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 .00 1 นางสาวสสพรรษา  ออนทรวอศอษฎฎ60101201101 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

2 นางสาวชฎาพร  ดาบพลหาร60101201102 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

3 นางสาวชชชดารอนทรฎ  ทานาลาด60101201103 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

4 นายกอตตอศชกดอด  บสญเพพพย60101201104 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

5 นางสาวชชชฎาพรรณ  พรมไพสน60101201105 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

6 นายปณอธาน  ไชยพชนธสฎ60101201106 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

7 นางสาวออนทสอร  สสภภตชง60101201107 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

8 นางสาวโสภาพชนธฎ  มะโนรชตนฎ60101201109 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

9 นางสาวสสดารชตนฎ  พชนธฎแจจม60101201111 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

10 นายศอวชช  หหนกระโทก60101201112 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

11 นางสาวเพพญนภา  ไชยเพชรฎ60101201113 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

12 นางสาววอภารชตนฎ  คนหมชมน60101201114 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

13 นางสาวกชลยาทอพยฎ  วพระศชกดอด60101201116 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

14 นางสาวอรปรพยา  พระสวจาง60101201119 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

15 นางสาวจรอญญา  จชนผอง60101201120 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

16 นางสาวจอรนชนทฎ  ผารอโน60101201121 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

17 นายธาราชชย  หหวยดอกหอม60101201122 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

18 นางสาวสอรอญญา  ภาวงศฎ60101201124 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

19 นางสาวกนกวรรณ  วงศฎกาฬสอนธสฎ60101201125 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

20 นางสาวกรรณอกา  อจอนสสระทสม60101201126 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

21 นายอดอศชกดอด  สมเทพ60101201127 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

22 นายจชกรพชนธฎ  โทรชตนฎ60101201129 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวณหทชย  วงษฎนวนตา60101201130 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

24 นางสาวจอรชชญา  ผลาจชนทรฎ60101201134 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

25 นางสาวสสกชญญา  ประหสปะเม60101201135 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

26 นายสสรสอทธอด  ภภมอเรหองศรพ60101201138 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป
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27 นางสาวมสนอนทรา  สาทาวงคฎ60101201140 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

28 นางสาวนภชสสร  การสมบชตอ60101201141 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

29 นางสาวกาญจนา  ไชยวงศฎคต60101201142 สาขาวอชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

30 นางสาวณชฐณอชา  สสทธออาจ60101202101 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

31 นางสาวนอภาพชฒนฎ  ประพชนธฎ60101202102 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

32 นางสาววชชลาวลพ  ปสรณกรณฎ60101202103 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

33 นางสาวธชญญารชตนฎ  โคตรผาย60101202104 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

34 นายวชชระ  ศรพนนเฮหอง60101202105 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

35 นายภภสอทธอด  จชนทะวงศฎ60101202106 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

36 นางสาวณชฐกาญจนฎ  มากอง60101202108 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

37 นางสาวสสภาพร  พสทธลา60101202110 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

38 นางสาวนฤมล  ศรพสสาราญ60101202111 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

39 นางสาวภาวรอน  เอพมยมประเสรอฐ60101202112 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

40 นางสาวฐานภา  วงศฎเพชร60101202113 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

41 นางสาวลภชสรดา  อสปถานา60101202114 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

42 นางสาวประกายมาศ  บสระวงศฎ60101202115 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

43 นางสาวปปยะวชลยฎ  สองหาคร60101202116 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

44 นางสาวจพระนชนทฎ  วารพ60101202118 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

45 นางสาวกชญญารชตนฎ  ไตรวงศฎยหอย60101202119 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

46 นางสาวศอรอธร  ตสหมคสาอภจ60101202120 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

47 นางสาวปวพณา  ไชยายงคฎ60101202121 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

48 นางสาวจสฑามาส  ขสราษพ60101202123 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

49 นางสาวศอรอนภา  ศรพวรขาน60101202126 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

50 นางสาวพอศมชย  โพธอดชชย60101202128 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป
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 .00 1 นางสาวศสภลชกษณฎ  มะณพนพ60101202131 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

2 นายสอรวอชญฎ  แสงเสน60101202132 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

3 นางสาวชลดา  ดวงใจ60101202133 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

4 นางสาวชสตอมา  แกหวบชวดพ60101202134 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

5 นางสาวบสษบา  หารสสโพธอด60101202135 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

6 นางสาวนอรมล  โชตอประทสม60101202136 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

7 นางสาวศอรอพร  ปปยะกาโน60101202137 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

8 นางสาวณชฐธอฌา  ไชยจชกรฎ60101202138 สาขาวอชาการศศกษาปฐมวชย  ค.บ. 5 ปป

9 นางสาวปราณปรพญา  กสนดา60101204107 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ค.บ. 5 ปป

10 นางสาวรวอสรา  ตองตาสพ60101204122 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ค.บ. 5 ปป

11 นางสาวณอชาภชทร  ขาวอจอน60101204125 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ค.บ. 5 ปป

12 นางสาวเนตรนภา  มณพสรหอย60101204131 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ค.บ. 5 ปป

13 นางสาวธพวรา  พงศฎชพวะกสล60101204138 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ค.บ. 5 ปป

14 นางสาววอชชสดา  พรมประศรพ60101205101 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

15 นายศสภชชย  วอลามาตร60101205102 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

16 นางสาวเบญจวรรณ  สสวรรณเขตตฎ60101205105 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

17 นายพงศกร  กรพชนธฎ60101205106 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

18 นายจารสวชฒนฎ  งอยภภธร60101205107 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

19 นางสาวสสจอรา  โภคะชชย60101205108 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

20 นายธพระพงศฎ  จชนณรงคฎ60101205111 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

21 นายประกาศอต  บสญตาวชน60101205112 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

22 นางสาวนภาลชย  ศรพพอลา60101205116 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวนอภาวรรณ  ศรพชนะ60101205117 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

24 นางสาวเอกสสดา  ไชยวงศฎคต60101205120 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

25 นายวชนชชย  อาษาเหลา60101205121 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

26 นายนนธวชช  อสระภา60101205123 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป
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27 นายวรดนยฎ  คสาศรพ60101205124 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

28 นายเกพยรตอศชกดอด  อสปชา60101205126 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

29 นางสาวผกากอง  หอมฮด60101205129 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

30 นางสาวสสมอนตรา  ทวพพร60101205130 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

31 นางสาวจพรภอญญา  จชนโทวาท60101205132 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

32 นางสาวปราวพณา  ฮวดมาลชย60101205133 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

33 นางสาวปปทมา  ไชยวงศฎคต60101205136 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

34 นางสาวทอพวรรณ  ฝาชชยภภมอ60101205137 สาขาวอชาสชงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

35 นายธนชชชา  พรไธสง60101206101 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

36 นายจอรายส  ยอยง60101206103 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

37 นายสสมนตรพ  มพไกรราช60101206105 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

38 นางสาวสสกชลญา  กชลยาบาล60101206106 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

39 นายมนชสนชนทฎ  ปปญญาตรชยรชตนฎ60101206107 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

40 นายนพนชย  เพพงสสวรรณ60101206108 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

41 นางสาวกชามาศ  เชหพอตาพระ60101206109 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

42 นายธนกอต  ผาจชนทรฎ60101206110 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

43 นายภชทรภภมอ  ลอมวศอรอวงษฎเจรอญ60101206114 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

44 นายเกพยรตอศชกดอด  ปปญญาวงคฎ60101206116 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

45 นางสาวมสฑอตา  ปาระคะ60101206117 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

46 นางสาวนงคฎนสช  แกหวไพทภรยฎ60101206121 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

47 นายวชฒนชชย  บสษราคสา60101206122 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

48 นายนาวอน  นามโยธา60101206123 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

49 นางสาวสโรชา  ขจวงทอพยฎ60101206124 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

50 นายจพรศชกดอด  สพแดง60101206126 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป
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 .00 1 นายภภธเนศ  คสณบสราณ60101206127 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

2 นายไกรวอทยฎ  วอเศษสา60101206128 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

3 นายณชฐกร  บสญยงคฎ60101206129 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

4 นายชญานนทฎ  มณพศรพ60101206130 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

5 นายนอธอภชทร  ตรพรชตนฎ60101206133 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

6 นายภชทรวรรธนฎ  โคตรชสม60101206134 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

7 นายภชทรวสฒอ  พรหมดพ60101206135 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

8 นายวชสนกร  จชนดา60101206136 สาขาวอชาพลศศกษาและวอทยาศาสตรฎการกพฬา  ค.บ. 5 ปป

9 นางสาวอชญชลพ  บสญทรชพยฎ60101207102 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

10 นางสาวจพราวรรณ  ขชนทะโฮม60101207104 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

11 นายวอษณส  ศรพสาพชนธฎ60101207105 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

12 นายพอสอทธอด  อาจวอชชย60101207106 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

13 นายอดอศร  ละลพ60101207107 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

14 นางสาวปนชดดา  ปานาง60101207108 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

15 นางสาวเกศกนก  สพหาบสตร60101207110 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

16 นายไพศาล  บสญตะวชน60101207113 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

17 นายทรงวสฒอ  สมบภรณฎพรหอม60101207114 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

18 นายสานอตยฎ  จหอยจพด60101207115 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

19 นางสาววอชสตา  นาทชนดร60101207120 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

20 นางสาวสอรอยากรณฎ  เพพยรโคตร60101207122 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

21 นางสาวแคทลพยา  ศอรอฟอง60101207128 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

22 นางสาวอชจฉรอยา  สสวรรณไตรยฎ60101207130 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวณอชากร  เนตอ60101207131 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

24 นางสาวนอรชา  ปาระคะ60101207132 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

25 นายวอชญฎโภคอน  ศรพยศ60101207133 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

26 นายพอสอษฐฎ  เนหมองอาชา60101207134 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป
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27 นางสาวศศอภา  วงศฎตาขพม60101207135 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

28 นายพอชยชนตฎ  นชนทะศรพ60101207137 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

29 นายนนทวรรธนฎ  ไชยแสนทหาว60101207138 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

30 นางสาวจารสวรรณ  ศรพวชงไสย60101208101 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

31 นางสาวพรณภา  ภาอาษา60101208102 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

32 นางสาวพลอยไพรอนทรฎ  รชตนะวชน60101208103 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

33 นางสาวสสวชชราภรณฎ  จพนคสา60101208104 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

34 นางสาวมสทอตา  โสมณะวชตร60101208105 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

35 นางสาวชจอผกา  สสทธออาจ60101208106 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

36 นางสาวชลธอชา  โคตรขสา60101208108 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

37 นายพชฐพงษฎ  บาลลา60101208109 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

38 นางสาววอมลสอรอ  พชนธสฎแกหว60101208110 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

39 นางสาวพชชราภรณฎ  แสนภภวา60101208112 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

40 นางสาวโสภอดา  ไชยยศ60101208115 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

41 นางสาวขนอษฐา  สาระบชน60101208116 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

42 นางสาวชฎาพร  พบสมชย60101208118 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

43 นางสาวพลอยตะวชน  พรมวชง60101208119 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

44 นายณชฐวสฒอ  ธนะคสาดพ60101208120 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

45 นายธาดา  ศรพวรรณฎ60101208125 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

46 นางสาวจอราภรณฎ  กชนเจพยก60101208127 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

47 นางสาววพณาภรณฎ  ศรพนารชตนฎ60101208130 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

48 นายกษอตอนาถ  โพธอนพ60101208131 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

49 นางสาวจอนตนา  ปะระคะ60101208132 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

50 นายปานตะวชน  กาญจนพชนธสฎ60101208134 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป
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 .00 1 นายธงชชย  ตงศอรอ60101208135 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

2 นายอยสธยา  คสามสงคสณ60101208136 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

3 นางสาวสายสสณพ  สสขรพม60101208138 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

4 นางสาวแกหวมณพ  ปปปนทอง60101208139 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

5 นางสาวออนทอร  ปปญหาชชย60101208140 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

6 นายสสทธอพจนฎ  แสนเมหอง60101209101 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

7 นายวสฒอชชย  อสสาพรหม60101209102 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

8 นายไชยเชษฐ  ขจวงทอพยฎ60101209105 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

9 นายธนวชฒนฎ  พรหมคสา60101209106 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

10 นายยสทธรชช  สามหมอ60101209108 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

11 นายนฤพนธฎ  เพพงคสาปปปง60101209109 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

12 นางสาวปนชดดา  ชชยมสงคสณ60101209110 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

13 นายชาญณรงคฎ  มงคล60101209111 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

14 นายศสภวชฒนฎ  เดชขชนธฎ60101209112 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

15 นายทวพวชฒนฎ  มธสรส60101209113 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

16 นายสสรอยา  พระภภเงอน60101209119 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

17 นายกอตตอศชกดอด  อสปพงษฎ60101209120 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

18 นายอนสชอต  ดอษกอมง60101209121 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

19 นายพงศฎภชค  ไชยตะมาตยฎ60101209122 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

20 นายชภศชกดอด  ถศงนามลพ60101209123 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

21 นางสาววอภาลชกขฎ  ชสมภภสาร60101209124 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

22 นายอนสพล  เชอดสชงวาลยฎ60101209127 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวณชฐธอดา  เฟฟฟองนหอย60101209128 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

24 นายกพรตอกานทฎ  เสพยงเสนาะ60101209132 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

25 นายออศวพร  ไชยศรพ60101209134 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

26 นางสาวภาวอณพ  คอดโสดา60101209135 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป
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27 นางสาวไอรดา  โพธารอนทรฎ60101209138 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

28 นายนสาชชย  ศรพหาวงคฎ60101209139 สาขาวอชานวชตกรรมและคอมพอวเตอรฎศศกษา  ค.บ. 5 ปป

29 นางสาวอรพรรณ  สรหางนอก60101223102 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

30 นายวอศรสต  มอนไธสง60101223107 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

31 นางสาวชลดา  สารพพชนธฎ60101223108 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

32 นายวชชรพงษฎ  แดงทจาขาม60101223109 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

33 นางสาวปนชดดา  จชนทรา60101223111 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

34 นายภชคพล  อาจวอชชย60101223113 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

35 นางสาวมสทอตา  ไขแสง60101223114 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

36 นางสาวปนอตา  เสพยงเพราะ60101223115 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

37 นางสาวจอนดารชตนฎ  ไพรพรณ60101223117 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

38 นางสาวศอรอนทรฎทอพยฎ  วงศฎกะโซจ60101223118 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

39 นางสาวสสชชญญา  โคสาสส60101223120 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

40 นายคณอตอน  เมฒอยานนทฎ60101223121 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

41 นางสาวสสภอดา  คนซหมอ60101223125 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

42 นางสาวญาสสมอนทรฎ  อนสญาหงษฎ60101223126 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

43 นางสาววอมลสอรอ  ปปงอสทา60101223127 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

44 นายทวพทรชพยฎ  มอมสงคสณ60101223129 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

45 นางสาวชสลพพร  แลเฮว60101223132 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

46 นางสาวเรวดพ  พอลาโฮม60101223135 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

47 นางสาวชลดา  กงแกจนทหาว60101223136 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

48 นายเกพยรตอดการสณ  วงศฎสสวรรณ60101223137 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  ค.บ. 5 ปป

49 นายอภจทอง  ชอนบสตร60101226102 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

50 นายทองหยก  แสงพรมชารพ60101226103 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป
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 .00 1 นางสาวรชญชอดา  ไชยรบ60101226104 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

2 นายยสทธศาสตรฎ  พละศชกดอด60101226106 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

3 นายปฏอภาณ  โปรจงคสา60101226107 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

4 นางสาวอรอนงคฎ  สสราชวงคฎ60101226109 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

5 นายกอตตอชชย  หลชกบสญ60101226111 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

6 นายเมธอชชย  จชนลา60101226112 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

7 นางสาวดรสณพ  คสามสลตรพ60101226113 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

8 นายพอชอดชชย  แสนหภม60101226114 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

9 นางสาวจอรประภา  ไตรวงคฎยหอย60101226115 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

10 นางสาวลอมณพ  แกหวนพสา60101226118 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

11 นางสาวสสดารชตนฎ  ธ.น.มสล60101226120 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

12 นางสาวอมรรชตนฎ  ราชวงศฎ60101226121 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

13 นายศสภวสฒอ  วงคฎเตชะ60101226122 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

14 นายประยสทธฎ  บชวปปดชา60101226123 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

15 นายคฑาวสธ  พอมพฎพชด60101226124 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

16 นายศอวะพงศฎ  ดาคสา60101226126 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

17 นางสาวโสภอดา  โคตรหานาม60101226128 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

18 นายธนชชย  ชชยยะมาตรฎ60101226129 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

19 นายพชร  ประดอฐผล60101226130 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

20 นางสาวพรรณอภา  จสาปา60101226131 สาขาวอชาอสตสาหกรรมศอลปปและเทคโนโลยพ  ค.บ. 5 ปป

21 นายภานสวชฒนฎ  พอบภรณฎชชย60101235103 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

22 นายธวชชชชย  บชบพาน60101235104 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวมานอตา  ไชยบชตร60101235105 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

24 นางสาวฐาปนพ  ขสนปปญญา60101235108 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

25 นายสมพร  กองนางอหม60101235109 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

26 นายดสสอต  มสหงดพ60101235110 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป
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27 นางสาวกนกพร  พลเศษ60101235111 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

28 นางสาวนภารชตนฎ  เนตรวงคฎคสา60101235112 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

29 นางสาวภชทราวดพ  นาหชวดง60101235115 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

30 นางสาวนอภาพร  สภตรไชย60101235117 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

31 นางสาวรชตนกานตฎ  คสาเพชร60101235118 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

32 นางสาวอชจฉรา  ศรพสรหอย60101235120 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

33 นายธนภณ  ถอรธนาวานอชยฎ60101235121 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

34 นางสาววราภรณฎ  ศรพชสบรจวง60101235122 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

35 นางสาวเบญจวรรณ  พลวงศฎษา60101235123 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

36 นางสาวปลายฟฟา  เขพพยวสองหฎ60101235124 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

37 นายทอวากร  สายลพ60101235125 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

38 นายณชฏฐชชย  ฤาชชยสา60101235128 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

39 นางสาวอรวพรฎ  สชญราชา60101235129 สาขาวอชาคหกรรมศาสตรฎ  ค.บ. 5 ปป

40 นางสาวอสษา  เดชทะศร60102101101 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาววอภาพร  ขยชน60102101102 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาววรรณพ  แสงปลชมง60102101103 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวจสฑารชตนฎ  นาโควงคฎ60102101104 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวพอมพฎวอภา  วงศฎกา60102101105 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

45 นายนพรชตนฎ  โคตรสสโน60102101106 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

46 นางสาวลชดดาวชลยฎ  นนทะสพ60102101108 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

47 นางสาวศศอธร  ศสภรชตนฎสมบชตอ60102101111 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาวพชชรอดา  ทสานาสสข60102101113 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวพรรณทอพา  อะโนนาม60102101114 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวณชฐธอดา  ขจวงทอพยฎ60102101115 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวปวพณา  แดนขนบ60102101116 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวกสลนชนทฎ  วงคฎเทวราช60102101117 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

3 นายธนากร  ไปยะพรม60102101119 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

4 นายนชนทวชฒนฎ  วงศฎคสา60102101120 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวจสฑามาศ  เงอนนาม60102101121 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

6 นายทชตพงคฎ  ไชยสสระ60102101123 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวณชฐกมล  ลาดมสณพ60102101126 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

8 นายอภอสอทธอด  มะละกา60102101127 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวกมลรชตนฎ  พอมราช60102101128 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวกสลตรพยา  วงคฎษา60102101129 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวอชจตอพร  สสวรรณบสผา60102101130 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

12 นางสาวนชนธอดา  พรมกวยถพสา60102101131 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวสสรอฉชตร  เถาวฎชารพ60102101134 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

14 นายศอขรอนทรฎ  พนาพงษฎพอสสทธอด60102101135 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวรชตนา  พารา60102101136 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวเบญญา  มอมสงคสณ60102101137 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

17 นายชชยวชฒนฎ  จชนละคร60102101140 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

18 นางสาวกฤตอยาณพ  นามวงษา60102101141 สาขาวอชาเคมพ  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวชฎาพร  รอนทรชตนฎ60102102101 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวอรพรรณ  คสามสงคสณ60102102102 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

21 นายอลงกรณฎ  บสญเฮหา60102102103 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาวสสดารชตนฎ  จชนทรชงษพ60102102104 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

23 นางสาวผกามาศ  สสวรรณไตร60102102106 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวปปยะดา  แกจนมาลพ60102102107 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวทชศนพยฎ  วงคฎลสาพชนธฎ60102102108 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

26 นายโกเมธ  สวยฉลาด60102102109 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป
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27 นายชาญชชย  คสามสงคสณ60102102112 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวสสพชตรา  ประดากรณฎ60102102117 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวอรรอญา  สพสวย60102102119 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวจอดาภา  ปาหา60102102120 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวธนชชชา  ตอยะบสตร60102102121 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวพงศฎสสภา  จชนทาชชยภภมอ60102102122 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวสสภาโชค  รอดสสภาษอตยฎ60102102123 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวนฤมล  พรหมสาขา ณ สกลนคร60102102124 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

35 นายธอตอวสฒอ  แจจมบสรพ60102102125 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวอารพรชตนฎ  วงคฎวรรณศรพ60102102127 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวภชคจพรา  ชาชชย60102102128 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวอนงคฎ  แกหวอวน60102102130 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

39 นายรชชฎาภรณฎ  ศรพหาตา60102102131 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวกรกนก  โคตรพรม60102102132 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวรชงสพยา  จชนเพพง60102102134 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวศศอนา  อวนวชง60102102136 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวชาลอสา  กวานปรชชชา60102102201 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวญาสสมอนทรฎ  ฝฝายทอง60102102202 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

45 นางสาวศอรอนาถ  พรมสอทธอด60102102203 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

46 นายอชครเดช  ศอรอบสญ60102102204 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

47 นายณชฐวชฒนฎ  มณพปกร60102102206 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาววอชชสดา  เฮพยงราช60102102208 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวพนอดา  มาตราช60102102209 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

50 นายกฤษดากรณฎ  พรมลา60102102210 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป
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กลกลม 2
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 .00 1 นางสาวศศอธร  คงษา60102102211 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวรชชฎาพร  ไชยรบ60102102212 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาวสสธอรชกษฎ  สองหะสสรอยะ60102102213 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาวศอรอนธร  แสนเสน60102102214 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวชอดชนก  บสตรนนทฎ60102102216 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

6 นางสาวจรอยา  สสขเสรอม60102102218 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวณชฐธอดา  ภาษพ60102102220 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

8 นางสาวนอศาชล  ศรพผภย60102102221 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวพรธพรา  วงษฎศรพ60102102222 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวชลกาลยฎ  หงษฎทอง60102102224 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวธอดารชตนฎ  กสลกชพง60102102225 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

12 นางสาวชนอดา  ชมตอวชง60102102226 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวปรมาภรณฎ  ชจางทสา60102102227 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวณชฐฐา  พรมนอล60102102228 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

15 นายยสทธนา  กลอมนปทสมทอพยฎ60102102230 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

16 นายพสทธภภมอ  นาคอจอน60102102231 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

17 นางสาวนอภาพร  ศรพลาศชกดอด60102102236 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

18 นางสาวจอราพร  ปาจะ60102102237 สาขาวอชาชพววอทยา  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวสสพรรณพ  นหอยระวพ60102103103 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวนลอนพ  บสญมา60102103104 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวศศอนา  ลพลาไชย60102103105 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาวพนารชตนฎ  กชณสอนธสฎ60102103106 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

23 นางสาวพรนภา  ไชยภชกดพ60102103107 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวยลระดา  นนยะโส60102103108 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวอภอญญา  ภภบชงแสง60102103109 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวอตอญา  ธรรมสมบชตอ60102103112 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป
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กลกลม 2
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27 นางสาวพรธอดา  ไมสสวรรณ60102103116 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

28 นายธพระพงษฎ  เลอศพอพชฒนฎไพบภลยฎ60102103117 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวนพรชตนฎ  โยลชย60102103118 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวกชลยฎสสดา  ดวงสพจชนทรฎ60102103119 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวมอนตรา  นอลทะราช60102103121 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวเบญจวรรณ  หลจอนสอมว60102103123 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวศรวอภา  สสคสาภา60102103124 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวศอรอขวชญ  คสามสงคสณ60102103126 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

35 นายพงศฎณชฐ  หลหาสสพรม60102103127 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวดรสณพ  หาญเสนา60102103129 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวณชฐธอตา  ศรพหาพล60102103130 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวสกสลทอพยฎ  แกหวใส60102103131 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

39 นายกหองภพ  เนอนสสทธอ60102103132 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

40 นายบสรนชนทฎ  แสงสวจาง60102103134 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

41 นายณชฐดนชย  ไชยลหอชา60102103135 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวปปยะดา  วงคฎเตชะ60102103138 สาขาวอชาฟปสอกสฎ  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวพนอดา  หอนสอ60102105101 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

44 นายพชชรพล  แกหงมสงคสณ60102105102 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

45 นายนครอนทรฎ  ชาแสน60102105103 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

46 นายชวอน  หอตะคสณ60102105104 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

47 นายทรงวสฒอ  สสวรรณหอม60102105107 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

48 นายพรธวชฒนฎ  วรรณวอเศษ60102105108 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

49 นายนพดล  พรหมอารชกษฎ60102105109 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

50 นายภชทรภณ  ใยพชน60102105110 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป
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ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล
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 .00 1 นายสสพจนฎ  หลจอนสอมว60102105111 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวนรารชตนฎ  บสตรดพ60102105112 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาวกชลญาภรณฎ  ออนทสานส60102105113 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

4 นายจอนะดอษฐฎ  จชนทรคา60102105114 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวชสตอพร  ไชแพทยฎจชนทรฎ60102105116 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

6 นายศชกดอดสอทธอด  ปปยะนชนทฎ60102105117 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวพอมพฎนอภา  ศรพหาจชกร60102105118 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

8 นายธพรวสฒอ  เชพยงขวาง60102105120 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

9 นายเจษฎา  สพแดง60102105121 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

10 นายทอนภชทร  ไชยหาวงศฎ60102105122 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

11 นายวชชราสนฎ  เอกทอนวชฒนฎ60102105123 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

12 นางสาวอรญา  อชยวรรณ60102105124 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

13 นายอภอวชฒนฎ  ดพยอมง60102105125 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวเจนจอรา  สองหฎทสม60102105129 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

15 นายภาณสพงคฎ  วงคฎลสาพชนธฎ60102105130 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวเบญญาภา  ปภฝอรสณ60102105131 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

17 นายสราวสธ  ศรพทอน60102105132 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

18 นายดชสพร  สมรฤทธอด60102105133 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวศสภรชตนฎ  กมสาจชตสรชส60102105135 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

20 นายภชคนน  วงศฎกระจจาง60102105139 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวภชทรพร  เรหองแสน60102105141 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

22 นายวพรพล  แสนดวง60102105142 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

23 นายวสฒอพงษฎ  นสชอรสณ60102105144 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

24 นายอชษฎา  รชตนกร60102105145 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

25 นายสธาวสฒอ  เพชรดพคาย60102105146 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวปวชนรชตนฎ  โพธอดสส60102105147 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป
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กลกลม 2

สาขาวตชา

27 นางสาวพชชรอดา  พชนธะสา60102105148 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

28 นายธนบดพ  ชาวสสรอนทรฎ60102105149 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

29 นายศราเวช  ภาวงคฎ60102105201 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

30 นายธรรพฎณธร  ไชยทองศรพ60102105204 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

31 นายณชฐดนชย  แสนคสา60102105205 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวชญานอศ  วงคฎเทวราช60102105207 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

33 นายศสภสอทธอด  เมหองหนภ60102105208 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

34 นายกอตตอพงษฎ  วงคฎภาคสา60102105210 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

35 นายนชนทภพ  ทองยหอย60102105214 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

36 นายหชสนาบดพ  พอรสณสสนทร60102105215 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

37 นายธนาพล  เพพยสา60102105216 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

38 นายปรอญญา  อาจหาญ60102105217 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

39 นายพงศฎปณต  เทพคสามพ60102105218 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

40 นายอชษฎางคฎ  วดพศอรอศชกดอด60102105219 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

41 นายศอรอวงศฎ  รชกษาสรหอย60102105220 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

42 นายสอรวอชญฎ  หาระโคตร60102105221 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวนภชสสร  มสสอกา60102105222 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

44 นายเมธา  ภอรมยฎมาก60102105224 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

45 นายปปยะฉชตร  หานาเมหอง60102105225 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

46 นายภภมอนทรฎ  กสลชาตอ60102105229 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

47 นายนายราชวชตร  อนสญาหงษฎ60102105232 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

48 นายเกรอกกฤษณฎ  ชวดรชมยฎ60102105233 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวภชทราพร  ขจวงทอพยฎ60102105234 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

50 นายสสทธอศชกดอด  พจอศรพชา60102105235 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายวรกานตฎ  สสวรรณเพชร60102105239 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

2 นายจารสกอตตอด  นอลพชนธฎ60102105240 สาขาวอชาวอทยาการคอมพอวเตอรฎ  วท.บ. 4 ปป

3 นายจตสพล  งอยภภธร60102106101 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

4 นายธนาศชกดอด  ศรพแสง60102106102 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวอชญชลพ  จชนทรฎหอม60102106104 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

6 นายพงษฎวรอศนฎ  พงษฎปรพชากสล60102106105 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

7 นายวชชรอนทรฎ  งามงอน60102106108 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

8 นายเศรษวชฒนฎ  ฮวดคชนทะ60102106109 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

9 นายนวมอนทรฎ  หมหมนแพน60102106115 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

10 นายออทธอเดช  โรจนฎรสจงสถอตยฎ60102106117 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวดลยา  จหอยจพด60102106119 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

12 นายชลวอทยฎ  เกษมสอน60102106120 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

13 นายอนชนตฎสอทธอด  วงศฎเครหอศร60102106122 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

14 นายชวอน  ขยชน60102106127 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

15 นายนชฒวอน  จชนดาประดอษฐฎ60102106128 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

16 นายภชทอยฎตอยะ  คนคง60102106130 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

17 นายธนวชฒนฎ  วงศฎประทสม60102106131 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

18 นางสาวจสฑารชตนฎ  จชนทรฎโท60102106132 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

19 นายณชฐนนทฎ  โทษาธรรม60102106133 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวกาญจนา  นนทฎคสาวงคฎ60102106135 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

21 นายธพรพชนธฎ  วงศฎกจอ60102106136 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

22 นายอรรคชชย  กลหาหาญ60102106137 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

23 นายธพรโชตอ  ไมทอง60102106138 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

24 นายธนพล  คสาปปตะ60102106139 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

25 นายธนวรรษ  มสสอกะพชนธฎ60102106140 สาขาวอชาเทคโนโลยพสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวสสภวรรณ  พรมพสฒ60102108101 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวอสทสมพร  วงคฎจชนทะ60102108103 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

28 นายวพระชชย  เมหองโคตร60102108106 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวบสษกร  แกหวไพทภรยฎ60102108107 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวนฤมล  ศรพถาพร60102108108 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาววรรณพร  บอดร60102108109 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

32 นายธนวชฒนฎ  กชลยาแกหว60102108110 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวหนศมงฤทชย  บสญไพโรจนฎ60102108111 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวกชลยาณพ  พชงชา60102108112 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

35 นายวอศอษฎฎ  หงษฎหหอย60102108113 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวจอนตนา  บสญเลอศ60102108116 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวพอมพฎผกา  อสจนวอเศษ60102108117 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวปตอญญา  เหมหอดเขหมอนขชนธฎ60102108118 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวสสทธอพร  พจอศรพชา60102108119 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาววชชชอราภรณฎ  ผจานสสวรรณฎ60102108123 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวภชคจอรา  ตาลพบสตร60102108124 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวอรอษา  พาพรมลอก60102108125 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

43 นายรชฐพล  วะเกอดเปฟม60102108126 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวเมขลา  ผดสงกอจ60102108127 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

45 นายศอวะพงษฎ  เวพยงสมสทร60102108129 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

46 นายณชฐชชย  นะคะจชด60102108132 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

47 นางสาวรชตนาภรณฎ  ลาดบาศรพ60102108134 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาวนรอนทรฎรชตนฎ  ชาตอมนตรพ60102108135 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวกาญจนาพร  บสญมชมน60102108136 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาววนอดา  เรอมมศรพ60102108137 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวณชฐธอดา  สสรอยนตฎ60102108138 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวกฤตพร  วงศฎพนารชตนฎ60102108140 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาวนอตยา  จชนทะเดช60102108141 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาวรชญญา  นามแสง60102108142 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎสอมงแวดลหอม  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวจอนดาพร  ตสพอลา60102110101 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

6 นางสาวธรรมรชก  ธรรมมา60102110103 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวกชลยา  ทามณพ60102110104 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

8 นายอภอวชฒนฎ  ประเทพา60102110105 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวศอรอญญา  นามธอราช60102110107 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

10 นายภภมอนทรฎ  คสาลหอไชย60102110108 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

11 นายอดอศชกดอด  นาโควงคฎ60102110109 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

12 นางสาวนอศากร  สสขะหา60102110110 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวรจอตรชฐ  สมบชตอดพ60102110111 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวกชสแบง  กงกาหน60102110112 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวจอราพร  นะคะจชด60102110113 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวนาตยา  นนทฎไพวชลยฎ60102110114 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

17 นางสาวเจนจอรา  หอมจสาปา60102110115 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

18 นายนอตอกร  แสนสพมล60102110117 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวจอรชชญา  เดชโฮม60102110119 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวกชญญาณชฐญฎ  ขะวงษฎ60102110120 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวฐอตอรชตนฎ  มพมวล60102110121 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาวสอรอพร  กอมสอน60102110122 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

23 นายวชชากร  โพทะโสม60102110123 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาววราภรณฎ  ผลาจชนทรฎ60102110125 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวอารอยา  เวชกามา60102110127 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวชอชญา  พลบสตร60102110129 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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27 นายลพนวชฒนฎ  คนซหมอ60102110130 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวอภอชญา  นามไธสงคฎ60102110131 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวนสชจรพ  พจอสพยา60102110132 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

30 นายภภมชย  อชคพอน60102110133 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาววลชยพร  บสตะ60102110135 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

32 นายอรสณ  ปฟองศรพ60102110138 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาววชลภา  เมหองขชนธฎ60102110140 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวอาทอตยา  พรมวงศฎ60102110142 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาววอภาวพ  วงคฎกระโซจ60102110143 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวพลอยวอภา  ศรพหาโคตร60102110144 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวอาทอตยา  ภสดพทอพยฎ60102110145 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวประนอดา  ศรพเฮหอง60102110147 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวธชญจอรา  พอลาอสจน60102110149 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

40 นายสสทธอพล  ออนภภวา60102110150 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวยลลดา  เกอดศรพทอง60102110151 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวอชจฉราพรรณ  ไชยรบ60102110153 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวผกามาศ  ปาละวงศฎ60102110154 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวสสจอณณา  เมหองสสวรรณ60102110155 สาขาวอชาคณอตศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

45 นางสาวอมรรชตนฎ  วรกา60102116102 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

46 นางสาวมอนตรา  พรมวงศฎศรพ60102116103 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

47 นางสาวพรรณราย  บสระเนตร60102116105 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาวชชญญา  ยชงแสนภภ60102116106 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวชาลอนพ  แกหวมะ60102116108 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวศสภลชกษณฎ  ราชกรม60102116109 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวมชฑญา  แกหวจชนทรฎ60102116110 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาววรอษา  ทชบทอง60102116111 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

3 นายอสดมการณฎ  เรหองเจรอญ60102116112 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาววงศฎวอไล  การสญ60102116113 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวดวงฤทชย  คสาบภราณ60102116114 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

6 นางสาววรรณภา  โคตมอตร60102116115 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวสสณชฐชา  จชนทะนสด60102116116 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

8 นางสาวณชฐภรณฎ  ไชยสงคราม60102116117 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวเจนจอรา  กาละศรพ60102116118 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวชนนอกานตฎ  ทองสอดแสง60102116119 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวลลอตา  ไพจชนทรฎ60102116120 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

12 นายเจตรอน  แดงกชน60102116121 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวตชนหยง  ใจทชศนฎ60102116122 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวออนทอรา  สวนหลวง60102116123 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวอชจฉรา  อสประ60102116124 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวขวชญจอรา  สองหฎคสา60102116126 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

17 นางสาวเกพจมณพ  ผสยคสาสองหฎ60102116127 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

18 นายกมลเทพ  รากวงศฎ60102116128 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

19 นายศสภวชฒนฎ  เสพยงลพสา60102116130 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวมารอสา  นามบสตร60102116131 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวชโรชา  สสทาวชน60102116132 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาววาสอฎฐพ  ปปตโชตอชชย60102116133 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

23 นายอวอรสทธฎ  สสภาทอง60102116134 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวขวชญฤทชย  สสทธอโสกเชหอก60102116135 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวรามาวดพ  มพอยสจ60102116136 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวกสลสตรพ  ตตะคสา60102116137 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาววชอราพร  หชตถกอง60102116138 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวกมลรชตนฎ  ศรพชมภภ60102116139 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวมสกธอดา  ปปดสาคสา60102116140 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวณชฏฐา  ตตะมภล60102116202 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวประกายทอพยฎ  ผาสอน60102116203 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวอรปรพยา  เอนไชย60102116204 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวศศอธร  คสาทะเนตร60102116205 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาววอภาวดพ  มสธาพร60102116206 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาวจอราพร  ศรพแพง60102116207 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวศสภาวรรณ  พองพรหม60102116209 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวธชญนาฏ  กชนสหบ60102116210 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวจพรภา  ชชยวชงราช60102116212 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวพอมพอสร  แกหววงษา60102116213 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวเกศกนก  พรหมภชกดพ60102116215 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวกชญญาภชค  กรสณานสา60102116217 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวกมลชนก  แซจกชง60102116218 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

43 นายนชนทวชฒนฎ  คสาเถหมอน60102116220 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวสสดารชตนฎ  จสาปารา60102116221 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

45 นายณชฐพงษฎ  สสพร60102116222 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

46 นางสาวประภชสสร  เพพยรชนะ60102116223 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

47 นางสาวศอรอวรรณ  แพนสองหฎ60102116224 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

48 นายธนาวชฒนฎ  อาแพงพชนธฎ60102116226 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวอาพาภร  ทองสองหฎ60102116227 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวจสฬารชตนฎ  มพไกลลาด60102116228 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวชลาลชย  คงปาน60102116229 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวชลลดา  นาระคล60102116230 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาววาสนา  โคตะมา60102116232 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาววนอดา  บสญทวพ60102116233 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

5 นางสาวณอภาพร  นนธอลา60102116234 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

6 นางสาวสสดารชตนฎ  ชานสชอต60102116235 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวพรนภา  ใหมคสา60102116236 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

8 นางสาวอรอสมา  พรหมคนซหมอ60102116238 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาววารอษา  กรพสอนโคม60102116239 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวกมลชนก  กชนเสนา60102116240 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวศศอวอมล  บสญภภมอ60102116241 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

12 นายธนากรณฎ  กตอการ60102116242 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวสสภาวดพ  โคตนาม60102116243 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวสอรอยา  สมลพ60102116245 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวพอรอษา  โพนทอง60102116247 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวจารสวรรณ  พลสงคราม60102116248 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

17 นางสาวโสระญา  มจอมพะเนาวฎ60102116249 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

18 นางสาวจอตตอพร  ออนนอก60102116250 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

19 นายคมกรอช  ขชนตอมนตฎ60102116253 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวกสลชสลพ  ชหมนเปรหมอง60102116255 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวศสภวรรณ  คสาโสภา60102116256 สาขาวอชาสาธารณสสขศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาวพชชราภรณฎ  คสาพะโคตร60102502102 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

23 นางสาวปปยะธอดา  แกหวชสมภภ60102502107 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวสกสลกาญจนฎ  สาวะรอพล60102502111 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวสสทอนา  ประเทพา60102502112 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวอมรรชตนฎ  บชบพาน60102502113 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวธชญญารชตนฎ  ชชยบชณฑอต60102502114 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวจอดาภา  ธอวาพชฒนฎ60102502117 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

29 นายวสฒอนชนทฎ  ภภหาด60102502118 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวทรงอชปสร  ธงศรพ60102502120 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวอภอชารอญา  คลจองดพ60102502125 สาขาวอชาวอทยาศาสตรฎและเทคโนโลยพการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวมอนตรา  สพดา60102503101 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวปนชดดา  ถาปปนแกหว60102503102 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวขนอษฐา  สวชสดอดรชกษฎ60102503103 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาวเจนจอรา  มหาวงศฎ60102503108 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวอารพยฎรชตนฎ  ปากดพ60102503109 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวอารพยา  จชนทพชนธฎ60102503110 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวบสญยรชตนฎ  พรมทอง60102503111 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวอรอศรา  ทองวอไลยฎ60102503113 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวณชฐสสดา  วชงนาทชน60102503114 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวชลธอชา  นอลเนตร60102503117 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

42 นายธพระภชทร  แสงจชนทรฎ60102503119 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวกชญญารชตนฎ  บชวอสไร60102503120 สาขาวอชาเทคนอคการสชตวแพทยฎ  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวภาชอนพ  เภารชงคฎ60102511101 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

45 นายวชฒนา  หาไชย60102511104 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

46 นายณชฐพนธฎ  สสพรรณเภสชช60102511106 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

47 นายภภจประกรณฎ  จอตปรพดา60102511111 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาวจชนทวรรณ  คะสสดใจ60102511112 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวธอดารชตนฎ  โกพล60102511113 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวพชชรพ  วงศฎมพแกหว60102511117 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวศศอวอมล  สมพารเพพยง60102511118 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวสสทธาทอพยฎ  นาใจคง60102511119 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

3 นายพอพชฒนฎพงษฎ  ประสงคฎดพ60102511120 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาวเกศราภรณฎ  บสตรมาศ60102511121 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

5 นายกสลธร  ฤทธอรจวม60102511122 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

6 นางสาววนอดา  พะนารพ60102511124 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวศสภอกา  ทองสาม60102511125 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

8 นางสาวกมลทอพยฎ  เเสงโยธา60102511127 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวสสภชสสรา  หภมแพง60102511130 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวกมลชนก  มาตชชยเคน60102511136 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

11 Miss.Chhailin  Chhoeun60102511139 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

12 นางสาวสสจอตรา  วสฒอโส60102511141 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวอรสณทอพ  ชมภภราช60102511142 สาขาวอชาพหชศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

14 นายณชฐนนทฎ  ดงภภยาว60102512102 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

15 นายออทธอพล  พลศรพดา60102512103 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

16 นายสสรอยา  พลศรพดา60102512104 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

17 นายมาวอน  ทชนออนทรฎอาจ60102512105 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

18 นางสาวเกวลอน  วารวาด60102512108 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

19 นายนชฐดนชย  พสฒชา60102512109 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวชวชลลชกษณฎ  ภภมาสพ60102512110 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

21 นายอนสชา  เหมพลชม60102512111 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

22 นายณชฐพงษฎ  มพอสเทน60102512112 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

23 นางสาววรกานตฎ  พรมอสดม60102512113 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

24 นายธนากร  ปฟอทอง60102512116 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวปรชชญา  อหอยหวาน60102512118 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

26 นายณชฐดนชย  แสนทวพสสข60102512121 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวสารอกา  โถบสารสง60102512123 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวณชฐพร  เหลากสล60102512125 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาววอจอตตรา  โกพลรชตนฎ60102512126 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

30 นายณชฐภพ  โททสมพล60102512128 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวรชกชนก  เชหพอเมหองแสน60102512129 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

32 นายนครอนทรฎ  ทาสาลพ60102512130 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

33 นายรณชชย  จชนใด60102512131 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

34 นายณรงคฎศชกดอด  เชหพอทอง60102512132 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

35 นายฉชตรตะวชน  จชนทรฎศรพเมหอง60102512133 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาววรลชกษณฎ  เนพยมสวชสดอด60102512134 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวกชณฐอกา  สสขะพชนธฎ60102512135 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวเครหอวชลลอด  เเสนพวง60102512136 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวสสพอชญา  รชตนวงศฎ60102512138 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

40 นายปฏอมา  นาลงพรม60102512139 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

41 นายวชชรพล  จสาปา60102512141 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

42 นายธนวชฒนฎ  พรมแสง60102512142 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวนอภาพร  วงคฎสพดา60102512143 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

44 นายธวชชชชย  มพบสญ60102512144 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

45 นายนชนทวชฒนฎ  ทองทชพ60102512145 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

46 นางสาวธรรมสรณฎ  อสปโคตร60102512146 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

47 นายศสภฤกษฎ  ชาธอพา60102512148 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

48 นายอดอศร  กอมาลพ60102512151 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

49 นายพอพชฒนฎ  ศอรอกาล60102512153 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวพรนภา  ปฟองทอง60102512154 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวมาลอตา  สสวรรณพงษฎ60102512155 สาขาวอชาสชตวศาสตรฎ  วท.บ. 4 ปป

2 นายจชกรภชทร  โกพล60102513101 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาวเกวลอน  เครหอตาแกหว60102513104 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาวพรปวพณฎ  สพชชง60102513106 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

5 นายกฤษณพชนธฎ  คศพมยะราช60102513107 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

6 นายธพรพลชชย  แพงแสน60102513108 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

7 นายยสทธนา  จภมจชนดา60102513109 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

8 นายศราวสฒอ  คสามพ60102513110 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

9 นายวสฒอนชนทฎ  วอรอยเจรอญรชตนฎ60102513112 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

10 นายบดอนทรฎ  จชนทรฎแอ60102513116 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวภชทรอกา  ทองเตพม60102513118 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

12 นางสาวสาวอตรพ  แปฝมจสานชก60102513120 สาขาวอชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

13 นายกฤษฎา  บสตรดพดหวง60102514102 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวชนาภา  ศรพสถาน60102514103 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวธอดารชตนฎ  อสทชยวชฒนฎ60102514105 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวธชญรชตนฎ  ประทสมรชตนฎ60102514108 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

17 นางสาวณชฐมล  ชสมปปญญา60102514110 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

18 นางสาวแคทรพยา  จะรพศรพ60102514111 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวภาวรอนทรฎ  วงศฎสองชชพน60102514112 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวกฤตอยา  งามสอทธอด60102514114 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

21 นายปรชญชชย  คงปปญญา60102514115 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

22 นายศสภโชค  อสระแสง60102514117 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

23 นายธนากร  พรมรชตนฎ60102514118 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวพรพอมล  ทอพยฎมชงออนทรฎ60102514120 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาววราทอพยฎ  เนพยมเเดง60102514123 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวกชญญารชตนฎ  ศรพลสาไพ60102514128 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

27



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19307

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 18 ก.ย. - 6 ตกลาคม 2560

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

27 นางสาวพชกตรฎประภา  แสนหภม60102514131 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวฐอตอรชตนฎ  ทสมกอมง60102514132 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

29 นายจชกรภชทร  พรมไพสณฑฎ60102514134 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวพลอยทอพยฎ  ชมภภแสน60102514135 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวสสรพรชตนฎ  กสมารสอทธอด60103302101 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

32 นายภชทรกร  เอพยดดสา60103302102 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวรชตตอยา  สองหฎสาย60103302103 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

34 นางสาววราภรณฎ  วะชสม60103302104 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวพรธอดา  ศรพนา60103302105 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวประภาพร  ตหนคสา60103302107 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

37 นายอชษฎาวสธ  สอมสอนธฎ60103302109 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวกชนตนา  แกหวเสนา60103302110 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวกนกพร  เทวสกสล60103302111 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวอารพยา  ทองชชย60103302112 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวนอรชา  การสญ60103302115 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

42 นางสาววรรณพร  อสจนวอเศษ60103302117 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

43 นายธพรวชฒนฎ  มหาวงศฎ60103302118 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

44 นางสาวสสวอชาดา  สสนชนทา60103302121 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

45 นางสาวภาณสรชตนฎ  จอตมาตยฎ60103302122 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

46 นางสาวณชฐกาล  โถชารพ60103302123 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

47 นางสาวนฤภร  ลามคสา60103302124 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวสกาวใจ  อสปารพ60103302125 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาวนอตอยา  นอพชนธฎ60103302126 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

50 นายพงศกร  บสตรธอจชกร60103302127 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวเพพญนภา  อสจนกลม60103302132 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวจอดานชนทฎ  ศภนยฎศร60103302133 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวชลอตา  เหลาเเตว60103302135 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

4 นางสาวธชญรชตนฎ  ยตะโคตร60103302137 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวสสภาวอณพ  ผจองใสสพ60103302138 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

6 นายปปญญา  โคตรผาย60103302140 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

7 นายยสทธศาสตรฎ  ปาปะเถ60103302142 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

8 นายศรพกสอกอจ  ศอรอชมภภ60103302143 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวพอธพร  โทรชตนฎ60103302144 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวนพสาทอพยฎ  อสดมพล60103302145 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

11 นายสอทธอชชย  พวงประดอษฐ60103302147 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

12 นางสาวเยาวลชกษณฎ  มสงวงษา60103302150 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวดาราวรรณ  วงศฎประทสม60103302151 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

14 นายธนวชฒนฎ  ปปดชาสสวรรณ60103302152 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

15 นายบชญชา  วสฒอสาร60103302153 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาววรอดา  วงกมสา60103302154 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาววรกานตฎ  จสาปาเหลหอง60103303101 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

18 นางสาวจอตรดาวรรณ  อสปทสม60103303104 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวคณอจฐา  หอมจชนลพ60103303105 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาววรอนทร  แถววงษฎ60103303106 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

21 นายณชฐวสฒอ  เปลพมยนคสา60103303108 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวออนทสอร  ถานทองดพ60103303109 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวสสภาพร  คสากหอน60103303110 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวเจนจอรา  มอมงมอตรวชน60103303111 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวอรปรพญา  ปปญจรชกษฎ60103303112 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวนฤมล  นอนศรพ60103303113 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป
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27 นายสสธนา  ออนธอราช60103303115 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวมณพรชตนฎ  เวพยงพชฒนฎ60103303117 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวปปยาพร  สอมศอรอวชฒนฎ60103303118 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

30 นางสาวชลลดา  ยศพรรณ60103303119 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวณชฐกสล  วรศรพ60103303120 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวลชกขณา  มสงคสณ60103303121 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวพชชยา  พรหมจอม60103303122 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

34 นางสาววรชญญา  นารอนรชกษฎ60103303123 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวภชคจอรา  สองหฎเสหอ60103303124 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาววรรณภา  ออนดภ60103303125 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

37 นางสาวปรพยากร  ออนธอแสง60103303126 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวเอสรา  พรมวงคฎ60103303127 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวฉชตรสสดา  เหลาแตว60103303128 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวณชฐชา  วรรณพชฒนฎ60103303129 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวลลอตา  วงเวพยน60103303130 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

42 นางสาวยาใจ  ฮาบสสวรรณฎ60103303131 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

43 นางสาวปฏอญญา  นาดพ60103303132 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

44 นางสาวกรรณอการฎ  สมชชย60103303133 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

45 นางสาววไลลชกษณฎ  โซจเมหองแซะ60103303134 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

46 นายภาณส  พลทะกลาง60103303135 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

47 นายภชทรกานตฎ  ภชทรจารพ60103303136 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวชลธอดา  นาบสญ60103303138 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาวปปยพร  บสพศอรอ60103303139 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

50 นางสาวภคพร  อจอนพฤกษฎภภมอ60103303140 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวรชชนพวรรณ  อสปปญญฎ60103303142 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวกชญญารชตนฎ  บหอทอง60103303143 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวอรอนงคฎ  กาชอน60103303144 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

4 นางสาวกนกพรรณ  ใจเอหพอย60103303146 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

5 นายธนดล  นาเจรอญวสฒอกสล60103303148 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวมชณสอกา  แพงมา60103303149 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวปาจรพยฎ  มพเลข60103303150 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวนอธารชตนฎ  ทองอจอน60103303151 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวพชชรอนทรฎ  แพงสอม60103303152 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวสสภาพร  โทโคกสภง60103303153 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวกฤษณา  ชาทอพฮด60103303154 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

12 Miss.Xuy  Hoang Thi60103303155 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

13 Miss.NHI  TRUONG THI UYEN60103303156 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

14 นายสอรภพ  แพงโสม60103303157 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

15 นางสาวพนอดา  ปาทา60103303158 สาขาวอชาภาษาอชงกฤษธสรกอจ  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาวนสจรพ  วรรณพชฒนฎ60103304102 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวพลอยวรอนทรฎ  พรมพชนธฎ60103304103 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

18 นายนายจตสพร  วะชสม60103304104 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

19 นายนราชชย  เหมหอนสพเลา60103304105 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

20 นายณชฐพงษฎ  อนชนตสสนทร60103304108 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

21 นางสาวดาราพร  หนภจชนทรฎอจอน60103304109 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวสสนอตา  ไชยมาโย60103304110 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวนชนทอกานตฎ  นอลทราช60103304112 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาววอภาดา  สอทธอ60103304113 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวภชสสร  คสาพรม60103304114 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวกนกวรรณ  ชมชายผล60103304115 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป
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ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19309

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 18 ก.ย. - 6 ตกลาคม 2560

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

27 นางสาววรอยา  ถอมนตองโขบ60103304116 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวสสวนชนทฎ  บชวชสม60103304117 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวจพราภรณฎ  ลพนาลาด60103304119 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

30 นายภภรอทชต  ลาดมภน60103304120 สาขาวอชาสารสนเทศศาสตรฎ  ศศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวณชฐอดา  ศอรอเดชไชยวงศฎ60103305101 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาววชชมล  เเดงประสาท60103305102 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวรสจงนภา  ศรพมสกดา60103305104 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

34 นายมงคลศชกดอด  รภปสะอาด60103305105 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวปานมาศ  ผจานสสวรรณ60103305106 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวทอพยฎสสดา  แพงโท60103305108 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

37 นายณชฐภภมอ  วงศฎศรพชา60103305112 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวมนชญชยา  ออนทยสง60103305113 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวปรพยาภรณฎ  เคนพะนาน60103305114 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวจอราพร  ศรพษาคสา60103305116 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

41 นายธพรนพ  ออนทะประเสรอฐ60103305118 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

42 นายธนวชฒนฎ  สชจจชง60103305119 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

43 นางสาวอรปรพยา  ศอรอบสตร60103305121 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

44 นางสาวรชงสอนา  กลอมนกลหา60103305122 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

45 นายสสจอนดา  มาตราช60103305123 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

46 นางสาวชนนอกานตฎ  ผจานสสวรรณ60103305128 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

47 นางสาวรชชดา  ทองหจอ60103305129 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวสสมอนตรา  บสตราช60103305130 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาววรรณภา  โพธอดขาว60103305131 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

50 นางสาวทอพวรรณ  พสทธะจร60103305132 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19103

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวนสชนาถ  วรรณมา60103305134 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวโยธการ  วงคฎไชยสอทธอด60103305136 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาววอพร  เจรอญยอมง60103305138 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

4 นางสาวศอรอประภา  เหมะธสลอน60103305139 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวขนอษฐา  ไผจตาแกหว60103305140 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวพรไพลอน  ฮาบเมหองซอง60103305204 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวเกวลอน  อาแพงพชนธฎ60103305205 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวอรพอนทฎ  หมศกไธสง60103305206 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวจสฑาทอพยฎ  สสนารชกษฎ60103305207 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวหนศมงฤทชย  บสญประสอทธอด60103305208 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวนสจรอนทรฎ  นามสลทา60103305215 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

12 นายวชนเฉลอม  เสนาฤทธอด60103305216 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวชสตอกาญจนฎ  พรหมดา60103305217 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

14 นางสาวชนกนาถ  สชพโส60103305219 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

15 นางสาวนอรชา  กสลยะ60103305220 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาวอนสธอดา  กสลยะ60103305221 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวธอตอมา  พองชชยภภมอ60103305223 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

18 นายพานทองแทห  ถภกจอต60103305226 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวณอชาภา  เลอศสงคราม60103305228 สาขาวอชาการพชฒนาชสมชน  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาวมารอสา  สสพรมมา60103307104 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

21 นางสาวกนกพร  ยอจสาปา60103307105 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวสสวนชนทฎ  แพงโท60103307107 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวชสตอมา  การสญ60103307108 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวกอตตอมา  ทองหจอ60103307109 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวสลสตา  ชายทวพป60103307110 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอรพอน  อวนวชง60103307112 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19103

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

27 นางสาวชรอนรชตนฎ  โนยะราช60103307113 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวนชทกานดา  ขจวงทอพยฎ60103307114 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอาทอตอยา  แกหวภภบาล60103307116 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

30 นางสาวชลธอชา  ภภมอแสง60103307118 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวชาดาภรณฎ  พรหมสาขา ฯ60103307119 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวสสชาดา  ไพเราะ60103307120 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาววอรอยา  เอกภชกดพโพธา60103307121 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

34 นายนอธอ  ไตรสส60103307122 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวณชฐชา  เสนารชกษฎ60103307123 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวสสดารชตนฎ  ชชยชนะศรพ60103307124 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

37 นางสาวสอรอนทรา  นนทะโคตร60103307127 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวชนชญชอตา  ขาวพอมพฎ60103307128 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวสอนพนาฏ  ประทสมมา60103307130 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวพรรณกานตฎ  เหลจาทะนนทฎ60103307131 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวรชตตอยา  ชชยนามวชน60103307132 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

42 นางสาวนรอศรา  พอษสสวรรณ60103307135 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

43 นายจอระเดช  มจอมพะเนาวฎ60103307136 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

44 นางสาวปปฟนมณพ  แสงชาตอ60103307138 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

45 นางสาวสสทอตา  วงอะนส60103307139 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

46 นางสาวธชญญลชกษณฎ  เตโช60103307140 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

47 นางสาวเจนจอรา  ภภสชงวาลยฎ60103307141 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวปปยธอดา  ผาใตห60103307142 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาวชารอณพ  ศรพสมยา60103307143 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

50 นางสาวกชญญารชตนฎ  สรหอยสสข60103307145 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19104

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวผกามาศ  วงคฎวชนดพ60103307146 สาขาวอชาภาษาไทยเพหมอการสหมอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวขนอษฐา  พระภภมพ60103321101 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวปวพณา  ชชยนาม60103321102 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

4 นางสาวนพสาทอพยฎ  สสขใส60103321103 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวลชดดาพร  สารอกา60103321106 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวเกศวรอนทรฎ  จชนทะชา60103321107 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวเกวรอนทรฎ  กอระเกตส60103321108 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวมอนตรา  อสดมลาภ60103321110 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวพชชรอนทรฎ  พอชะดพ60103321111 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวกาญจนพ  ตะเนา60103321112 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวปนชดดา  ชชยมสงคสณ60103321113 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

12 นางสาวประภาพร  ชาวคนดง60103321117 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวอรยา  สพเนตร60103321118 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

14 นางสาวชนอกา  พจนา60103321119 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

15 นายณชฐพงษฎ  วงคฎแกหว60103321120 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาววราพร  สพมะณพรชตนฎ60103321121 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวสสจอตรา  การสณ60103321124 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

18 นางสาวศศอวอมล  พรมบชวภา60103321125 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวสสธอดา  ไชยหงษฎ60103321126 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาวภาวอณพ  นาสองสพ60103321127 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

21 นายณชฐสอทธอด  รชตนา60103321128 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

22 นายทวพทรชพยฎ  ดหวงคสาภา60103321129 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวชลดา  อชกฮาดศรพ60103321130 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวทชตตอยา  มชงสาหสต60103321201 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวสสจอตรา  อสจนใจ60103321202 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวกนกอร  จชนทอมา60103321204 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป
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กลกลม 2
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27 นางสาวสสมนฐกานตฎ  หวชงกกกลาง60103321206 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวอสลชยรชตนฎ  ศรพภภมพ60103321210 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอรชญญา  หอมเฮหา60103321211 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

30 นางสาววรชญญา  คงบสญ60103321212 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวณชฐวพกานตฎ  อสดตะกะ60103321213 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวพอชญา  มพมาก60103321215 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวภชทรพยา  เถรวงแกหว60103321216 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

34 นางสาวกรรณอการฎ  พลหาญ60103321218 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวสสมอตา  มสกสสข60103321219 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวพรชอตา  ลาสสด60103321221 สาขาวอชาการทจองเทพมยว  ศศ.บ. 4 ปป

37 นางสาวจสฬากร  อจอนจงไกร60103323101 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวโศจอตร  บสญเรหองจชกร60103323102 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวจอราวรรณ  แกจนทหาว60103323103 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

40 นายวรายสทธ  สชงกฤษ60103323104 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวอนชญญา  สมคสา60103323105 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

42 นางสาวจณอสตา  โพธอดสองหฎ60103323106 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

43 นายสสรวสฒอ  ปฟองดภดด60103323114 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

44 นายวพรชช  สสรอโย60103323116 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

45 นางสาวขนอษฐา  ทายะนา60103323119 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

46 นายรามอนทรฎ  เหงหาละคร60103323121 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

47 นายเจษฎา  นามแสง60103323122 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวนชฐมล  เมหองไพร60103323123 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาวอสมาพร  พรหมเดช60103323124 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

50 นางสาวถนอมลชกษณฎ  อรไท60103323125 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายธพรยสทธ  วอเศษขลา60103323127 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวนชนทอกานตฎ  ศรพมสกดา60103323129 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาววอสสสดา  นอลเขต60103323130 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

4 นายพรสอทธอด  หาดทวายกาญจนฎ60103323131 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวสสนอษา  ถาปปนแกหว60103323132 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวธอดารชตนฎ  วงษาเนาวฎ60103323134 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวเอมวอกา  อาจจสานงคฎ60103323139 สาขาวอชาวชฒนธรรมศศกษาเพหมอการพชฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวพชทธฎธพรา  อจอนจงไกร60104308102 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

9 นางสาวปนชดดา  พรรณวงศฎ60104308103 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

10 นางสาวออนอร  ขชนเลข60104308104 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

11 นางสาวขนอษฐา  คสาศรพ60104308105 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

12 นายเจตภาณสด  แกหวบสรพ60104308108 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

13 นายพอษณส  โคตรนาแก60104308110 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

14 นางสาวมอนตรา  โหนจงทพ60104308114 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

15 นางสาวปารอชาตอ  หมสดเงอน60104308116 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

16 นางสาวคณอตา  วรโพด60104308118 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

17 นายวอรวอชญฎ  โคตรสมบชตอ60104308119 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

18 นางสาวนอภาพร  นามบสตรดพ60104308128 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

19 นายณชชพล  ประกอบนา60104308129 สาขาวอชาศอลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

20 นายกสอน  วงศฎกาฬสอนธสฎ60104324101 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

21 นายธนากร  พอมยะวงคฎ60104324103 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

22 นายนาย กษอดอศ  ฮดบสญเรหอง60104324105 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

23 นายกษอตอนาถ  ใจจอตร60104324107 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

24 นายณชฐพงศฎ  นพคสณวงศฎ60104324108 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

25 นายกรสณา  คสาพอษงภ60104324111 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

26 นางสาวสสธาสอนพ  ธนะสพลชงกภร60104324113 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป
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27 นายอภอรชกษฎ  พชฒนกอจ60104324114 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

28 นางสาวเยพนฤทชย  ไชยมงคล60104324115 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

29 นายมงคลชชย  อสจนชะหลพ60104324118 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

30 นางสาวพชชรพ  หลานเศรษฐา60104324120 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

31 นายวสฒอพร  โทรชตนฎ60104324122 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

32 นายภภผา  เอพมยมโอภาส60104324127 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

33 นายมนชสวพ  ศรพพลชง60104324129 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

34 นายนายกฤตเมธ  ปรอปสญโญ60104324133 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

35 นายธพระยสทธ  ชชยบภรณฎ60104324135 สาขาวอชาดนตรพ  ศป.บ. 4 ปป

36 นางสาวเยาวลชกษณฎ  โคตรวอชชย60105309101 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

37 นางสาวสสภา  ผาใตห60105309102 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

38 นางสาวบสษรอนทรฎ  จอตจง60105309103 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

39 นายภภวฎณ  โยลชย60105309104 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

40 นางสาวผกาวดพ  ใครบสตร60105309105 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

41 นางสาวปรพดพยาภรณฎ  แสนโคตร60105309106 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

42 นายศชตราวสธ  คสาใบ60105309107 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

43 นางสาวลลอตา  คสณปปญญา60105309108 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

44 นายวพระชชย  บสพศอรอ60105309109 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

45 นางสาวชลลอตา  แสนแพงพชด60105309110 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

46 นางสาวศอรอญากรณฎ  เสวะนา60105309111 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

47 นางสาวเพาวอธภ  อสไร60105309112 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

48 นางสาวนอภาพร  อสจนเจรอญ60105309115 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

49 นางสาวอาทอตยา  โสมศรพคสา60105309116 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

50 นางสาววอไลวรรณ  พรรณพอกสล60105309117 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

51 นายธพรพงษฎ  วงคฎศรพชา60105309132 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายจอตชนชย  เดชบสรพรชมยฎ60105309118 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

2 นางสาวอรนสช  พรมจสาปา60105309119 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

3 นายนชฐพงษฎ  ลภกเงาะ60105309121 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

4 นางสาวมนชสวพรฎ  สสวรรณมงคล60105309122 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

5 นายนอตอพนธฎ  สพกสดเรหอ60105309125 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

6 นางสาวนอภาวรรณ  ไชยายงคฎ60105309126 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

7 นายบดอนทรฎ  จสรพมาศ60105309127 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

8 นางสาวขนอษฐา  หงษฎเกตส60105309128 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

9 นางสาวฐอตาภา  อหวนออนทรฎ60105309131 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

10 นางสาวกอตตอยา  กองแสง60105309134 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

11 นางสาวผกามาศ  เรหอรอรชกษฎ60105309135 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

12 นางสาววรชญญา  ศรพวอลาศ60105309136 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

13 นางสาวสสพรรณอการฎ  โคตรวอชา60105309137 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

14 นางสาวธชญวรชตนฎ  หาไดห60105309138 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

15 นางสาวมณพนสช  มภลมานชส60105309139 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

16 นางสาวสสพชตรา  ฤทธอดวงษฎ60105309141 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

17 นายชสตอเทพ  ดวงเคน60105309142 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

18 นายธนวอชญฎ  เกอดทวพ60105309143 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

19 นางสาวพรสวรรคฎ  วะชสม60105309144 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

20 นายพชชรพงษฎ  ศรพนสกภล60105309147 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

21 นางสาวณชฎฐธอดา  แกหวดารา60105309148 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

22 นายธพรเดช  ใจชจวง60105309150 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

23 นางสาวพชชรอนทรฎ  ไชยวาน60105309151 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

24 นายนอลธวชช  ออนธอเสน60105309152 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

25 นายปรมอนทรฎ  คนไว60105309153 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

26 นายปฏอพชทธฎ  มะสสใส60105309154 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป
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27 นางสาวใบเฟปรฎน  บาลวงคฎษา60105309155 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

28 นายภานสพงคฎ  อสดมลาภ60105309156 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

29 นางสาวพชชรอนทรฎ  ไชยนส60105309157 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

30 นายจอรายสส  โมหนองเดอมน60105309158 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

31 นายวชฒนา  อสจนมชมน60105309159 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

32 นางสาวนสธอดา  เหงหานหอย60105309160 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

33 นายพสฒอพงศฎ  เหงหานหอย60105309201 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

34 นางสาวปภชสสร  เวชกามา60105309204 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

35 นายพชชนชย  ลพทนทา60105309205 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

36 นายชยานนทฎ  ศรพสรหอย60105309206 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

37 นายวายส  วงคฎชชยงาม60105309207 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

38 นางสาววชลนอหวา  พอทชกษฎวงศฎ60105309208 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

39 นางสาวสสพรรณอการฎ  สสคสาภา60105309209 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

40 นายทอฐอนชนทฎ  ภาวงคฎ60105309211 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

41 นายพอสอฐ  ใหญจสาร60105309215 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

42 นางสาวชลอดา  จสฑารชตนฎ60105309216 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

43 นางสาวพรสสดา  ภภมอสาขา60105309217 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

44 นางสาวพอมพฎธอดา  ผลเพพชร60105309220 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

45 นายสสทธอลชกษณฎ  สอทธอวชง60105309221 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

46 นางสาวรชตวรรณ  อชมโพด60105309223 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

47 นางสาวชลอดา  นาโสก60105309224 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

48 นายนนทวชฒนฎ  ชชยวอนอต60105309227 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

49 นางสาวดวงฤทชย  ออนทรฎนสาชชย60105309228 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

50 นายสอรวอชญฎ  จชกษสจอนดา60105309230 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายปรอญญา  นาพชนธสฎเรอมม60105309231 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

2 นายธพรพล  แกหวอจอนขวา60105309232 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

3 นายปฏอภาณ  เวพยงนนทฎ60105309233 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

4 นางสาวนชทรพยา  นามพระธาย60105309235 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

5 นายอภอนพ  จชนทะคภณ60105309236 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

6 นายสสเทพ  คสาภภแสน60105309237 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

7 นางสาวปณอตตา  แพงวงษฎ60105309238 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

8 นายทรชพยฎ  สสวรรณ60105309240 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

9 นายเชษฐา  ลาชชย60105309241 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

10 นายคสณานนทฎ  สรหอยสองหฎ60105309243 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

11 นางสาวธชญชนก  อสปพงษฎ60105309244 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

12 นางสาวเชษฐฎสสดา  รามลอง60105309245 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

13 นางสาวพอมพฎวดพ  โคตรมอตร60105309246 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

14 นายวพรพง  กชนยา60105309247 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

15 นายธนวชฒนฎ  สารอนทรฎ60105309249 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

16 นางสาวณชฐชยาภรณฎ  รอดไสว60105309250 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

17 นางสาวสสทธาวาส  คสาโสภา60105309253 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

18 นางสาวจอรชฐอกานตฎ  ยะจชนโท60105309256 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

19 นางสาวชนกสสดา  ฤทธอดฤาชชย60105309257 สาขาวอชานอตอศาสตรฎ  น.บ. 4 ปป

20 นางสาววอชสดา  เสนาทอพยฎ60106401101 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

21 นางสาวเกศรอนทรฎ  ประเสรอฐสชงขฎ60106401102 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวจชนทรฎเพพญ  มอสงอน60106401104 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวลชกษอกา  มงคลสอนธสฎ60106401105 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวอรวพ  วจองไว60106401106 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

25 นายอชษฎา  โอหน60106401107 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวธอตอมา  ศรพนาเจรอญ60106401108 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป
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27 นายชยสอทธอด  พรหมอารชกษฎ60106401109 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวธชนยฎชนก  ออนธอโส60106401112 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

29 นายวพรวชฒนฎ  เชหพอคสาฮด60106401113 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

30 นางสาวกนอษฐา  เสหพอกจานคสา60106401114 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวระพพพรรณ  ชาธอพา60106401115 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

32 นายวอชชากร  อสปพงศฎ60106401116 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

33 นางสาววรรณวอสา  พรมอจอน60106401117 สาขาวอชาเศรษฐศาสตรฎธสรกอจ  ศ.บ. 4 ปป

34 นางสาวสสพชตรา  โฮมวงศฎ60107403102 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวจรรยาศอรอนชนทฎ  ใจมชมน60107403104 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวปภชสรา  แคลหวครหอ60107403106 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวธอตอญาพร  กสณสอทธอด60107403107 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาววรณชฐ  สพลาอวน60107403110 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวอารยา  ชสมปปญญา60107403111 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวเทพปรพยา  ปปลอง60107403112 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวคณอตา  เลพกอจอน60107403113 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวจสฑามาศ  สสขสรหอย60107403114 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาววอสสดาพร  ไชยฮาด60107403115 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวนอตยา  อสปพงษฎ60107403116 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวรชชฎาพร  ประเทพา60107403117 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวศอรอรชตนฎ  เชหพอคสาฮด60107403118 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวนสจรพ  อสจนรชมยฎ60107403119 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

48 นายธรรมนภญ  ทชศนพงษฎ60107403120 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวจอรประภา  ทอพยฎเสนา60107403121 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวอชญญรชตนฎ  อหอยรชกษา60107403122 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวภชณฑอรา  แสงมพ60107403123 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวจอรชชญา  แสงนามล60107403124 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวศศอธร  วงศฎศรพชา60107403129 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวศอรอวรรณ  สงวนสอทธอด60107403130 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวสสภาวดพ  เรหองเกษม60107403131 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวพจณอชา  ศรพวะกสล60107403132 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวธนชชชา  บสญชภ60107403134 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวนสชจรพ  กชนยาตพ60107403135 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

9 นายณชฎฐากร  ศอรอสวชสดอด60107403136 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

10 นายปฏอภาณ  อชคศรพ60107403137 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวพนอดา  ชสมปปญญา60107403138 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวนสชธอดา  รอกสาแง60107403139 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

13 นายวอศรสต  นนตะพชนธฎ60107403140 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวณอชารพยฎ  ชนะเคน60107403141 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวพรรณนอตตา  นนเลาพล60107403142 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวกมลชนก  นาโควงศฎ60107403143 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

17 นายชวลอต  ศอรอรสจงเจรอญ60107403144 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวประภชสสร  ชหมนชม60107403145 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาวเกตสสสดา  สภนยฎราช60107403146 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

20 นายรชฐธรรมนภญ  คสหมโพน60107403148 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

21 MissOanh  Cao Thi Kim60107403150 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวกรรณอกา  แสนจชนทรฎ60107404101 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวกชนยฎแกหว  สสคสาภา60107404102 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวชสธอมา  เกาะสภงเนอน60107404103 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวศอรภชสสร  ผลกอจ60107404104 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวปปทมา  นาสองเตา60107404105 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวอรญา  เชพยงไขแกหว60107404107 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวกวอนนาฏ  สสทธอประภา60107404108 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวณชฐสอมา  ศรพสสวะ60107404109 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวเสาวลชกษณฎ  ศรพจชนทรฎ60107404111 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

31 Mr.พรพอมล  วงศฎกาฬสอนธฎส60107404113 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

32 Mr.หนศมงฤดพ  นชนทะวงคฎ60107404114 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

33 Mr.ศอรอรชตนฎ  จชงคสณดพ60107404115 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

34 Mr.ศอรอลชกษณฎ  กองอสดม60107404116 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

35 Mr.จอราภรณฎ  กอมสล60107404117 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวปปยรชตนฎ  เดชขชนธฎ60107404118 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวอมรรชตนฎ  นามเสารฎ60107404119 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาวมณพนสช  นามเสารฎ60107404120 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวกาญจนาพร  โคตรวอชา60107404121 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวศรชณยา  บสตรศรพ60107404122 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวอรพรรณ  สพบสญเรหอง60107404123 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวนอรดา  สาระชาตอ60107404124 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาววรรณภา  กชลปพฤกษฎ60107404125 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวนพรชตนฎ  วพรพชนธฎ60107404126 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวปรอตตา  ฮจมปฝา60107404127 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวจชนทอมา  เนาวะราช60107404128 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวพอมพฎชนก  มสลสสรอนทรฎ60107404129 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

48 นายทวพศชกดอด  มพชาวนา60107404130 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวทรรศวรรณ  ไผจมพ60107404131 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวมนทอรา  ประลอบพชนธฎ60107404132 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวศศอธร  ศรเพชร60107404133 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวกสลธอดา  เจรอญชชยชนะ60107404134 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวณชฐชา  แสนตสหย60107404135 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวอนามอกา  กสตระแสง60107404136 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวชลลดา  วงศฎแกหว60107404138 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาววอลชยวรรณ  ขอบไชยเเสง60107404140 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวอารพลชกษณฎ  มจวงพชฒนฎ60107404141 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาววลอนดา  แกหวมสกดา60107404142 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาววรรณวอษา  จสาปา60107404143 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

10 นายภภวเนศนฎ  สมรฤทธอด60107404144 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวณชฐรอกา  ผาใตห60107404145 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวกนกพร  ผองแกหวออนทรฎ60107404146 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

13 นางสาวรชศมอดภชชสรณฎ  ภวภภตานนทฎ ณ มหาสารคาม60107404147 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวปวพณา  หลหาพชนธฎ60107404149 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวภชณฑอลา  ทาปฟปอ60107404151 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวณชฐรอกา  ทาวะลสน60107404153 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการเงอนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาววชอราภรณฎ  แกตสสภงเนอน60107408101 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวจอราวรรณ  รภปงาม60107408103 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาวณชฐสสดา  อสทชยวชฒนฎ60107408104 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวศสภษร  ชาภา60107408105 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวสอรอนาถ  โคตรธรรม60107408109 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวสสทธอดา  ชชยมาโย60107408111 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวชลดา  อสปพงษฎ60107408112 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวรสจงฤดพ  ออนลพ60107408113 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวพรสสดา  มสงธอราช60107408115 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอรญา  สพจสาปา60107408119 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวสสทธอตา  สสธรรม60107408120 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวทอตตอยา  สาหชส60107408121 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอรอสา  พรมลพ60107408123 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวธชญลชกษณฎ  กาพยฎขน60107408125 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวจชนทอมา  พลนาคภ60107408126 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวเกตนฎนอภา  มะลอรส60107408127 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวชญาณพ  เดชาเลอศ60107408129 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวปปยกานตฎ  เกตวงศา60107408130 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

35 นายธพรดนยฎ  สสดเสนจหฎ60107408132 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวนอจจารพยฎ  ไชยปรสง60107408135 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวบสษญา  ปฟองทอง60107408140 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาวอรณอช  วงคฎแสนไชย60107408142 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวณชฐพชชรฎ  พอมพฎโพกสล60107408144 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวปปยะธอดา  ตหนงาม60107408146 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวฉชนชนก  ลาวงคฎเกอด60107408148 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวลลอตา  คสณมพ60107408201 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวชลดา  สองหฎคสา60107408202 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวนอรชชญา  สงคฎพอมาย60107408203 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวศสภลชกษณฎ  สชงขฎเมหอง60107408204 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

46 นายภาณสวอชญฎ  อาจหาญ60107408205 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวฐอตอยา  ปปญญาประชสม60107408206 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

48 นางสาว ปปยวรรณ  อสปพงษฎ60107408209 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวธวอชตอยา  บสญศรพ60107408210 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

50 นายเจษฎาบดอนทรฎ  เทพศรพหา60107408211 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวสสพารชตนฎ  คสาจชนทรฎ60107408212 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวกมลวรรณ  ดวงปากดพ60107408213 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวสรหอยสสดา  คสาพอลา60107408214 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวสสภาพร  เกหพอสภงเนอน60107408218 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

5 นายภาณสวชฒนฎ  สชตถาผล60107408221 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวนอภารชตนฎ  พจอพอลา60107408222 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาววอภาวดพ  อจอนสา60107408223 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวทอพยฎปภา  มองบสญ60107408224 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

9 นายประสพโชค  โควบสตร60107408225 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาวณชฏลอตา  โถบสารสง60107408227 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวพรนภา  คสาพอลา60107408231 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

12 นายภาณสพงศฎ  เฮจา60107408235 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

13 นายขวชญดพ  พลายงาม60107408236 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวณชฏฐฎนารพ  คสาทองไชย60107408302 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวอาภาพร  วจนะศอรอ60107408304 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวสสมอนตรา  ศรพกภลกอจ60107408305 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาวธชญชนก  พรหมสาขา ณ สกลนคร60107408307 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวออสรพยฎ  เกตวงษา60107408309 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาวจพราภรณฎ  คสณชชย60107408311 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวนชทธมน  ชาวดร60107408312 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวทชศนพยฎ  คนใหญจ60107408313 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวณชฐมล  วงคฎเครหอศร60107408321 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวพรพอมล  ศรพวอไล60107408323 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวเนตรนภา  โพธอนพ60107408324 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงวอชาการจชดการทชมวไป)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวณชฐรอกา  ฤทธอดสยอง60107409101 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

26 นายธวชชชชย  ยาปปญ60107409102 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นายอภอสอทธอด  สพดาแกหว60107409103 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

28 นายภพมพล  อาษาวชง60107409104 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวขวชญธอดา  คสาสงคฎ60107409105 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวพรชอตา  เสนาชจวย60107409106 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวธอดารชตนฎ  เครหอดพ60107409107 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวสสดาภา  ละมหายศรพ60107409108 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาววอภาวดพ  ทอพยฎบสปผา60107409109 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวมะลอวรรณ  บสญงอก60107409111 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวสสดารชตนฎ  ประเทพา60107409114 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวรอญลอณพ  พอลาทา60107409115 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวสสดารชตนฎ  คมสาคภณ60107409117 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาววรอศรา  แกหวดพ60107409118 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวชลธอชา  สอนแกหว60107409121 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวพลอย  พรมทอง60107409122 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวจสฑามณพ  สนอทกลาง60107409125 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

42 นายรชฐพงษฎ  มหามาตร60107409126 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวชลธอชา  คนหาญ60107409129 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวอรสสดา  ดาบสพพาย60107409130 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวปารอฉชตร  คสามสงคสณ60107409132 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวปนชดดา  มภลเทศ60107409133 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวสโรชา  สสขวอพชฒนฎ60107409134 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

48 นางสาวกรรณอการฎ  ลชงโคตร60107409136 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวนภชสสร  มอมงมอตร60107409140 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

50 นายเฉลอมชนมฎ  แยหมเสมอ60107409141 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายปรอญญากรณฎ  รชตนภภมอ60107409142 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวยสภาวดพ  กระฉอดนอก60107409144 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

3 นายวสฒอชชย  โงหนแดง60107409146 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวกชลยฎสสดา  อามาตมนตรพ60107409148 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาววพณา  คสาโคตร60107409149 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวฉชนทนา  บสญเหลา60107409151 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวชสตอมา  พลธอราช60107409152 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวผกามาศ  ยอดวงศฎษา60107409153 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาวสมฤดพ  พอมสสวรรณ60107409154 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาวภชทรา  ราชเสนา60107409155 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวปปยธอดา  ศรพประใหม60107409156 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวจอตรวรรณ  โซจเมหองแซะ60107409157 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

13 นายเตวอช  บชวชสม60107409158 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวพลอยไพลอน  หอนสสข60107409159 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวกชลยาณพ  กสาทองดพ60107409160 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

16 นายอดอเทพ  สสขรพ60107409161 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาวเพพญวอภา  ทองศภนยฎ60107409162 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวณชฐกานตฎ  แพรผศพง60107409163 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาววรรณอศา  ผงสอนสส60107409166 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวนลอตา  ครองบสญ60107409167 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวเมธอกา  แสงพรมชารพ60107409168 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวกชนตนา  สกสลซหง60107409169 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวจารสวรรณ  สายวรณฎ60107409172 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวยลดา  ปภฝหหวยพระ60107409174 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวปปยพร  เทพคสาดพ60107409175 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป

26 นายสายชล  พชนธฎนาคสา60107409176 สาขาวอชาบรอหารธสรกอจ(แขนงการจชดการโลจอสตอกสฎ)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาววลอดา  ใยปางแกหว60107425102 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวรสจงนภา  มาลาคสหม60107425103 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวชฎาพร  นาหชวหนอง60107425105 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวพรสสดา  คณะเมหอง60107425107 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวรชตนภรณฎ  พลศชกดอด60107425108 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวนชทรพนทรฎ  ผาพองยภร60107425109 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวเกษรกมล  รสจงวอสชย60107425203 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวหทชยชนก  สอนธสวานอช60107425205 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวรวพวรรณ  อรรคศรพวร60107425206 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวสสธอดา  สมบาน60107425207 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวดารารชตนฎ  ทองประโคน60107425208 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

38 นายวสฒอพงษฎ  นวานสช60107425209 สาขาวอชาการจชดการธสรกอจคหาปลพก  บธ.บ. 4 ปป

39 Mr.สสทธอราช  เชหพอจชนทา60107426101 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวอนอตา  จชกรเครหอ60107426102 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

41 นายพอชอตชชย  เดชะคสาภภ60107426104 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวตรพรชตนฎ  ขชนสสารอง60107426106 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวอาทอตยา  อนสญาหงษฎ60107426109 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวปปยะธอดา  ภภจอมจอตร60107426112 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวประภชสสร  กาเทพ60107426113 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวอารยา  พวงศรพเคน60107426117 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

47 นายธนาวสฒอ  กาสาวงคฎ60107426120 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

48 นายอภอชอต  ชาคสณ60107426121 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

49 นายอภอชชย  ชาคสณ60107426122 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวสสธอดา  ทชนออนทรอาจ60107426123 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายภภรอวชฒนฎ  ชนะพจนฎ60107426126 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาววรรณภรณฎ  บางทราย60107426127 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

3 นายธพระพงศฎ  บสพศอรอ60107426128 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

4 นายศสภณชฐกรกอตตอด  พลขสา60107426129 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

5 นายณชฐดนชย  ธานพกสล60107426131 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

6 นายยอดธง  ศรพสสนาครชว60107426132 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวนชทธมล  เบพนอหาหมาด60107426133 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

8 นายรชฐธรรมนภญ  ขชนธสลา60107426134 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาวนพสาทอพยฎ  ผลมะลพ60107426201 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาววนชดดา  ศรพเลอศ60107426202 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

11 นายธนวชฒนฎ  พรหมจอม60107426203 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวนรอศรา  เขพมจชกร60107426204 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

13 นางสาวพรชอตรา  วอเศษวงษา60107426205 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวพชชรพพร  คสาหรชด60107426206 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวพลอยไพลอน  โสมแผหว60107426207 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

16 นายวอทยา  ตะวะนะ60107426211 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

17 นายตะวชน  บสญธรรม60107426217 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวนงนภชส  ออนสสวอ60107426219 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

19 นายปปยะพงษฎ  พรหมสสพรรณ60107426220 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวศอรอษา  พอมพาเลพย60107426222 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

21 นายวรรธนะ  เอพมยมละมชย60107426225 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

22 นายพอสอทธอด  เหลาแตว60107426226 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

23 นายภานสเดช  อสทอง60107426227 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

24 นายออมสอน  พรมประศรพ60107426228 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวจอราพรรณ  เสนจชนตะ60107426229 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอภอญญา  อสประ60107426230 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวพชชนอกา  คนหมชมน60107426231 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

28 นายธรณอนทรฎ  คสาเมหอง60107426233 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

29 นายราชขาล  กสดนอก60107426234 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวกนกวรรณ  นาคะออนทรฎ60107426304 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวอรยา  พวงมาลชย60107426305 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวปรอษา  พาลศก60107426306 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

33 นายธชชพล  ตอยะบสตร60107426307 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวจอนดารชกษฎ  มณพลสน60107426310 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

35 นายนวรชชกร  พรสสวรรณ60107426314 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวชไมพร  พจอเสหอ60107426316 สาขาวอชาคอมพอวเตอรฎธสรกอจ  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวสสพรรณอกา  ไชยตะมาตยฎ60108406101 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

38 นางสาวศอรอวรรณ  พนอมสาส60108406103 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

39 นางสาวธชตศอญา  ศรพอารชกษฎ60108406104 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

40 นางสาวกาญจนา  เมษา60108406105 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

41 นางสาวชนอดา  แกหวเสนา60108406106 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

42 นางสาวนพสาทอพยฎ  ชาเหลา60108406107 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

43 นางสาวกสลธอดา  วรรทวพ60108406108 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

44 นางสาวนอตยา  พอกสลสพ60108406109 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

45 นางสาวปรางทอพยฎ  โพธอพรม60108406110 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

46 นางสาววอยดา  โคตรแสง60108406112 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

47 นางสาวอภอฤดพ  บาลโคตรคสณ60108406113 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

48 นางสาวชลดา  พศมงสนามชชยเขต60108406115 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

49 นางสาวทชดดาว  พรมศรพ60108406116 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

50 นางสาวสสนอตา  ดวงแกหว60108406117 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวรสจงรชชนพ  โตจนวสธ60108406118 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

2 นางสาวอนามชย  ศรพมงคล60108406120 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

3 นางสาวชญาณพ  ไชยสชจ60108406121 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

4 นางสาวอรอยะ  พลพชนธฎ60108406123 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

5 นางสาวชลลดา  ฉาไธสง60108406124 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

6 นางสาวทอพมาศ  ราชคม60108406125 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

7 นางสาวพอมลวรรณ  จชกรโสภา60108406127 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

8 นางสาวอสบลวรรณ  ทอพยฎทอง60108406128 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

9 นางสาวสสดารชตนฎ  จวงแดง60108406130 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

10 นางสาววอจอตตรา  สาวงคฎ60108406132 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

11 นางสาวทรรศอกา  โกษาแสง60108406134 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

12 นางสาวชลธอดา  สพจสาปา60108406136 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

13 นายกอตอศชกดอด  เพอมมพภนคสณารชกษฎ60108406138 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

14 นายพชฒนพงษฎ  มาตยฎแสง60108406139 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

15 นางสาวกฤตอมา  งอยผาลา60108406141 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

16 นางสาวประภชสสร  พอกสลศรพ60108406142 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

17 นางสาววชชรพ  เหลาแตว60108406143 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

18 นางสาวปรอยาภรณฎ  โยธาพล60108406144 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

19 นางสาวรชชนพกร  สชนทชด60108406145 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

20 นางสาวขนอษฐา  ใจปปญญา60108406146 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

21 นางสาวศสพรชตนฎ  แขพงแรง60108406147 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

22 นางสาวภารอณพ  ตงบสญชชย60108406148 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

23 นางสาวพรพอมล  กวดนอก60108406149 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

24 นางสาวอารพยา  วชงกะธาตส60108406150 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

25 นางสาวศอระนชนทฎ  สพเทพยวไทย60108406151 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

26 นางสาววอสสทธอยา  มหชตกสล60108406152 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป
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27 นางสาวกชลยารชตนฎ  วชนปปญญา60108406153 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

28 นางสาวกอตอยา  ออทะขชนธฎ60108406154 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

29 นางสาวอารพรชตนฎ  โพธอโคตร60108406155 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

30 นายวอษณส  รชตราช60108406156 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

31 นางสาวจอราพรรณ  ไชยชอต60108406157 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

32 นางสาวนพสาผศพง  ออนธอแสง60108406158 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

33 นางสาวนอราวรรณ  ทสมสา60108406159 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

34 นางสาวอารพรชตนฎ  ทองหนองยาง60108406160 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

35 นางสาวมาลพวชลยฎ  โคตะมา60108406161 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

36 นางสาวจอราวดพ  อสจนใจ60108406162 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

37 นางสาวไอลดา  ศรพวอลชย60108406163 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

38 นางสาวไพรวชลยฎ  บสญเหลา60108406164 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

39 นางสาวสสทธอดา  แสนสามารถ60108406165 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

40 นางสาวปปยะธอดา  เชหพอตาพระ60108406166 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

41 นางสาวพรทอพยฎ  บสญไสย60108406167 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

42 นายนายธนฤทธอด  วอรอญาตอ60108406168 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

43 นางสาวนพสาทอพยฎ  ทชศมพ60108406169 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

44 นางสาวพอชญา  ดาบลาอสา60108406170 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

45 นางสาวรสจอมาศ  สมแสน60108406172 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

46 นางสาวสสธาสอนพ  เเกหวคสาศรพ60108406173 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

47 นางสาวปวรอศรา  สอนสภญ60108406175 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

48 นางสาวอรนภา  แกหวชสมภภ60108406176 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

49 นางสาวอสไรวรรณ  บสญยหน60108406177 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

50 นางสาวรชตนา  วงศฎกระโซจ60108406178 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวอสไลพร  วชงพาน60108406179 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

2 นางสาวยสพอน  แกหวสพนวน60108406180 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

3 นายพรชชย  จชนทะฝฟาย60108406182 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

4 นางสาวศอรอนทรฎเรศ  ออนปาว60108406183 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

5 นางสาวธชญญาเรศ  รสกคสา60108406184 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

6 นางสาวรชตตอยากรณฎ  วงศฎสพดา60108406202 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

7 นางสาวกชญญรชตนฎ  บหงชมโพธอด60108406203 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

8 นางสาวอรอสา  พอมหา60108406204 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

9 นางสาวเบญจมาพร  วะลชบ60108406205 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

10 นางสาวยสวรพยฎ  ตสพอลา60108406206 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

11 นางสาวพชชรพภรณฎ  มสลสาโคตร60108406207 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

12 นางสาวยลดา  อจอนดารา60108406208 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

13 นางสาวสสพชตรา  แสนศอลปป60108406209 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

14 นายพรชชย  สสดยะดา60108406210 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

15 นางสาวสอรอลชกษณฎ  สอมแสง60108406211 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

16 นางสาวอรชญญา  ลพทนทา60108406212 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

17 นายณรงคฎศชกดอด  แกหวคสาแจหง60108406213 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

18 นางสาวศอรอลชกษณฎ  ภภวงคฎ60108406214 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

19 นางสาวจสตอพร  แกหวกจา60108406215 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

20 นายกอตตอวอนทฎ  ธงวอชชย60108406216 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

21 นางสาวภรทอพยฎ  ดอนสองหฎ60108406217 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

22 นางสาวโชตอกา  สหะจอตตา60108406218 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

23 นางสาวสสจอตรา  อสปปชฌายฎ60108406219 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

24 นางสาวภชทรภรณฎ  ปานมสข60108406220 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

25 นางสาวมอนตรา  คสาตชพงหนหา60108406221 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

26 นางสาวกนกวรรณ  อจอนหลง60108406223 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป
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27 นางสาวศอรอกสล  สมตชว60108406224 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

28 นางสาววราภรณฎ  คสาหา60108406225 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

29 นางสาววนอดา  แสนสสรอวงคฎ60108406226 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

30 นางสาวสสทธอดา  สสพร60108406228 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

31 นางสาวละออรชตนฎ  ชาลพ60108406229 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

32 นางสาวปปยวรรณ  คสาจชนทรฎ60108406230 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

33 นางสาวกาญจนาพร  ออนธอแสน60108406231 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

34 นางสาวนารพนาฏ  สสภาผล60108406233 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

35 นางสาวกนกพร  กสตารชกษฎ60108406234 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

36 นางสาวอภอญญา  ไพมาตร60108406235 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

37 นางสาวสสดารชตนฎ  ออนธอบาล60108406236 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

38 นางสาวนอตตอยา  บรอบภรณฎ60108406237 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

39 นางสาวรชชดาพร  งชนลาโสม60108406239 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

40 นางสาวพรนภา  วงคฎเครหอศร60108406240 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

41 นางสาวกมลวรรณ  กอบเกหพอ60108406241 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

42 นางสาวพรพอมล  พลาดออนทรฎ60108406242 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

43 นางสาวพอชญา  บสญญพชนธสฎ60108406243 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

44 นางสาวนสตอรชตนฎ  แกหวฝฝาย60108406244 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

45 นางสาวนอศรา  หชสรอนทรฎ60108406245 สาขาวอชาการบชญชพ  บช.บ. 4 ปป

46 นางสาวอภอญญา  ทอลารชกษฎ60109407101 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

47 นายธวชชชชย  มะรอสาร60109407102 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

48 นางสาวศอรอวรรณ  หลชกทอง60109407103 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

49 นางสาวนรอศรา  โนตตสสภา60109407104 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

50 นางสาวปรพยาภรณฎ  จภมสพสองหฎ60109407105 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป
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 .00 1 นางสาวปภชสสร  ปปฟนทอง60109407106 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

2 นายธนากร  ใจเสรพ60109407108 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

3 นายอสดมเดช  พวงมาลา60109407109 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

4 นายวพระยสทธ  โคตรชมภภ60109407111 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

5 นางสาวศศอธร  กสลพชนธฎ60109407113 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

6 นางสาวพรจรชส  มพดพ60109407114 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

7 นางสาวจสฑารชตนฎ  แสนภภวา60109407118 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

8 นางสาวปปยะธอดา  เดชวงศฎ60109407119 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

9 นางสาวรสหงเจรอญ  มสงแสน60109407120 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

10 นางสาวปปยะมาศ  ใจสสข60109407121 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

11 นางสาวกชลยา  รสจงโรจนฎ60109407122 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

12 นางสาววชอรา  สลชบศรพ60109407125 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

13 นายจอรวชฒนฎ  บาลโคตรคสณ60109407126 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

14 นางสาวปฏอมาพร  ตสนา60109407127 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

15 นายคสณพชฒนฎ  แสงพรมชารพ60109407129 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

16 นางสาวสสธอดา  หอมจสาปา60109407130 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

17 นายกฤษณะ  มณพกชน60109407131 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

18 นางสาวอรอสมา  มาตราช60109407132 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

19 นางสาวอชงษณา  ธงสวชสดอด60109407133 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

20 นางสาวศอรอลชกษณฎ  ทองดพ60109407134 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

21 นางสาวอชญชอษา  วรรณทอง60109407137 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

22 นายทายชช  ทองบสญธาตส60109407139 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

23 นางสาวรชชฎาพร  ศรพคราม60109407140 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

24 นางสาวเบญจมาศ  ปวนเอหย60109407141 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

25 นางสาวสอรอตา  หอมขจร60109407146 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

26 นางสาววราพร  จชนทอจอน60109407147 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป
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27 นางสาวดสจฤทชย  มสขศรพ60109407149 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

28 นายวสชนตฎ  อยภจสสข60109407150 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

29 นางสาวใจภชกดอด  พงษฎโสภณ60109407201 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

30 นางสาวสสชาดา  วงศฎพชนธฎ60109407202 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

31 นางสาวนฤมล  นาโควงคฎ60109407203 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

32 นางสาวมารอษา  ผจานสสาแดง60109407205 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

33 นายนพชชย  ภภแยหมใส60109407207 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

34 นางสาวอภอญญา  ทชนบสญ60109407208 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

35 นางสาวชณอกา  กาฬแสง60109407209 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

36 นางสาวกอตตอกา  โสมสสพอน60109407210 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

37 นางสาวจอนตฎจสฑา  ลพพรมมา60109407212 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

38 นายวชชรพงษฎ  พรหมสาขา ณ สกลนคร60109407216 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

39 นางสาวกชนอภา  ศอลารชกษฎ60109407217 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

40 นางสาวจอนดารชตนฎ  สอนสมนศก60109407218 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

41 นายนราวอชญฎ  ศรพขชนทอน60109407222 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

42 นายพชชร  ทองนภ60109407223 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

43 นายพอชอตชชย  โทอาสา60109407225 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

44 นางสาวจอรวรรณ  ฉจอกระโทก60109407226 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

45 นางสาวชลดา  ทะวงศฎนา60109407227 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

46 นางสาวสสพชชชา  ใจมชมน60109407229 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

47 นางสาวสสภารชตนฎ  นามประมา60109407230 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

48 นายวอศรสต  ทพสสกะ60109407232 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

49 นางสาวธอตอมา  พลราชม60109407233 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

50 นายสสธาธรรม  สสปปนะ60109407234 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป
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 .00 1 นายพงศกร  ฮชงโยธา60109407235 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

2 นางสาวนชนธอดา  วชนสวชสดอด60109407236 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

3 นายธนวชนตฎ  คสาผอว60109407237 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

4 นางสาวธอดารชตนฎ  พรมวชง60109407239 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

5 นายอภอวชฒนฎ  สอมมาคสา60109407240 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

6 นางสาวยสวดพ  เกตวงษา60109407241 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

7 นางสาวชสตอมา  บสตรดพ60109407244 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

8 นางสาววราลชกษณฎ  คสาภภแสน60109407250 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

9 นางสาวชสตอกาญจนฎ  เสนาสพ60109407303 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

10 นายวชนชชย  อสปทสม60109407304 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

11 นางสาวอรอสา  ยสบล60109407305 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

12 นางสาวชลธอยา  ดากาวงศฎ60109407306 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

13 นางสาวอรอสรา  ภภพองคาร60109407307 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

14 นางสาวเขมอกา  พอมพา60109407308 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

15 นางสาวฐอตอยาภรณฎ  จชนทรลสทอน60109407309 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

16 นางสาวยสพาภรณฎ  จชนทรสกขา60109407310 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

17 นางสาวสอรอกร  ทองนอก60109407311 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

18 นางสาวพรณภา  ศรพสรหอย60109407315 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

19 นายคสณากร  ยะงาม60109407316 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

20 นายภชทรกฤต  กลางประพชนธฎ60109407317 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

21 นางสาวพรชอตา  บสญแกหว60109407318 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

22 นางสาวณอชาพชชรฎ  ไตรยราช60109407320 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

23 นางสาวพรนภา  วงษฎสพดา60109407321 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

24 นางสาวจารสภชทร  พอมพฎพสฒอ60109407322 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

25 นายทรงพล  คสาทหาว60109407323 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

26 นายกษมา  พจนา60109407324 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป
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27 นางสาววรอญญา  พรรณขาม60109407328 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

28 นางสาวชมภภนสช  บางทราย60109407329 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

29 นายพรหอมพงษฎ  ไกรษรวงคฎ60109407331 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

30 นายวรเชษฐฎ  โสมนาม60109407332 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

31 นายทศพล  พสทศเสน60109407334 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

32 นางสาวจอราวรรณ  อสปโคตร60109407336 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

33 นางสาวปปยภรณฎ  ถนอมทรชพยฎ60109407338 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

34 นายอภอสอทธอด  มพลาด60109407342 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

35 นายธพระศชกดอด  มนปราณพต60109407345 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

36 นายณชฏฐกอตตอด  ไชยพชนธฎ60109407347 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

37 นางสาววอลาสอนพ  สมสวชสดอด60109407349 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

38 นางสาวอสไรวรรณ  ใจทชศนฎ60109407350 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

39 นางสาวรสณฑอกา  เพชรคสา60109407353 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

40 นางสาวชลธอชา  วงคฎษาเนาวฎ60109407354 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

41 นางสาวพรรณภชทร  ศรพโล60109407356 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

42 นางสาวออศราภรณฎ  บสญแสง60109407357 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

43 นางสาวนสสรา  ดงแสนสสข60109407358 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

44 นางสาวมานอตา  โทนทา60109407359 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

45 นายภานสพงศฎ  ขชนทะชา60109407360 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

46 นายไพฑภรยฎ  ภภระภา60109407361 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

47 นางสาวไอรอนทรฎ  นอยมธรรม60109407363 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

48 นางสาวบชณฑอตา  คสาควร60109407366 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

49 นายทวพชชย  พพระธรรม60109407369 สาขาวอชารชฐประศาสนศาสตรฎ  รป.บ 4 ปป

50 นางสาวกสลรชตนฎ  กสละนาม60128325101 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

60



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19307

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2
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 .00 1 นายอดอศร  ลหมปา60128325102 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

2 นายฉชตรมงคล  เวสกสล60128325103 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

3 นายกฤษฎอชนมฎ  บชวลภ60128325104 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

4 นายมณฑล  เลอศลบ60128325105 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

5 นางสาวภชทราวดพ  มภลวชนดพ60128325106 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

6 นายนชนทอพชฒนฎ  ทองเพชร60128325108 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

7 นายวรพงษฎ  พรหมศอรอ60128325109 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

8 นางสาวอนงคฎลชกษณฎ  ประวชง60128325115 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

9 นางสาวสสดารชตนฎ  จสาปาหาญ60128325116 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

10 นางสาวรชชฎาพร  ปาละรพยฎ60128325118 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

11 นายวายส  ลายสค60128325119 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

12 นางสาวจสฬารชตนฎ  เมหองแพน60128325121 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

13 นายเจษฎา  ปราบภชย60128325123 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

14 นางสาวขวชญฤดพ  สสทธอโสกเชหอก60128325124 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

15 นางสาวศอรอลชกษณฎ  แกหวระดพ60128325126 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

16 นางสาวฉชตรฑรอฎา  พจอชมภภ60128325127 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

17 นางสาวภาวรอนทรฎ  จชนทรฎไตรชต60128325128 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

18 นางสาวสโรชา  โลกานชง60128325134 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

19 นางสาวออสรอยาภรณฎ  ศรพชาหลวง60128325135 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

20 นางสาวภชทราวรรณ  แกหวอสดร60128325136 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

21 นายอชครวอนทฎ  กสลภา60128325138 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

22 นางสาวนลอนพ  จหงจชนศรพ60128325139 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

23 นางสาวจอนตฎจสฑา  อสปโคตร60128325140 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

24 นางสาวธชนยฎชนก  คสาพวง60128325141 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

25 นายอภอวชฒนฎ  บสญหา60128325143 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

26 นางสาวศอรอวรรณ  ออนทรฎพรหมมา60128325147 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป
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27 นายปฐมพร  ไชยแสง60128325150 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

28 นายสรวอศ  ขจวงทอพยฎ60128325151 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

29 นายสถอรวสฒอ  เนาวรชตนฎ60128325152 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

30 นายภานสพงศฎ  สมสวชสดอด60128325153 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

31 นางสาวขนอษฐา  สาระวรรณ60128325154 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

32 นางสาวพชชรพร  วงศฎคสาจชนทรฎ60128325155 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

33 นายธนวสฒอ  จชนพอลา60128325156 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

34 นางสาวอรชญดา  พภลทอง60128325157 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

35 นายชนชม  กสลอชก60128325160 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

36 นางสาวจอตตมาศ  ชสมปปญญา60128325161 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

37 นายจตสรภชทร  พบความชอบ60128325162 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

38 นางสาวทอพานชน  มารอชอน60128325163 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

39 นางสาวกอตตอยา  ชาทอพฮด60128325164 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

40 นางสาวสสดารชตนฎ  ใจเทพมยง60128325165 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

41 นางสาวเจนจอรา  ทรงเลพกสองหฎ60128325166 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

42 นางสาวรสจรอน  ศรพบสญเรหอง60128325168 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

43 นายอรสณ  รสจชนทรฎ60128325169 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

44 นางสาวทชศนพยฎ  อชคคะสพ60128325171 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

45 นายสชนตอภาพ  สพแดง60128325172 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

46 นาย ณชฐวสฒอ  คสาชมภภ60128325174 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

47 นางสาวบชณฑอตา  บสระสอทธอด60128325175 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

48 นายปฏอภาณ  บศงทอง60128325176 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

49 นายภานสวชฒนฎ  โทนแกหว60128325178 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

50 นายอภอวชฒนฎ  วงคฎอนส60128325180 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวฑอตยา  ออนทา60128325181 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

2 นางสาวสสนอตา  โมธรรม60128325182 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

3 นางสาวญาณธอชา  สายบสตร60128325183 สาขาวอชารชฐศาสตรฎ  ร.บ. 4 ปป

4 นายประธาน  บสษยาตรชส60129634101 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายโสพล  พลางวชน60129634102 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายศชกดอดระพพ  บสตรแสง60129634104 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

7 นายนชดตพล  นาโควงคฎ60129634106 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายศอรอศชกดอด  พชนธสออน60129634107 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายณชฐพงษฎ  หมอทอง60129634108 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายปรอญญา  วงษฎหมอก60129634115 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพกจอสรหาง)  ทล.บ. 4 ปป

11 นางสาวฝนดาว  แสนมะฮสง60129635101 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายธนพล  วงศฎราษพ60129635103 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายออทธอนชนทฎ  คะอชงกส60129635109 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายโชคชชย  คสาโสมศรพ60129635112 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

15 นางสาวนอธอพร  วงศฎราช60129635113 สาขาวอชาเทคโนโลยพกจอสรหางและเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยพสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายอดสลยฎ  เตพยงไธสง60129636101 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายเจตรอน  เฉอดรชกษา60129636102 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายทนงศชกดอด  ใจเทพมยง60129636103 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายศสภณชฐ  อสดมเดช60129636104 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายณชฐนนทฎ  ชจวยรชกษา60129636111 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายจสานงคฎ  ปาวพ60129636112 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายศรายสท  ชชยปปญหา60129636117 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายวสทธอชชย  ตชนสมรส60129636118 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

24 นายจสฑาวชชร  บรรณทอพยฎ60129636123 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายอดอศชกดอด  โกพล60129636124 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายวพรวชฒนฎ  ภภโปรจง60129636141 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป
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27 นายเจษฎา  ลอดทรง60129636142 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

28 นายพลวชฒนฎ  ใหมจวงศฎ60129636149 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

29 นายกฤตนชย  ศรพเสน60129636203 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

30 นายวรานนทฎ  ลมสาสภง60129636210 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

31 นายธนพล  มะเสนชย60129636211 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

32 นายบดพศร  ลาภะ60129636215 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

33 นายอภอเดช  วอลามาศ60129636218 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพเครหมองกล)  ทล.บ. 4 ปป

34 นางสาวอชงคณา  วงศฎชาชม60129637104 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

35 นางสาวปฏอณญา  มาสกสล60129637106 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

36 นางสาวอชงศสฎา  ยพมมสข60129637108 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

37 นางสาวเบลลฎวรพ  วชงคะฮาด60129637109 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

38 นายธพระพชฒนฎ  ธนะนภ60129637110 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

39 นางสาวรชงสอนพ  เชหพอวชงคสา60129637112 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

40 นางสาวศอรดา  แดงทจาขาม60129637114 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

41 นายออทธอพล  มสงเพพย60129637115 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

42 นายชาครอส  สสาลพใย60129637116 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

43 นายเกรพยงไกร  เฉลอมชาตอ60129637117 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

44 นายภาาดร  เอพมยมโต60129637118 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

45 นางสาวพรชอตา  ยงบรรทม60129637119 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายเอกชชย  พจอนามแดง60129637203 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

2 นายธนกฤต  เรหองโพธอด60129637206 สาขาวอชาเทคโนโลยพเครหมองกลและเทคโนโลยพการผลอต(แขนงเทคโนโลยพการผลอต)  ทล.บ. 4 ปป

3 นายเทวอนทรฎ  จชนทาพอมพฎ60129638102 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

4 นายพอเชษฐฎ  ขชนตะราช60129638112 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายธวชชชชย  ศรพรชตนฎ60129638115 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายสชงคม  เฒจาอสดม60129638116 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

7 นางสาวจชนทรฎจอรา  ยหนยง60129638118 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายพอพชฒนฎ  เพชรพรรณ60129638122 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายเกพยรตอศชกดอด  ศอรอขชนธฎ60129638124 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายศชกดอดบสรสษ  อสปพงษฎ60129638201 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

11 นายธพระพงษฎ  ฝางคสา60129638204 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายสสปรพชา  ยาสาไชย60129638205 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายสสภาพ  ลสนละตะ60129638206 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายภานสพงศฎ  รจองวารพ60129638207 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

15 นายประกรชชย  องคะราช60129638209 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายปสณณวอชญฎ  วาปป60129638214 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายสสรอยา  ผลาลสงผล60129639103 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายณชฐพล  โชตอโย60129639105 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายอรอสมชนตฎ  ทสมวชน60129639107 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายพรชชย  ออนธอราช60129639206 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายอนสวชฒนฎ  ทสนอจ60129639207 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายนภดล  ขชนทะชา60129639208 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายวศอน  พสทธา60129639209 สาขาวอชาเทคโนโลยพไฟฟฟาและออเลพกทรอนอกสฎ(แขนงวอชาออเลพกทรอนอกสฎ)  ทล.บ. 4 ปป

24 นางสาวภรณฎพอพชฒนฎ  ประทสมศอรอ60133424101 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

25 นายนนทวชฒนฎ  ผมนหอย60133424102 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวรชชนพภรณฎ  ทองกาล60133424103 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวอชจฉรอยาภรณฎ  โภคสวชสดอด60133424104 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวสายธาร  พชนไชย60133424105 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวกอตอมา  ศรพนชครอนทรฎ60133424106 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

30 นายสอรอพรชชย  ธรรมศชกดอดพสฒอ60133424107 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวราชนก  วงคฎสสรอนทรฎ60133424108 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวอดอภากชปปนฎ  สสพรมมา60133424111 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวจสฑาทอพยฎ  แสงลพ60133424112 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

34 นายเกรอกพล  พสดนหอย60133424113 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

35 นายเตชอษฐฎ  ศอรอพชนธสฎ60133424114 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

36 นายสชญลชกษณฎ  กสจอรพชนธฎ60133424119 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

37 นายจอรายสทธ  สพทา60133424121 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

38 นายกฤตนชย  กสดวงคฎแกหว60133424124 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

39 นายกรวอชญฎ  สจงเสรอม60133424127 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวจอราพร  อสปพงษฎ60133424132 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวศจพพรรณ  แสนอสบล60133424135 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

42 นายสหภาพ  พรมมาโอน60133424139 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

43 นางสาวขนอษฐา  เรพยมแสน60133424140 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

44 นายศาสตราวสธ  แกหวมสงคสณ60133424141 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป

45 นายปฏอภาพ  ประสงคฎดพ60133424142 สาขาวอชานอเทศศาสตรฎ  นศ.บ. 4 ปป
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