดำ นำคขำว
2229 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว แพรวำ ศรีรักษำ
2230 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฟำรีดำ ทองหล่อ
2231 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วริษฐำ มีนำลุ่ม
2232 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำย วสิษฐ์พล หนูชนะภัย
2233 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำย ศุภวิชญ์ พลวัฒน์
2234 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สิรีธร มุขดำ
2235 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุทธิกำนต์ หำเลิศดี
2236 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุธิดำ ดีสลิด
2237 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุพิชฌำย์ แก้วกูลฑล
2238 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุภำภรณ์ รัตนวัน
2239 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เสำวนีย์ ภักดีสุข
2240 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อมำยำวี เส็นติระ
2241 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อรวรรยำ ผ่องศรี
2242 วท.บ.อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อัลวำนี หลีเจริญ
2243 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กนกวรรณ เอ่ียมเพ็ชร์
2244 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กรพินธ์ อินนุพัฒน์
2245 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำย กวินท์ แก้วดวงตำ
2246 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กำญจนำ ค ำภำเขียว
2247 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว แกมฉัตร จุลละศร
2248 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว จินตนำ เทียมเย็น
2249 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฐิดำพร ประทุมมำตร์
2250 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฐิติวรดำ แสนจันทร์
2251 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฏฐณิชำ ชูบุญศรี
2252 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฏฐำ ปำนฤทธ์ิ
2253 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐกำนต์ ค ำช่ืน
2254 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐสุดำ คงอินทร์
2255 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เดือนฉำย ปัญญำมัง
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2256 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธันพัชญ์สรณ์ แจ้งต่ำย
2257 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธำรำรัตน์ สังข์ทอง
2258 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธิดำรัตน์ ภูมิพันธ์ุศักด์ิ
2259 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว บุษบำมินตรำ ลำบุตรดี
2260 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำย พงศ์ภัทร์ อ้ึงประดิษฐ์
2261 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พรพิมล ท ำทอง
2262 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ร้ิวตะวัน พูลทรัพย์
2263 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สวรรยำ คุ้มสุข
2264 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุชำนำถ บุญสืบวงษ์
2265 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุนิภำ วงษ์ทอง
2266 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุพิชฌำย์ คงโต
2267 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว หน่ึงฤทัย ธำรำเกษม
2268 วท.บ.อนำมัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อลิสดำ ปันโท๊ะ
2269 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กนกวรรณ สีละมุด
2270 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กมลลักษณ์ โกทะโน
2271 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กรรณิกำร์ เหล่ำใหญ่
2272 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว กรัณฑรัตน์ กำรเร็ว
2273 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชลิดำ วงค์ค ำถิ
2274 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ญำสุมินทร์ สุขำฤดี
2275 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ฐิติมำ ไม่มีนำมสกุล
2276 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐนี ทักษิณำธรรม
2277 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ดวงฤทัย ทรวงโพธ์ิ
2278 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ต่วนฟิรดำว เด่นอุดม
2279 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว นิภำวรรณ ศรีวิมำน
2280 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว บุษกร ซำว
2281 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว บุษลัดดำ แก้วเนิน
2282 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ประภำพร หนองค ำแก้ว
2283 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปำนทิพย์ แสนค ำฟู
2284 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พรนภำ สุขโข
2285 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พัชรีรัชต์ พชวงษ์
2286 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เพชรดำ วิเศษพันธ์
2287 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เพ็ญภัสสร พรมชำติ
2288 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ภัทรนันท์ ใจมูลวงศ์
2289 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ภัทรำพร เจศรีชัย
2290 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มนัสชนก รู้ธรรม
2291 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว รุจิลดำ เดชพลมำตย์
2292 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ลักษมณ เลิศศิลำ
2293 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วัฒนำกร กันใจ
2294 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สำวิตรี อุ่นสกล
2295 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สิตำนันท์ ค ำผง
2296 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อรพิชชำ ยำรังษี
2297 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อริสรำ พำนำดำ
2298 วท.บ.อนำมัยชุมชน ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อัฐภิญญำ นำยำว
2299 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว กรกนก เพชรสวี
2300 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว กิติยำรัตน์ เกิดนอก
2301 คณะเภสัชศำสตร์ นำย เกษมชำติ ต้ังจิตเพ่ิมควำมดี
2302 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ขจรศักด์ิ ชุมพงษ์
2303 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว เขมำภัทร อัมพรอรุณ
2304 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว จันทรัสม์ กำญจนำภรณ์
2305 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว จุฑำรัตน์ นทีทองรุ่งศักด์ิ
2306 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ชญำนิศ ชำยเมฆ
2307 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ชฎำพร สินธุภิญโญ
2308 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ชนำทิพย์ ถีระวงษ์
2309 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ฐำนิดำ วัฒนะนุพงษ์
2310 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ณพิชำวีร์ ต้ังสมบัติอนันต์
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2311 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ณภพ สุรรัตน์
2312 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ณัชชำ ศรีทองสุข
2313 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ณัฏฐณิชำ ตรำหยก
2314 คณะเภสัชศำสตร์ นางสาว ณัฏฐธิดำ ณ ตะก่ัวทุ่ง
2315 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ณัฐฐิมณฐ์ วิภำสหิรัญกร
2316 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ณัฐวิภำ พูลขำว
2317 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ณัฐวุฒิ เช้ือสำทุม
2318 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ธนกร เมธำเกษร
2319 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว นันทิชำ เพียรพำณิชย์พร
2320 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว นำยิกำ เกิดสุข
2321 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว นีรมัย เสง่ียมจิตร
2322 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว บุษป์ณิชำ วันวัชรพงษ์
2323 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ปภังกร แสงสว่ำง
2324 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ปวริศ ชูชมช่ืน
2325 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ปำณิสำ ด ำสิโก
2326 คณะเภสัชศำสตร์ นำย พศวัต พุทธิชนม์
2327 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว พัฒน์สินันท์ สุ่มทอง
2328 คณะเภสัชศำสตร์ นำย พัทธดนัย เส่ิง
2329 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว พิมพ์ชนก สุภำพ
2330 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว พีรดำ มงคลชัย
2331 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว แพรพลอย อ้นปรำรมย์
2332 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว ภัคจิรำ สุขร่ืน
2333 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ภำนุวัฒน์ สอนเจริญ
2334 คณะเภสัชศำสตร์ นำย ภูตะวัน ถุงเงิน
2335 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว มนพัทธ์ อำแว
2336 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว รวินท์นิภำ ค ำสุระ
2337 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว วริษำ จันทร์ดอก
2338 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว วิชญำดำ ล้ออวยพร
2339 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว วีรดำ วรรณสุทธ์ิ
2340 คณะเภสัชศำสตร์ นำย สรวิชญ์ อิสเรสรังสรรค์
2341 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว สุธิดำ พลำยระหำญ
2342 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว สุธิตำ จุติมำนนท์
2343 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว สุพิชญำ ไตรเชษฐกุล
2344 คณะเภสัชศำสตร์ นำย สุภศักศ์ิ ศรแก้ว
2345 คณะเภสัชศำสตร์ นำย แสนภูมิ สุภัทรกุล
2346 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว อภิชญำ มีเฟือง
2347 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว อภิชญำ โรจนกิจเกษตร
2348 คณะเภสัชศำสตร์ นำย อภินัทธ์ สุวรรณำลัย
2349 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว อลิสำ ศรแดง
2350 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว อำทิติยำ สอดเสน
2351 คณะเภสัชศำสตร์ นำงสำว เอมิตรำ ขจรเกียรติภัทร์
2352 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำย เขตต์ตะวัน ชลศรำนนท์
2353 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว ชนัญชิดำ อยู่น้อย
2354 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว ณัฎฐมนต์ กิตติศักด์ิโภคิน
2355 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำย ณัฐ ภูวนำถศรัณญำ
2356 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว ปนัสยำ จรัสก ำจรกูล
2357 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว สุกษมำ คล่องนักรบ
2358 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว สุชญำ ประพันธ์เทพำกุล
2359 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว อรจิรำ เสนำสี
2360 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ นำงสำว อรวี สุกเพชร
2361 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กัลยกร กรจิระเกษม

2362 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ชญำนุช พงศ์สวัสด์ิสุข

2363 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว โชติกำ อัครสวัสด์ิวงศ์
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2364 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ฐิติพร นุชิต

2365 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เทวิกำ นิลวัชรมณี

2366 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ธีรญำ โพธิเวส

2367 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นันท์นลิน ตรีมรรคำ

2368 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นิชำภำ เทพพันธ์ุ

2369 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นิธิตรำ จันทิมำ

2370 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปำณิศำ โพธิเจริญ

2371 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปำลิกำ กำญจน์วีระโยธิน

2372 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ปิยทัศน์ อนุพงษ์กุลกิจ

2373 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิมพ์ลภัทร ดิบแดง

2374 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เพชรแพร เอกจิตกุล

2375 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ภวินท์ สุริยะพงษ์

2376 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว รินภำ แซ่เหลียง

2377 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย สิรวิชญ์ ขอพรกลำง

2378 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สิริรัตน์ ทรงศิริ

2379 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุธินี ปัญญำบุตร

2380 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุรำรักษ์ อินทรนบ

2381 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย สุวิจักขณ์ หลงสมบุญ

2382 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อันนำ พงษ์โสภำ

2383 ศศ.บ.กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นาย อิทธิฤทธ์ิ อสุนี ณ อยุธยำ

2384 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย กิตติทัต หลิวกุลวัฒนำ

2385 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย กีรต์ิ ทักษะวณิชชำ

2386 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย คงกะพัน พลซำ

2387 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ชญำดำ ปรีชำนฤตย์

2388 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย ชยิสรำ แซ่จัง

2389 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย ชโยดม เอ่ียววัฒนพงศ์

2390 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว เชฏฐกำ โชติวรำนนท์

2391 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ณัฐชมน ศรีฟ้ำ

2392 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ณัฐนพิน สุนทรจิรกำล

2393 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ณัฐนภำ อัครกุศลพงศ์

2394 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย ธนกร เกตุแก้ว

2395 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย ธนบดี ชำญสวัสด์ิ

2396 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ธนัชญำ โสวิภำ

2397 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ธนำภำ ผลิศักด์ิ

2398 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว นงนพร คะมณีวรรณ
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2399 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว บัณฑิตำ อำจวิชัย

2400 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว บัณพร วรอัครกุล

2401 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ปรำณิสำ ว่องเกษม

2402 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ปิยะพร วงหำริมำตย์

2403 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว พรรณรำย สุคง

2404 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว พลอยลดำ มหำพำนิช

2405 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำย พันธ์ุธัช ฐนิตจิรเกียรติ

2406 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว พิมพ์มำดำ สร้อยเสม

2407 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว พิมพ์ลดำ ล้ิมประเสริฐ

2408 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว พีรภำ ไชยกุสินธ์ุ

2409 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว โศรดำ เรือโป๊ะ

2410 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว อตำลีย่ำ มัทเธอุส

2411 วิทยำลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล 
(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ. ท่ำพระจันทร์)

นำงสำว ฮำรุกะ ม่วงค ำ

2412 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ช่อแก้ว พลหำร
2413 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำย ต้นตระกูล จันทร์แดง
2414 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นรินทร์ทิพย์ มะลิทอง
2415 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นันท์นภัส วงศ์สิริเจริญ
2416 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เบญฤญำ ค ำคงศักด์ิ
2417 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำย ประภำกร พลลักษณะ
2418 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ปำณิสรำ วงศ์บุหลัน
2419 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว พรพรหม มณีกรรณ์
2420 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วริสรำ ปฐมสกุล
2421 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำย วัชรวิชญ์ ทองพูนศักด์ิ
2422 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วิชญำ เย่ียมเพ่ือน
2423 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว วิชญำพร ธนสิทธิโชค
2424 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำย ศิริพงศ์ หงษ์นคร
2425 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว องอร สุริโย
2426 วท.บ.วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ) นำย อิทธิเชรษฐ์ ธิติจรูญโรจน์
2427 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย กรสรวง มุ่งพำลชล
2428 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กัญญำภัทร อำจสอน
2429 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กิดำกำนต์ ทองสม
2430 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย กิตติพัฒน์ บุญเดช
2431 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กุลยำ ปฐมบุรุษรัตน์
2432 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว กุศลิน มนต์ทิพย์วรรณ
2433 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย คณิศร เดชะพิพัฒน์สกุล
2434 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว จิตรลดำ ขัตติวัง
2435 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย จุลพัฒน์ แจ่มประชำ
2436 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เจติยำ ศรีเลำ
2437 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ชัญญำ ธัญญำวัฒนำ
2438 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ชินกฤต พิทักษ์ประชำ
2439 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ฐิตำรีย์ อรุณพันธกุล
2440 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณัฐกฤตำ วงษำบุตร
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2441 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณัฐภัทร พิบูลย์
2442 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณัฐวดี ไชยช่อฟ้ำ
2443 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณัฐวีร์ รัตนธรรม
2444 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ติณณภพ เทพรักษ์
2445 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ทองชมพู พัฒนชัยวงษ์คูณ
2446 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ธนกฤต หมีทอง
2447 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ธนพงษ์ นรำกิจพงศ์
2448 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ธนัชชำ โตศรีพลับ
2449 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ธัญญ์พิชชำ อดิเรกไพศำลกุล
2450 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ธัญมน เจริญผล
2451 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นพสรณ์ บุญชู
2452 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นวพร พูลสุข
2453 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว นวลพรรณ สน่ันไทย
2454 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ประสิตำ จิตต์อีหม่ัน
2455 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปำณิศำ แก้วกมล
2456 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ปุณยภำ มำศธนพันธ์
2457 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พรทิพย์ เจริญผล
2458 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พลอยนภัส หัสจรรย์
2459 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พำนทองแก้ว สุวรรณรัตน์
2460 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิมพ์กมน อภิพงษ์โยธิน
2461 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิมพ์ชนก จิตต์กูลสัมพันธ์
2462 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิมพ์รัมภำ กังสุกุล
2463 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว พิรุณพลอย อัจฉรำนิวัฒน์
2464 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ฟ้ำงำม บัวลอย
2465 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ภูริชญำ สมทรัพย์สถิต
2466 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว มนัชญำ อินทรำไสย
2467 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว เมจิญำ คุณธรรมพงศ์
2468 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วรกัญญำ ภูมิสวัสด์ิ
2469 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย วรโชติ วรำรัตน์ธนำเวช
2470 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว วิชญำรัตน์ กฤตยำวิเศษศักด์ิ
2471 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ศตำยุ แสงเพลิง
2472 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศศิธร ทองย้อย
2473 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศิริภรณ์ ปำนเดชอุดม
2474 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ศิริมำดำ พรมมำ
2475 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย ศุภจักร ญำณรัตน์
2476 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย เศรษฐชัย หุ่นเทอดไทย
2477 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย สวัสด์ิชัย ปำนน้อย
2478 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย สันติรำษฎร์ ไพโรจน์
2479 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุชำภัท เกษร
2480 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุภัสสร เกษมพรสกุล
2481 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว สุวรำ ไทรหอมหวล
2482 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว หฤทัยรัตน์ เศษบุบผำ
2483 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย องศำ โพธิสมภรณ์
2484 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำย อธิภัทร อิสรำวำณิชย์กุล
2485 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อภิชญำ แก่นม่ัน
2486 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว อำรียำ กิจบุญชู
2487 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ศึกษำ มธ.ท่ำพระจันทร์ นำงสำว ณิชำภำ เกษมวงศ์
2488 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว คณิตตำ อินสุพัตรำ
2489 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว จิรำยุ มหำวงศ์
2490 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชลธิชำ วงษ์ชัย
2491 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ชลลดำ เรือนใส
2492 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐณิชำ สุขสมกำย
2493 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณิชำ ทองพิสิฐสมบัติ
2494 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำย ธนะโชติ ช่ืนสงวน
2495 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ธิดำรัตน์ ชิงช่วง

Wanchaloem
New Stamp



ล ำดับ คณะ / หลักสูตร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 3 Admission 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564

2496 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำย ธีรภัทร มำระสำร
2497 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว นพณัช กำรเจนจิตร์
2498 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำย เบญจมิน ย้ิมแย้ม
2499 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปณิดำ มหำบูรณะ
2500 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำย ปรมินทร์ โพธ์ิทำ
2501 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปำจำรีย์ ศรีสุข
2502 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปำริชำติ พงษ์พำนิช
2503 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ปิยะภรณ์ อินธิรำช
2504 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พณิชำ ญำณฉันทกุล
2505 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิมพ์มำดำ ชุมนำค
2506 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิรกำนต์ วงศ์ค ำลือ
2507 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว เมธำวี ปรีชล
2508 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว รัตติเนตร พงษ์สระพัง
2509 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วรำพร สุมทุม
2510 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว วริศรำ เชิดฉ่ิง
2511 ศศ.บ.สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง นำงสำว อนุสรำ ปำนพันธ์
2512 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำย กิตติวัฒน์ อ้ึงเจริญ
2513 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำย จตุรพัฒน์ อ่วมสร้อย
2514 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัชชำ ฉัตรธีรทร
2515 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัชชำ เลิศหล้ำ
2516 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ณัฐฌนิดำ ศรีสุวรรณ
2517 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำย นวพล พรำยอ ำไพ
2518 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิชญธิดำ สุขทรัพย์
2519 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิมพ์ลภัส เหินชัย
2520 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว พิมพ์วรีย์ ทำมูล
2521 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำย ภัทรวิทย์ วิจิตรปัญญำ
2522 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มนัสนันท์ ชุวัสวัต
2523 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว มนัสนันท์ สร้อยสวัสด์ิ
2524 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว รุจิรำ วงศ์อุดมเลิศ
2525 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำย วงศธร ขัดเป็ง
2526 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว ศตกมล ภักดี
2527 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุธิดำ แสงเลิศล้ ำ
2528 ศศ.บ.ปรัชญำกำรเมืองและเศรษฐศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) ศูนย์ล ำปำง นำงสำว สุภำกำญจน์ เธียรจันทร์วงศ์
2529 วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่ำพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจีนศึกษำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)
นำงสำว มนสำ ฐำนโอภำส

2530 วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่ำพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ 
(หลักสูตรนำนำชำติ)

นำย ภวัต สุวัฒนะเกรียงไกร

2531 พจ.บ. (กำรแพทย์แผนจีน) (หลักสูตรนำนำชำติ) (TCM) นำงสำว ณัฐหทัย อรรจนสุพพัติ
2532 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนำนำชำติ) (CVS) นำงสำว ปลำยฟ้ำ วุฒิประเสริฐส่ง
2533 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เกิดสิริ บุญสิทธ์ิ
2534 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว คีตภัทร สว่ำงจิตร์
2535 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชณิชำ ชิตยำนันท์
2536 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ชนัญชิดำ อ ำคำ
2537 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ชินพัฒน์ อุทุมภำ
2538 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย โชติพัฒน์ ฝ่ำยผุย
2539 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ฐิตำกร เครือตัน
2540 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ณฐนนท์ ริมสันเทียะ
2541 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณฑิรนันทน์ เจียมขจรยศ
2542 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฏฐณิชำ อินณรงค์
2543 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐกมล คงยงค์
2544 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ณัฐญำ หยิกประเสริฐ
2545 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ดลลดำ รุ่งโรจน์
2546 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ทักษิณี เวียงสิมำ
2547 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธนวรรณ คุณวุฒิโอภำส
2548 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ธนันท์ บุญกอง
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2549 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธัญญพัทธ์ เจียมศรีมงคล
2550 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ธิดำวัลย์ มณีแดง
2551 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย นพดล ชูจิตร
2552 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย นภดล คะภะสุวรรณ์
2553 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย นฤบดี ดีสมโชค
2554 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว นันทินี เดชรักษำ
2555 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย พงศ์ภูวิศ ศิริศักด์ิเสนำ
2556 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย พีรวัส เช้ือจินดำ
2557 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ภรัญญำดำ ทองศรี
2558 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ภูรินท์ กิตติวณิชำนนท์
2559 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว มัสฤณ จ ำรูญพงศ์
2560 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว รตนพร จุฬำมณี
2561 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว ริญญำรัตน์ ต้ังสุวงศ์ชัยเดชำ
2562 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย วำริทธ์ินันส์ กุลนรัตน์
2563 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ศรุต ศุภมงคล
2564 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำย ศุภจักร ปันยำรชุน
2565 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สตรีรัตน์ เตมีศักด์ิ
2566 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุดำรัตน์ สำยนุ้ย
2567 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุดำรัตน์ จุติมูสิก
2568 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว สุภัทรศยำ สำรสิทธ์ิ
2569 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อภิญญำ คงน่วม
2570 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อลิรัตน์ วังวรวุฒิ
2571 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อลิสำ ม่วงเปล่ียน
2572 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อสมำ แซ่อ๊ึง
2573 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว อิสริยำภรณ์ ตันติประภำ
2574 ศศ.บ.นวัตกรรมกำรพัฒนำมนุษย์และสังคม (กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์) (โครงกำรพิเศษ) นำงสำว เอ้ืออำรียำ สิงหำพรหม
2575 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว กมลวรรณ ศรีสว่ำงเดช
2576 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย กฤตพณ เหลืองอร่ำมชัย
2577 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว กฤตพร ช่วยไล่
2578 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย กฤษณ เตีย
2579 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว กัญญำพัชร เปียศิริ
2580 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว กัลยำรัตน์ ร้อยศรี
2581 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย คงคำ สุคุณำ
2582 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย คุณัชญ์ ชูปำน
2583 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว จุฑำมำศ พิทักษ์ศักด์ิเสรี
2584 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ชัชพล สมำกัส
2585 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ซำร่ำ ประเสริฐสุข
2586 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ฐำนทัพ ชนะชัย
2587 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ฐิตำภรณ์ ชูจันทร์
2588 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ณัฐพัชร์ รงค์วรัตน์
2589 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ต้องรัก สกุลวัฒนะ
2590 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ต่อภูมิ อิสริยะอังกูร
2591 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ทิชำกร ร้อยคณฑำ
2592 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ธนพร ชนะชัย
2593 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ธนพล รอดนุช
2594 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ธนิตพงศ์ ปิติพันธ์เจริญ
2595 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ธมนวรรณ บุญเกิด
2596 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ธีรญำ ระนำ
2597 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว นภัสสร ฉิมสุวรรณ
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2598 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว นภำวรรณ เวียงนนท์
2599 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว นลินภัสร์ ภูวสินชัยนนท์
2600 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว นำถธิดำ ธนิกกุล
2601 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว นุศรำ นภำวัฒนำกูล
2602 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว บุณยำพร ทองไทยำกุล
2603 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ประจักษ์ บัวงำม
2604 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ปัณฑิตำ โรจนรวีวงศ์
2605 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ปัณณรัตน์ เก้ือสง
2606 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ปิยะพร สำวิสิทธ์ิ
2607 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ปุณยำพร พยำเทพ
2608 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว เปมิกำ ตันติมำสน์
2609 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ฝนทิพย์ สุขเสวก
2610 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว พกำวรรณ คงเสรีนุสรณ์
2611 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว พชรพร สุวรรณ
2612 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว พิชญ์นรี เหล่ำปรีชำกุล
2613 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย พิทยพัฒน์ แดมโนนโพธ์ิ
2614 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว พิมพ์พิชชำ นิลพัฒน์
2615 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ภัคจิรำ ใจพรเกษม
2616 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ภัคธีมำ จันทร์อุดม
2617 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ภัทรณิชำ สุทธิเดช
2618 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว มนต์ณพรรณ ลิมสมนึก
2619 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว เมณิสำ แย้มนิล
2620 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ยศยำ ซำฟีอี
2621 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว รัชภรณ์ วิกยำนนท์
2622 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว รัญชิดำ ถ่ินทับปุด
2623 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว รัฐสิริ บุญตำ
2624 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว รินรดำ มณีวงศ์
2625 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ลักษมี กำเหว่ำลำย
2626 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว วชิรินทรำ เท่ียงศรีเกล้ียง
2627 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย วรภพ นิยม
2628 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว วรัชยำ แก่นเงินตรำ
2629 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว วรัญญำ แข็งแรง
2630 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว วรันธร ศรีธำวิรัตน์
2631 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว วสุ เงำเพ็ชร
2632 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย วิชญะ ศรีโสม
2633 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว วีรภัทรำ สมบูรณ์วงศ์
2634 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ศรุตำ คงเทพ
2635 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ศศิญดำ อบอำย
2636 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ศศิธร สิทธ์ิเหล่ำถำวร
2637 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำย ศักดินนท์ ล้ิมส ำอำงค์
2638 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ศุภมำส วงศ์สวำสด์ิ
2639 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว สิริกร โพธิชิต
2640 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว สุภัทรำ คณำกรณ์
2641 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว อนัญญำ สุทิน
2642 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว อมิตตำ ป้ันเหน่งเพ็ชร์
2643 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว อลีนตำ จอกแก้ว
2644 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว อิศริยำ เหมือนแก้ว
2645 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว อิสรำภรณ์ รักศิลป์
2646 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว อิสริยำภรณ์ แสงเพชร
2647 โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร นำงสำว ฮำรียำ ประธำนศิริ
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