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หมายเหต ุ1. นศ. ทีไ่ดรั้บขัน้ตอนที ่3 หลังจากวนัที ่7/07/62  จะไมม่รีายชือ่ดา้นลา่งนีค้ะ่

ล าดบั รหสันกัศกึษา ชือ่ - สกลุ ประเภทกู ้

1 6201-1401-0002 นางสาวสติานันท ์แจม่แจง้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

2 6201-1401-0003 นายปรัชญา ชมุอนิทร์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

3 6201-1401-0006 นางสาวณัฐพร อยูฤ่ทธิ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

4 6201-1401-0014 นางสาวสมใจ กอนไชย กูก้ยศ.(รายใหม)่

5 6201-1401-0020 นางสาวศศกิาญจณ์ มหานยิม กูก้ยศ.(รายใหม)่

6 6201-1401-0021 นางสาวธยาน ีแสงแกว้ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

7 6201-1401-0022 นางสาวโชตกิา ภญิโญวฒุเิดช กูก้ยศ.(รายใหม)่

8 6201-1401-0023 นางสาวอนุสรา ขันตมิัง กูก้ยศ.(รายใหม)่

9 6201-1401-0025 นางสาวสภุาภรณ์ พรถงึ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

10 6201-1401-0028 นางสาวณัฐรกิา แดงสนิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

11 6201-1401-0031 นางสาวพรลภัส ถกลธวชั กูก้ยศ.(รายใหม)่

12 6201-1402-0001 นางสาวชนัินพร สวา่งแสง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

13 6201-1402-0004 นางสาวจามกีร ยาใจ กูก้ยศ.(รายใหม)่

14 6201-1402-0006 นางสาวสพุรรษา ปญุญะฤทธกิลุ กูก้ยศ.(รายใหม)่

15 6201-1402-0007 นางสาวรัตตกิาล แซก่อ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

16 6201-1402-0012 นางสาวอรสา เก็บรัมย์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

17 6201-1402-0018 นางสาววณชิยา ศรสีมบัติ กูก้ยศ.(รายใหม)่

18 6201-1402-0030 นางสาวชญาน ีทพิยก์มุาร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

19 6201-1402-0038 นางสาววภิาวรรณ จาบวจิติร์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

20 6201-1402-0039 นางสาวอารยีา โชคชยั กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

21 6201-1402-0042 นางสาวนภาพร หาหอม กูก้ยศ.(รายใหม)่

22 6201-1402-0043 นางสาวอรจริา ภักดี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

23 6201-1402-0046 นางสาวหทัยชนก ศรโีชติ กูก้ยศ.(รายใหม)่

24 6201-1402-0054 นางสาวพัทธมน ทานวล กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

25 6201-1402-0057 นางสาวธนพร สตัยเลขา กูก้ยศ.(รายใหม)่

26 6201-1402-0061 นางสาวอมรรัตน ์หมิง่ทอง กูก้ยศ.(รายใหม)่

27 6201-1402-0063 นางสาวจรรยพร เขยีวจุม่ กูก้ยศ.(รายใหม)่

28 6201-1402-0065 นางสาวอังศนุจิ เชือ้ศริ ิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

29 6201-1402-0069 นายธรีภัทร ์ทองค า กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

30 6201-1402-0071 นางสาวณชินันทน ์และยา กูก้ยศ.(รายใหม)่

31 6201-1402-0076 นายวชิยตุม ์ศริาพรโสภณ กูก้ยศ.(รายใหม)่

32 6201-1402-0078 นางสาวสภุาพร สขุใย กูก้ยศ.(รายใหม)่

รายชีอ่ นศ. รหสั 62 ทีส่ามารถท าสญัญากูย้มื ปีการศกึษา 2562 

                 2. นศ. ทีม่รีายชือ่แตไ่มส่ามารถท าสญัญาในระบบได ้กรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายทนุฯ ดว่น

คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม
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หมายเหต ุ1. นศ. ทีไ่ดรั้บขัน้ตอนที ่3 หลังจากวนัที ่7/07/62  จะไมม่รีายชือ่ดา้นลา่งนีค้ะ่

ล าดบั รหสันกัศกึษา ชือ่ - สกลุ ประเภทกู ้

รายชีอ่ นศ. รหสั 62 ทีส่ามารถท าสญัญากูย้มื ปีการศกึษา 2562 

                 2. นศ. ทีม่รีายชือ่แตไ่มส่ามารถท าสญัญาในระบบได ้กรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายทนุฯ ดว่น

33 6201-1402-0079 นางสาวจณัิฐตา ฉัตรทอง กูก้ยศ.(รายใหม)่

34 6201-1402-0081 นายธรีธ์วชั แสงค า กูก้ยศ.(รายใหม)่

35 6201-1402-0082 นางสาวชลติา น ้าสมบรูณ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

36 6201-1402-0084 นางสาวฐติารยี ์การะมัด กูก้ยศ.(รายใหม)่

37 6201-1402-0086 นางสาวธนัชนันท ์เจรญิตรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

38 6204-1402-0013 นางสาวธัญวรัตม ์เจนเกตวุนิติย์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

39 6246-1401-0004 นางสาวขวญัชนก สงัโคตร กูก้ยศ.(รายใหม)่

40 6246-1401-0007 นายพสิฐิ พบิลูย์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

41 6246-1401-0009 นางสาวขวญัญามนัส อปุชา กูก้ยศ.(รายใหม)่

42 6246-1401-0010 นางสาวอธชิา หา่นรักษาเกยีรติ กูก้ยศ.(รายใหม)่

43 6246-1401-0011 นางสาวอาทติยา แสงมัง่มี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

44 6246-1402-0002 นางสาวกนกพร แยม้กลัด กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

45 6246-1402-0003 นางสาวจฑุามาศ ช านาญกลุ กูก้ยศ.(รายใหม)่

46 6246-1402-0006 นางสาวดวงพร ศรปีระภา กูก้ยศ.(รายใหม)่

47 6246-1402-0007 นางสาวณวนิตรา นาคนยิม กูก้ยศ.(รายใหม)่

48 6246-1402-0008 นายสรุเชษฐ ์ภาคาธรรม กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

49 6246-1402-0011 นางสาวอัจฉรา เสนาพรม กูก้ยศ.(รายใหม)่

50 6246-1402-0012 นางสาวปรางฤทัย ทุม่เพชร กูก้ยศ.(รายใหม)่

51 6246-1402-0013 นางสาวขนษิฐา หมอ่งพรม กูก้ยศ.(รายใหม)่

52 6246-1402-0014 นางสาววนัวสิา โพธสิงิห์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

53 6246-1402-0018 นางสาวอัจฉรยิาภรณ์ เผา่โพนทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

54 6246-1402-0024 นางสาวชญาภรณ์ บญุญศริิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

55 6246-1402-0026 นางสาวสทุธวิรรณ สรอ้ยทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

56 6246-1402-0030 นางสาวโชตมิา สาระพัฒน์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

57 6201-0401-0006 นายอนัตตา นนทแ์กว้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

58 6201-0401-0007 นางสาวพรลภัส ตันวไิล กูก้ยศ.(รายใหม)่

59 6201-0401-0008 นางสาวกัลยรัตน ์จติมหาวงศ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

60 6201-0401-0017 นายวฒุชิยั ศาสตราเลศิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

61 6201-0401-0019 นายอลงกรณ์ อนิทรน์อ้ย กูก้ยศ.(รายใหม)่

62 6201-0401-0021 นายเกยีรตศิักดิ ์พุม่มว่ง กูก้ยศ.(รายใหม)่

63 6201-0401-0023 นางสาวมัลลกิา สทิธศิักดิ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

64 6201-0401-0025 นางสาวมลทริา ภาษี กูก้ยศ.(รายใหม)่

คณะนติศิาสตรป์รดี ีพนมยงค์
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หมายเหต ุ1. นศ. ทีไ่ดรั้บขัน้ตอนที ่3 หลังจากวนัที ่7/07/62  จะไมม่รีายชือ่ดา้นลา่งนีค้ะ่

ล าดบั รหสันกัศกึษา ชือ่ - สกลุ ประเภทกู ้

รายชีอ่ นศ. รหสั 62 ทีส่ามารถท าสญัญากูย้มื ปีการศกึษา 2562 

                 2. นศ. ทีม่รีายชือ่แตไ่มส่ามารถท าสญัญาในระบบได ้กรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายทนุฯ ดว่น

65 6201-0401-0041 นางสาวจริาวรรณ พันธโ์สรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

66 6201-0401-0043 นางสาวณัฐธชิา เวยีงเหล็ก กูก้ยศ.(รายใหม)่

67 6201-0604-0001 นายณภัทร ธาราสนธิ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

68 6201-0604-0002 นางสาวกฤษณาพร บตุรศรภีมู ิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

69 6201-0604-0007 นางสาวศศธิร มหาเสนา กูก้ยศ.(รายใหม)่

70 6201-0604-0010 นางสาวสพุรรษา เอีย่มโซ ้ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

71 6201-0604-0011 นางสาวอนนิทติา กาลกชา กูก้ยศ.(รายใหม)่

72 6201-0604-0012 นายอนุวฒัน ์สงิหส์รุะ กูก้ยศ.(รายใหม)่

73 6201-0604-0017 นายธรีธรรม ศรสีงวน กูก้ยศ.(รายใหม)่

74 6201-0604-0021 นางสาวศภุสิรา เครอืหมาน กูก้ยศ.(รายใหม)่

75 6201-0604-0025 นางสาวญาดา กังสวร กูก้ยศ.(รายใหม)่

76 6201-0604-0030 นายอันวา อาเดะมะ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

77 6201-0604-0031 นางสาวณัฏฐณชิา จเูกษม กูก้ยศ.(รายใหม)่

78 6201-0604-0032 นางสาวชวาลา ผดาศรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

79 6201-0604-0036 นายสภัุสสรา ดรบรุมย์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

80 6201-0604-0040 นายภวูสทิธิ ์ภาสกรเมธี กูก้ยศ.(รายใหม)่

81 6201-0604-0050 นายณัฐพล มะเส็ง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

82 6201-0604-0056 นางสาวอัญชษิฐา จนีสกุแสง กูก้ยศ.(รายใหม)่

83 6201-0604-0058 นายเต ้เภาศรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

84 6201-0604-0060 นายรัฐภมู ิจัดพล กูก้ยศ.(รายใหม)่

85 6201-0606-0002 นางสาววรศิรา สวุศราภรณ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

86 6201-0606-0003 นายอนันดา สมภาร กูก้รอ.(รายใหม)่

87 6201-0606-0004 นายนนทวฒัน ์สมดวงศรี กูก้รอ.(รายใหม)่

88 6201-0606-0012 นายอภเิชษฐ ์ไกรสงัข์ กูก้รอ.(รายใหม)่

89 6201-0606-0014 นางสาวกนกวรรณ ดว้งส ารวย กูก้รอ.(รายใหม)่

90 6201-0606-0016 นายสหรัฐ โพธิเ์ตีย้ กูก้รอ.(รายใหม)่

91 6201-0606-0018 นายนวกร เขตตระการ กูก้รอ.(รายใหม)่

92 6201-0606-0019 นายจริวฒันานันท ์จันทวนั กูก้รอ.(รายใหม)่

93 6201-0606-0031 นายวษิณุ พรมนัส กูก้รอ.(รายใหม)่

94 6201-0606-0033 นายโชตพัิฒน ์มลูทองแสง กูก้รอ.(รายใหม)่

95 6201-0606-0036 นายปิยะ ประทมุทอง กูก้รอ.(รายใหม)่

96 6201-0606-0039 นายธนกฤต ชลฉัีตร กูก้รอ.(รายใหม)่

คณะนเิทศศาสตร์
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หมายเหต ุ1. นศ. ทีไ่ดรั้บขัน้ตอนที ่3 หลังจากวนัที ่7/07/62  จะไมม่รีายชือ่ดา้นลา่งนีค้ะ่

ล าดบั รหสันกัศกึษา ชือ่ - สกลุ ประเภทกู ้

รายชีอ่ นศ. รหสั 62 ทีส่ามารถท าสญัญากูย้มื ปีการศกึษา 2562 

                 2. นศ. ทีม่รีายชือ่แตไ่มส่ามารถท าสญัญาในระบบได ้กรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายทนุฯ ดว่น

97 6201-0606-0040 นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรโีมรา กูก้รอ.(รายใหม)่

98 6201-0606-0043 นายภสูทิธ ิวลิติไชย กูก้รอ.(รายใหม)่

99 6201-0606-0045 นางสาวนรษิศรา นาคประนลิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

100 6201-0606-0046 นายสเุมธ เจรญิทัศน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

101 6201-0606-0047 นายณัฐวฒุ ิบัวคลีใ่บ กูก้รอ.(รายใหม)่

102 6201-0606-0049 นายณัฐพล สวสัดิพั์นธุ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

103 6201-0606-0050 นายนพณัฐ อภรัิกษ์ไกรศรี กูก้รอ.(รายใหม)่

104 6201-0606-0052 นายทักษิณ กรอบจนิดา กูก้รอ.(รายใหม)่

105 6201-0606-0056 นางสาวมัชฌมิา ลายเครอืวลัย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

106 6201-0606-0063 นางสาวอรณี กรวยทอง กูก้รอ.(รายใหม)่

107 6201-0606-0073 นายเจษฎา พรมเอีย่ม กูก้รอ.(รายใหม)่

108 6201-0606-0075 นายสรุวฒัน ์อทุยานวรรธนะ กูก้รอ.(รายใหม)่

109 6201-0606-0076 นางสาวอรัญญา เกษอดุม กูก้รอ.(รายใหม)่

110 6201-0606-0078 นายดนุสรณ์ บญุหลง กูก้รอ.(รายใหม)่

111 6201-0606-0079 นางสาวกาญจนา ประไพ กูก้รอ.(รายใหม)่

112 6201-0606-0082 นางสาวสธุมิา ชืน่แยม้ กูก้รอ.(รายใหม)่

113 6201-0606-0083 นายธนา ป่ินแกว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

114 6201-0606-0084 นายพรพพัิฒน ์ฤดนีริมาน กูก้รอ.(รายใหม)่

115 6201-0606-0086 นายสมุงคล แสงสวสัดิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

116 6201-0606-0088 นายธนพนธ ์โพธิก์ลิน่ กูก้รอ.(รายใหม)่

117 6201-0606-0091 นางสาวชนรด ีประเสรฐิ กูก้รอ.(รายใหม)่

118 6201-0606-0093 นางสาวชอ่ทพิ จงชาญสทิธโิธ กูก้รอ.(รายใหม)่

119 6201-0606-0094 นางสาวภัทรมน ศรภัีกดี กูก้รอ.(รายใหม)่

120 6201-0606-0098 นางสาวอรณีุ กันท า กูก้รอ.(รายใหม)่

121 6201-0606-0102 นางสาววภิารัตน ์พมิพรสงิห์ กูก้รอ.(รายใหม)่

122 6201-0606-0111 นางสาวพมิชนก อดุมศักดิ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

123 6201-0606-0113 นายคมกฤช กวกีรณ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

124 6201-0606-0118 นายธนวฒัน ์วรรณชมภู กูก้รอ.(รายใหม)่

125 6201-0606-0120 นายกฤตภัทร ก าไร กูก้รอ.(รายใหม)่

126 6201-0607-0003 นางสาวเปรมระพ ีสริบิญุดรัีตน์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

127 6201-0607-0013 นางสาวพุทธชิา เต็งสวุรรณ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

128 6201-0607-0016 นางสาวธดิารัตน ์วฒันพงษ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

129 6201-0607-0017 นางสาวเกา้ ศรจีนิตามณี กูก้ยศ.(รายใหม)่
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130 6201-0607-0020 นายธรีะศักดิ ์สนูตา กูก้ยศ.(รายใหม)่

131 6201-0607-0031 นางสาวอรษา มงคล กูก้ยศ.(รายใหม)่

132 6201-0901-0003 นางสาวเพชรมณี ลิม้เพีย้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

133 6201-0901-0004 นางสาววรพีร แสงอทัุย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

134 6201-0901-0009 นางสาวเมธาว ีเทพบรรทัด กูก้ยศ.(รายใหม)่

135 6201-0901-0012 นายทัตพล แผลงศร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

136 6201-0901-0013 นายณัฐชยั เป้าสม กูก้ยศ.(รายใหม)่

137 6201-0901-0015 นางสาวธัญวรัตม ์ทองเพิม่พลอย กูก้ยศ.(รายใหม)่

138 6201-0901-0016 นายณัฐพล บญุยะ กูก้ยศ.(รายใหม)่

139 6201-0901-0018 นายยศพล จันทะโสม กูก้ยศ.(รายใหม)่

140 6201-0901-0027 นายปภัสรา รักเดช กูก้ยศ.(รายใหม)่

141 6204-0901-0020 นางสาววรษิฐา แจง้จงดี กูก้ยศ.(รายใหม)่

142 6201-1201-0007 นางสาวกลุธดิา สงัขก์ระจา่ง กูก้ยศ.(รายใหม)่

143 6201-1201-0010 นางสาวณัฐนันท ์ผลเอนก กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

144 6201-1201-0013 นางสาวธัญจริา ผึง้ไผ่ กูก้ยศ.(รายใหม)่

145 6201-1201-0016 นายภนูพรัตน ์เพิม่แสงสริิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

146 6201-1201-0018 นางสาวชลธชิา มาลาอี กูก้ยศ.(รายใหม)่

147 6201-1201-0019 นายราเชน ประทาน กูก้ยศ.(รายใหม)่

148 6201-1201-0022 นายชชัวรรษ พาสนาวฒุพิงศ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

149 6201-1201-0023 นางสาวปวณีา ค าภักดี กูก้ยศ.(รายใหม)่

150 6201-1201-0031 นายมฮู าหมัดอรีวูนั ดอืเระ กูก้ยศ.(รายใหม)่

151 6201-1201-0035 นายกลา้ณรงค ์วสิทุธญิาณภริมย์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

152 6201-1201-0036 นายวชัรากร อาษา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

153 6201-1201-0037 นายอัครชยั ทองประพันธ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

154 6201-1201-0049 นายศักดิก์รนิทร ์กลุวงษ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

155 6201-1201-0053 นายจริเมธ โรจนวภิาส กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

156 6201-1201-0058 นายภวูมนิทร ์บรูพาชชัวาลย์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

157 6201-1201-0062 นางสาวสริรัิกษ์ ละมลูมอญ กูก้ยศ.(รายใหม)่

158 6201-1201-0065 นายสหชาต ิอาจรอด กูก้ยศ.(รายใหม)่

159 6201-1201-0071 นายณัฐพล หลา่ค า กูก้ยศ.(รายใหม)่

160 6201-1201-0072 นายพรีะพงษ์ เปลีย่นวงศ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

161 6201-1201-0075 นายศรัณยภั์ทร กายทอง กูก้ยศ.(รายใหม)่

คณะรฐัประศาสนศาสตร์
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162 6202-1202-0014 นางสาวรนิทล์ภัส ธเินตร กูก้ยศ.(รายใหม)่

163 6201-0902-0015 นางสาวเพ็ญสริ ิพรประยรูชยั กูก้ยศ.(รายใหม)่

164 6201-0902-0021 นางสาวธนภรณ์ บ ารงุพาทย์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

165 6201-0902-0023 นางสาววภิาดา ลอยสน่ัน กูก้ยศ.(รายใหม)่

166 6201-0902-0024 นางสาวชนติตา ประกาสติอทิธกิลุ กูก้ยศ.(รายใหม)่

167 6201-0902-0027 นายพรีณัฐ วงคธ์นเดช กูก้ยศ.(รายใหม)่

168 6201-0902-0028 นายพลาธปิ ศรนีรคตุร์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

169 6201-0902-0033 นายอารยะ ทองอยูเ่ลศิ กูก้รอ.(รายใหม)่

170 6201-0902-0035 นายนรศิ ประสทิธเิขตรกจิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

171 6201-0902-0036 นางสาวสภุาพร เทีย่งตรง กูก้ยศ.(รายใหม)่

172 6201-0903-0001 นางสาววนดิา รอดรักษาทรัพย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

173 6201-0903-0010 นางสาวมาธา ไพศาลนันทน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

174 6201-0903-0012 นางสาวสริกิัลยา ภักดรัีกษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

175 6201-0903-0013 นางสาวพรรณารายญ ์พุมาเกรยีว กูก้รอ.(รายใหม)่

176 6201-0903-0014 นางสาวปณุฑรกิ ธรรมประภาส กูก้รอ.(รายใหม)่

177 6201-0903-0017 นางสาวศภุสิรา เสรยากร กูก้รอ.(รายใหม)่

178 6201-0903-0021 นางสาวบษุกร เขยีวชอุม่ กูก้รอ.(รายใหม)่

179 6201-0903-0023 นายอาทติย ์บญุเสรมิ กูก้รอ.(รายใหม)่

180 6201-0903-0025 นางสาวเวณสิา บญุมัน่ กูก้รอ.(รายใหม)่

181 6201-0903-0026 นายอัษฏา อาหรับ กูก้รอ.(รายใหม)่

182 6201-0903-0028 นายศริวทิย ์สขุจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

183 6201-0903-0033 นายสรวชิญ ์ศรพีล กูก้รอ.(รายใหม)่

184 6201-0903-0034 นางสาวธัญรัตน ์ค าชู กูก้รอ.(รายใหม)่

185 6201-0903-0038 นางสาวณารา ลาภสมุน กูก้รอ.(รายใหม)่

186 6201-0903-0040 นายวชัรพล ภาคแีกว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

187 6201-0903-0041 นายกอ่เกยีรต ิบัวจันทร์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

188 6201-0903-0042 นายชนิพัฒน ์แซแ่ต ้ กูก้รอ.(รายใหม)่

189 6201-0903-0043 นายกอลฟ์ พลเรอืน กูก้รอ.(รายใหม)่

190 6201-0903-0044 นายกลา้กว ีแกว้กลา้ กูก้รอ.(รายใหม)่

191 6201-0904-0002 นายมลิลเทพ ดเิรกโภค กูก้รอ.(รายใหม)่

192 6201-0904-0003 นายอรรถพล ธัญญเจรญิ กูก้รอ.(รายใหม)่

193 6201-0904-0004 นางสาวพนา เปียเหล่ กูก้รอ.(รายใหม)่

คณะศลิปกรรมศาสตร์
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194 6201-0904-0006 นางสาวเกวล ีกติตอิดุมพันธ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

195 6201-0904-0007 นายรัตนะ นาคประกอบ กูก้รอ.(รายใหม)่

196 6201-0904-0010 นางสาวธรยีาพร พูลศักดิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

197 6201-0904-0012 นายภชูติ แสงออ่น กูก้รอ.(รายใหม)่

198 6201-0904-0013 นางสาวกฤตมขุ พันธบ์ญุเกดิ กูก้รอ.(รายใหม)่

199 6201-0904-0020 นางสาวปรญิญา ขยายวงศ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

200 6204-0902-0011 นางสาวหนึง่ฤทัย ใจเฉือ่ย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

201 6204-0904-0016 นายไชยา พาไธสง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

202 6201-0501-0002 นางสาวมณีนลิ ชาญปรชีญา กูก้รอ.(รายใหม)่

203 6201-0501-0003 นางสาววนัส บังเอญิ กูก้รอ.(รายใหม)่

204 6201-0501-0004 นางสาวนรศิรา คลองรัว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

205 6201-0501-0007 นางสาวฐดิาพร พงษ์ประสทิธิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

206 6201-0501-0010 นายพรีะพัฒน ์สบืสาย กูก้รอ.(รายใหม)่

207 6201-0501-0011 นางสาวนวพร หงษ์เวยีงจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

208 6201-0501-0013 นายตะวนั พรีะธ ารงพัฒน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

209 6201-0501-0015 นางสาววาเนสซาร ์เบาซ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

210 6201-0501-0018 นางสาวฐติชิญา สหีา กูก้รอ.(รายใหม)่

211 6201-0501-0020 นางสาวสริาวรรณ บญุจ่ัน กูก้รอ.(รายใหม)่

212 6201-0501-0022 นางสาวอารยีญ์า ยอดแกว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

213 6201-0501-0025 นางสาวทพิยน์าร ีพานชิยศ์ริ ิ กูก้รอ.(รายใหม)่

214 6201-0501-0030 นางสาวสณิาลักษณ์ ออ่นราษฎร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

215 6201-0501-0031 นางสาวฐานติา พงษ์ประสทิธิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

216 6201-0501-0033 นางสาววรียา ทัศวงษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

217 6201-0501-0035 นางสาวณัฐพร นันไชยวงค์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

218 6201-0501-0038 นางสาวชลลดา ออ่นบา้นแดง กูก้รอ.(รายใหม)่

219 6201-0501-0039 นางสาวสมติา ยทุธกจิก าจร กูก้รอ.(รายใหม)่

220 6201-0501-0041 นายปฏพัิฒน ์ฉมิผาย กูก้รอ.(รายใหม)่

221 6201-0501-0042 นางสาวฐานติา หวา่งอากาศ กูก้รอ.(รายใหม)่

222 6201-0501-0044 นางสาวปิยาภรณ์ โสชาลี กูก้รอ.(รายใหม)่

223 6201-0501-0045 นางสาวศศกิานต ์บับพาน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

224 6201-0501-0047 นายนัทฐวิฒุ ิผลโภชน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

225 6201-0501-0048 นางสาวสริวิมิล นารัตน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

คณะศลิปศาสตร์
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226 6201-0501-0050 นางสาวศภุารมย ์ศภุรานนทรั์ตน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

227 6201-0501-0053 นางสาวศริยิา พาตา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

228 6201-0501-0054 นางสาวสโรชา แยม้เกษม กูก้รอ.(รายใหม)่

229 6201-0501-0055 นางสาววรรณษา สาระวารี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

230 6201-0501-0057 นางสาวกฤตมิา แกว้อาษา กูก้รอ.(รายใหม)่

231 6201-0501-0058 นางสาวเบญจรัตน ์สวุรรณน าปน กูก้รอ.(รายใหม)่

232 6201-0501-0061 นางสาวพัชราภรณ์ วจิารณ์ปรชีา กูก้รอ.(รายใหม)่

233 6201-0502-0001 นางสาววชิลลดา พรมเพ็ชร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

234 6201-0502-0002 นางสาวพรธยิา มสีกลุ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

235 6201-0502-0004 นางสาวนารรัีตน ์เกดิประดษิฐ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

236 6201-0502-0005 นางสาวเบญจมาภรณ์ เป็นสขุ กูก้รอ.(รายใหม)่

237 6201-0502-0009 นางสาวชลรดา ยมนา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

238 6201-0502-0010 นางสาวณัฐธดิา สงัขข์าว กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

239 6201-0502-0011 นางสาวแพรไหม จันทนภิามาศ กูก้รอ.(รายใหม)่

240 6201-0502-0015 นางสาวกติตยิาภรณ์ กันติ๊บ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

241 6201-0502-0016 นางสาวอังคณารัตน ์สมแกว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

242 6201-0502-0017 นางสาวนรสิรา ถาพร กูก้รอ.(รายใหม)่

243 6201-0502-0018 นายพงษ์ธร ประกอบกจิ กูก้รอ.(รายใหม)่

244 6201-0502-0022 นางสาวอัจฉราวด ีเรอืงทัน กูก้รอ.(รายใหม)่

245 6201-0502-0023 นางสาวกนกวรรณ กจิปกรณ์สนัติ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

246 6201-0502-0029 นางสาวณัฐณชิา สวุรรณะ กูก้รอ.(รายใหม)่

247 6201-0502-0030 นางสาวอรสิา ปรญิญาเลศิสกลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

248 6201-0502-0032 นางสาววภิาดา ปัตตะวงค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

249 6201-0502-0034 นางสาวชาลสิา อนิทรชดิ กูก้รอ.(รายใหม)่

250 6201-0502-0039 นางสาวทมิพกิา ราวเรอืง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

251 6201-0502-0050 นางสาวเขมกิา อรัญครีี กูก้รอ.(รายใหม)่

252 6201-0502-0053 นางสาวฤทัยวรรณ สรุะเสยีง กูก้รอ.(รายใหม)่

253 6201-0502-0054 นางสาวสมติานัน วงศจ์นิตนารักษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

254 6201-0502-0055 นางสาวกมลวรรณ ค าภู กูก้รอ.(รายใหม)่

255 6201-0502-0056 นางสาวพริยิากร เพิม่พูล กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

256 6201-0502-0058 นางสาวเก็จมณี ราชวฒัน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

257 6201-0502-0061 นางสาววรัญญา นาวาเจรญิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

258 6201-0502-0062 นางสาวณัฐชยา สรอ้ยค าดี กูก้รอ.(รายใหม)่
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259 6201-0502-0065 นางสาวกมลรัตน ์พวงบบุผา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

260 6201-0502-0069 นายปกรณ์ เหมกลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

261 6201-0502-0070 นายอนุมัต ิสงวนพมิพ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

262 6201-0502-0071 นางสาวกฤตยิา แสงอไุร กูก้รอ.(รายใหม)่

263 6201-0502-0073 นางสาวปรานตณ์ดิา โชคลา กูก้รอ.(รายใหม)่

264 6201-0502-0075 นางสาวอารรัีตน ์แสนปาง กูก้รอ.(รายใหม)่

265 6201-0502-0077 นางสาวชนกิา คงอยู่ กูก้รอ.(รายใหม)่

266 6201-0502-0078 นางสาวภาวดิา หนุมานทองค า กูก้รอ.(รายใหม)่

267 6201-0502-0079 นางสาวภักตรพ์มิล อัครสนินธิกิลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

268 6201-0502-0080 นางสาวชลธชิา ศลิาวธุ กูก้รอ.(รายใหม)่

269 6201-0502-0081 นายสรธร ชา้งปาน กูก้รอ.(รายใหม)่

270 6201-0502-0085 นางสาววจิติรา เลา่ศริิ กูก้รอ.(รายใหม)่

271 6201-0502-0086 นางสาวนฤมล ศรพีูล กูก้รอ.(รายใหม)่

272 6201-0502-0088 นางสาวนัทธช์นัน เบา้ทองค า กูก้รอ.(รายใหม)่

273 6204-0501-0019 นางสาวนภัสสรณ์ เชือ้พรโรจน์ กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

274 6204-0502-0006 นายกติตทัิต ผดงุกลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

275 6204-0502-0007 นายศราวฒุ ิชยัคณุ กูก้รอ.(รายใหม)่

276 6204-0502-0046 นางสาวตฤณภัทร ลิม้ศฤงคาร กูก้รอ.(รายใหม)่

277 6211-1003-0002 นางสาวพรมิโรส เหมอืนจติต์ กูก้รอ.(รายใหม)่

278 6211-1003-0003 นางสาวฐตินัินท ์วเิศษศลิป์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

279 6211-1003-0008 นางสาววรสตร ีวรรณกลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

280 6211-1003-0014 นายอดศิักดิ ์ทองปรอน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

281 6211-1003-0018 นางสาวมัทนา พลภักดี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

282 6201-1601-0002 นางสาวกัญญารัตน ์ศริสิณัฐติ ิ กูก้รอ.(รายใหม)่

283 6201-1601-0007 นางสาววรีดา คนงึเหตุ กูก้รอ.(รายใหม)่

284 6201-1601-0009 นายสรวศิ มณีรัตน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

285 6201-1601-0010 นางสาวสโรชา แซแ่ต ้ กูก้รอ.(รายใหม)่

286 6201-1601-0011 นางสาวธนพร รา่งนอ้ย กูก้รอ.(รายใหม)่

287 6201-1601-0021 นางสาวชลธชิา คงเพ็ชร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

288 6201-1601-0025 นางสาววรัญญา เผา่พงษ์ประพันธ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

289 6201-1601-0031 นางสาวมนัสชนันท ์เทพทอง กูก้รอ.(รายใหม)่

290 6201-1601-0033 นางสาวลลติา กงสบตุร กูก้รอ.(รายใหม)่

วทิยาลยัการพฒันาและฝึกอบรมดา้นการบนิ
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291 6201-1601-0034 นายสทิธศิักดิ ์ประจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

292 6201-1601-0038 นางสาวรดา เกตเุพ็ชร กูก้รอ.(รายใหม)่

293 6201-1601-0040 นางสาวเพชรรัตน ์สะเลมัน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

294 6201-1601-0041 นางสาววมิลณัฐ กรังพานชิ กูก้รอ.(รายใหม)่

295 6201-1601-0042 นางสาวเพ็ญพมิขุ มพัีฒน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

296 6201-1601-0045 นายประภากร เหลอืงอรณุกจิ กูก้รอ.(รายใหม)่

297 6201-1601-0046 นายศักรนิทร ์เลอืดกมุภา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

298 6201-1601-0047 นางสาวเกวล ีรัตนพร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

299 6201-1601-0050 นายสรุเดช เขตสถาน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

300 6201-1601-0052 นายธรีศักดิ ์ศรนีอ้ย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

301 6201-1601-0053 นางสาวพนติพร สขุส าราญ กูก้รอ.(รายใหม)่

302 6201-1601-0054 นายธนากร จ าปาทพิย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

303 6201-1601-0056 นางสาวณชิา สงิหราช กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

304 6201-1601-0061 นายอรญิชย ์สขุวโรทัย กูก้รอ.(รายใหม)่

305 6201-1601-0063 นายวชัพล หวงัแจม่ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

306 6201-1601-0064 นายวชริวชิญ ์สงิหาพันธุ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

307 6201-1601-0068 นายธนพล แกว้แสง กูก้รอ.(รายใหม)่

308 6201-1601-0070 นายพันธกานต ์บญุกวา้ง กูก้รอ.(รายใหม)่

309 6201-1601-0071 นางสาวเสาวลักษณ์ ฟองสอาด กูก้รอ.(รายใหม)่

310 6201-1601-0075 นางสาวกัลยา ดวงจรัส กูก้รอ.(รายใหม)่

311 6201-1601-0083 นางสาวสริธิร เจะหลง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

312 6201-1601-0088 นางสาวเฌอเอม คชลนุ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

313 6201-1601-0092 นางสาววนศิรา เพ็งชืน่พเนาว์ กูก้รอ.(รายใหม)่

314 6201-1601-0098 นางสาวณัฏฐฏิา บญุกลัน่ กูก้รอ.(รายใหม)่

315 6201-1601-0099 นายธรีภัทร แสงมณี กูก้รอ.(รายใหม)่

316 6201-1601-0101 นายธนกร อูม่าลา กูก้รอ.(รายใหม)่

317 6201-1601-0102 นางสาวรัชนกิร ลาสระคู กูก้รอ.(รายใหม)่

318 6201-1601-0103 นางสาวปารมิา ระวไิชย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

319 6201-1601-0106 นางสาวจฬุามณี ดยีิง่ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

320 6201-1601-0107 นายอธวิฒัน ์ใจดจีรงิ กูก้รอ.(รายใหม)่

321 6201-1601-0108 นางสาวพัณณติา ทองศรี กูก้รอ.(รายใหม)่

322 6201-1601-0109 นางสาวอารยิา สงิพทัิกษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

323 6201-1601-0112 นายภธูเรศ ผวิดี กูก้รอ.(รายใหม)่
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324 6201-1601-0117 นางสาวหทัยชนก ลาภลขิติกลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

325 6201-1601-0119 นางสาวดลพัฒน ์มัง่มธีนาพัฒน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

326 6201-1601-0120 นายศนันทก์ร ถนอมเผา่ กูก้รอ.(รายใหม)่

327 6201-1601-0121 นางสาวปิยพร วเิชยีรสาร กูก้รอ.(รายใหม)่

328 6201-1601-0123 นายเทพนมิติร ทองโฉม กูก้รอ.(รายใหม)่

329 6201-1601-0124 นายกติตพิจน ์เชือ้ดี กูก้รอ.(รายใหม)่

330 6201-1601-0133 นางสาวฟาฏมิะฮ ์แวดายะ กูก้รอ.(รายใหม)่

331 6201-1601-0135 นางสาวศริพิร พมินาม กูก้รอ.(รายใหม)่

332 6201-1602-0002 นายพัฒนยทุธ เทยีมผลา กูก้รอ.(รายใหม)่

333 6201-1602-0005 นางสาวเบญจวรรณ อภฐิากรู กูก้รอ.(รายใหม)่

334 6201-1602-0010 นางสาวพรสริ ิกลิน่หอม กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

335 6201-1602-0011 นายพลพล อยูค่ า กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

336 6201-1602-0012 นางสาวเพ็ญนภา ป่ินประยรู กูก้รอ.(รายใหม)่

337 6201-1602-0014 นายภคนิ หรัิญคปุต์ กูก้รอ.(รายใหม)่

338 6201-1602-0022 นางสาวเทวภีรณ์ มัยลขิติมงคล กูก้รอ.(รายใหม)่

339 6201-1602-0024 นายณฐพล บญุญะสนัุนท์ กูก้รอ.(รายใหม)่

340 6201-1602-0028 นางสาวสณัุฏฐา ลับกิม่ กูก้รอ.(รายใหม)่

341 6201-1602-0032 นางสาวจันทรจ์ริา พมิลศรี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

342 6201-1302-0002 นางสาวเมธาวด ีโคตรทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

343 6201-1302-0007 นางสาวพศกิา เหลมิทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

344 6201-1302-0009 นายเปรมปรดีา อนิส าราญ กูก้รอ.(รายใหม)่

345 6201-1302-0011 นางสาวปารญิญ์า ทองทพิย์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

346 6201-1302-0012 นางสาวพรธดิา เรอืงภาสกร กูก้รอ.(รายใหม)่

347 6201-1302-0013 นายพบธรรม เจตนนิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

348 6201-1302-0015 นางสาววนดิา กัณฑา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

349 6201-1302-0018 นางสาววภิาทพิย ์ธนวชัรส์ทิธยิา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

350 6201-1302-0019 นางสาวสดุารัตน ์ถนอมศลิป์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

351 6201-1302-0020 นางสาวอรนลนิ ยิม้ประไพ กูก้รอ.(รายใหม)่

352 6201-1302-0021 นางสาวปิยะธดิา ดาโรจน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

353 6201-1302-0023 นางสาวสชุานาฎ ฉ.โรจน์ประเสรฐิ กูก้รอ.(รายใหม)่

354 6201-1302-0025 นางสาวสสุมิา ฤกษ์สนิสาโรจน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

355 6201-1302-0027 นางสาวทวกิา สนุทรวฒัน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

วทิยาลยัการแพทยบ์รูณาการ
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356 6201-1302-0029 นางสาวอนิทริา วงษ์ชาลี กูก้รอ.(รายใหม)่

357 6201-1302-0031 นางสาวรุง่นรา คณุสี กูก้รอ.(รายใหม)่

358 6201-1302-0033 นางสาวมณฑริา อนิทรอ์ม กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

359 6201-1302-0034 นางสาววาล ีอ า่ขวญัยนื กูก้รอ.(รายใหม)่

360 6201-1302-0040 นางสาวกาญจนา ผาปรางค์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

361 6201-1302-0043 นายภัทร ขนุทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

362 6201-1302-0044 นางสาวณัฐธดิา เจรญิรัมย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

363 6201-1302-0045 นางสาวณัฐทติา ทาระจนี กูก้รอ.(รายใหม)่

364 6201-1302-0047 นายธวชัชยั วรีะนันทสทิธิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

365 6201-1302-0050 นางสาวจันทกานต ์โสฬสเดชา กูก้รอ.(รายใหม)่

366 6201-1302-0052 นางสาวกลุนษิฐ ์บญุปัญญา กูก้รอ.(รายใหม)่

367 6201-1302-0053 นางสาวพชิญธดิา คณูหอม กูก้รอ.(รายใหม)่

368 6201-1303-0004 นางสาวพัฒนาวด ีดไีชยโย กูก้รอ.(รายใหม)่

369 6201-1303-0005 นางสาวธันยพร เดน่ศักดิศ์รี กูก้รอ.(รายใหม)่

370 6201-1303-0006 นายนริตุติ ์กลุจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

371 6201-1303-0009 นางสาวรจุาภา แสงสวุรรณดเีลศิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

372 6201-1303-0011 นางสาวสภัุคพร พมิเสน กูก้รอ.(รายใหม)่

373 6201-1303-0013 นายนรภัทร เลีย้งส าอางค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

374 6201-1303-0014 นางสาวกนกพร มะณีรัตน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

375 6201-1303-0015 นางสาวพรหทัย เข็มทอง กูก้รอ.(รายใหม)่

376 6201-1303-0017 นายพชร พรหมมา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

377 6201-1303-0019 นางสาวนันทชิา เนียมด า กูก้รอ.(รายใหม)่

378 6201-1303-0020 นางสาวรัชณีกร โอฬารวณชิย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

379 6201-1303-0021 นายวเรศชยั คนชม กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

380 6201-1303-0025 นางสาวอัญชล ีกฤษณะสคุนธ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

381 6201-1303-0026 นายอนุชา สนิะค า กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

382 6201-1303-0030 นางสาวรดาสริ ิทรงศักดิ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

383 6201-1303-0031 นางสาวนชิานันท ์สวุรรณ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

384 6201-1303-0034 นายพงษ์พัทธ ์ค าจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

385 6201-1303-0036 นายณัฐนันท ์โพธิส์วุรรณ กูก้รอ.(รายใหม)่

386 6202-1302-0003 นางสาวรุง่ทพิยน์ภา นลิแสง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

387 6202-1302-0005 นางสาวลัดดาวลัย ์นสิกลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

388 6202-1302-0006 นางสาววรศิรา รัตนจ านงค์ กูก้รอ.(รายใหม)่
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389 6202-1302-0007 นายภัควฒัน ์ทองพู กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

390 6202-1302-0008 นางสาวจฬิาภรณ์ ทกึทา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

391 6202-1302-0009 นางสาวกัญญารัตน ์แสงจง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

392 6202-1302-0011 นางสาววรัญญา แสบขนุทด กูก้รอ.(รายใหม)่

393 6202-1302-0012 นางสาวศริญิญา มาตรษรศรี กูก้รอ.(รายใหม)่

394 6202-1302-0014 นางสาวกิง่กานต ์ชา่งยันต์ กูก้รอ.(รายใหม)่

395 6202-1302-0016 นางสาวนงลักษณ์ คงเงนิทอง กูก้รอ.(รายใหม)่

396 6202-1302-0017 นางสาวอารยีา บญุมี กูก้รอ.(รายใหม)่

397 6202-1302-0018 นางสาวกมนมาศ เทยีนสวา่ง กูก้รอ.(รายใหม)่

398 6202-1302-0019 นางสาวพัชราภรณ์ โคค า กูก้รอ.(รายใหม)่

399 6202-1302-0020 นางสาวพรรณภิา เศษรักษา กูก้รอ.(รายใหม)่

400 6202-1302-0022 นายนัฏฐกติติ ์แสนสด กูก้รอ.(รายใหม)่

401 6202-1302-0024 นางสาวรุง่นภา ยอดตาค า กูก้รอ.(รายใหม)่

402 6202-1302-0025 นางสาววลัวษิา ไชยวงค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

403 6202-1302-0026 นายบญุฤทธิ ์ชาวเขาดนิ กูก้รอ.(รายใหม)่

404 6202-1302-0027 นายคมสนัต ์จันทรต์า กูก้รอ.(รายใหม)่

405 6202-1302-0029 นางสาวดวงหทัย โหวย่หยือ่ กูก้รอ.(รายใหม)่

406 6202-1302-0030 นางสาวสมติานัน มาเสมอ กูก้รอ.(รายใหม)่

407 6202-1302-0033 นางสาวอัญชล ีดอกไม ้ กูก้รอ.(รายใหม)่

408 6202-1302-0035 นางสาวเมทนิ ีอนิตะ๊อนิ กูก้รอ.(รายใหม)่

409 6202-1302-0036 นางสาวพรรณวด ีวศิษิฎศ์ลิป์ กูก้รอ.(รายใหม)่

410 6202-1302-0039 นางสาวจารวุรรณ ผลพกิลุ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

411 6201-1701-0001 นางสาวณัฐฌา ไทยครองธรรม กูก้รอ.(รายใหม)่

412 6201-1701-0002 นายอรรฐพร เกาทัณฑ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

413 6201-1701-0005 นายพงศธ์นัช นธิอินันตว์ฒุิ กูก้รอ.(รายใหม)่

414 6201-1701-0008 นายณภทร เฉลมิบตุร กูก้รอ.(รายใหม)่

415 6201-1701-0009 นางสาวธมลวรรณ กติตลิดากลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

416 6201-1701-0010 นายวรานนท ์เกษา กูก้รอ.(รายใหม)่

417 6201-1701-0015 นายเลศิฤทธิ ์แกว้เกต กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

418 6201-1701-0024 นายศภุกรณ์ จันทรแ์จง้ กูก้รอ.(รายใหม)่

419 6201-1701-0025 นายธเนสศักดิ ์มว่งปั้น กูก้รอ.(รายใหม)่

420 6201-1701-0033 นายลัทธนันท ์นาคสรุยี์ กูก้รอ.(รายใหม)่

วทิยาลยัครเีอทฟี ดไีซนฯ์
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421 6201-1701-0035 นายอภวิฒัน ์สรุะคาย กูก้รอ.(รายใหม)่

422 6201-1701-0036 นายรฐนนท ์จันทรี กูก้รอ.(รายใหม)่

423 6201-1701-0038 นายนปิณุ พรหมวรานนท์ กูก้รอ.(รายใหม)่

424 6201-1701-0039 นายสรัุฐ สวุรรณสทิธิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

425 6201-1701-0040 นายกฤตพัฒน ์พจน์สนุทร กูก้รอ.(รายใหม)่

426 6201-1701-0042 นายปรชีา เกษมณีโชตนัินท์ กูก้รอ.(รายใหม)่

427 6201-1701-0045 นางสาวนศิาชล เกดิมงคล กูก้รอ.(รายใหม)่

428 6201-1701-0046 นายธนัชชา ค าแดง กูก้รอ.(รายใหม)่

429 6201-1701-0048 นายเกยีรตศิักดิ ์พุทธคี กูก้รอ.(รายใหม)่

430 6201-1701-0049 นายอนุวฒัน ์ตาจอ้ย กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

431 6201-1701-0053 นางสาวณัฐวภิา วนัเลีย้ง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

432 6201-1701-0054 นายธนพัฒน ์เอีย่วสพุรรณ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

433 6201-1702-0003 นางสาวพชิญณั์ฏฐ ์แสงเดอืน กูก้รอ.(รายใหม)่

434 6201-1702-0008 นายตะวนั จันทรบ์ัว กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

435 6201-1702-0010 นายนพวชิญ ์อภรัิกษ์ไกรศรี กูก้รอ.(รายใหม)่

436 6201-1702-0011 นายธรณ์ธันย ์ทานศลิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

437 6201-1702-0012 นางสาวภษูณศิา ทองประชมุ กูก้รอ.(รายใหม)่

438 6201-1702-0013 นายสรุเชษฐ ์จันทรห์อม กูก้รอ.(รายใหม)่

439 6201-0703-0001 นายนพณัฐ ทองวฒุิ กูก้รอ.(รายใหม)่

440 6201-0703-0006 นายพรีวชิญ ์วงศส์นิประเทอืง กูก้รอ.(รายใหม)่

441 6201-0703-0007 นายสรุเดช จงรักษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

442 6201-0703-0011 นายอภชิยั เผา่สหีา กูก้รอ.(รายใหม)่

443 6201-0703-0012 นายชนกชนม ์วงศจ์ าปา กูก้รอ.(รายใหม)่

444 6201-0703-0014 นายกติพัินธ ์เหลา่โคตร กูก้รอ.(รายใหม)่

445 6201-0703-0016 นายพชร กลบีบัว กูก้รอ.(รายใหม)่

446 6201-0703-0017 นายทฆีทัศน ์ตอ้งประสงค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

447 6201-0703-0018 นายอภสิทิธิ ์โฉมไธสง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

448 6201-0703-0020 นางสาววรางคณา ผาสขุดี กูก้รอ.(รายใหม)่

449 6201-0703-0021 นายจริภัทร วุน่บ ารงุ กูก้รอ.(รายใหม)่

450 6201-0703-0022 นายจรัิฏฐ ์ดคีุม้ กูก้รอ.(รายใหม)่

451 6201-0703-0023 นายทปีกร สมศักดิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

452 6201-0703-0024 นายพทิยา จนิดาเรอืง กูก้รอ.(รายใหม)่

วทิยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวศิวฯ
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453 6201-0703-0025 นายมนตธ์ัช หมืน่แสง กูก้รอ.(รายใหม)่

454 6201-0703-0026 นายพุฒพิงศ ์อภัยรัตน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

455 6201-0703-0028 นายสายฟ้า หอ้งแซง กูก้รอ.(รายใหม)่

456 6201-0703-0029 นายภัทรพงศ ์ชุม่วงจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

457 6201-0703-0032 นายสมชาย ภาระนัง กูก้รอ.(รายใหม)่

458 6201-0710-0001 นายพักตร ์เถือ่นพนม กูก้รอ.(รายใหม)่

459 6201-0710-0005 นายพัชรพล ทองเตมิ กูก้รอ.(รายใหม)่

460 6201-0710-0008 นายรัฐศาสตร ์อุน่ตัง้ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

461 6201-0710-0011 นางสาวทพิยว์ลัย ์สงวนปรางค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

462 6201-0710-0013 นายสณัหวชั เรีย่วแรง กูก้รอ.(รายใหม)่

463 6201-0710-0015 นายพัสกร แหวเมอืง กูก้รอ.(รายใหม)่

464 6201-0710-0016 นางสาววมิลศร ีคงมี กูก้รอ.(รายใหม)่

465 6201-0710-0028 นายนรวชิญ ์ผลพานชิ กูก้รอ.(รายใหม)่

466 6201-0710-0030 นางสาวมณฑาทพิย ์บญุเหลอื กูก้รอ.(รายใหม)่

467 6201-0710-0033 นางสาวพัชรนิทร โยธามาตย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

468 6201-0710-0034 นางสาวอนิทริา สหีนิ กูก้รอ.(รายใหม)่

469 6201-0710-0039 นายสถาพร ปรอืปรัก กูก้รอ.(รายใหม)่

470 6201-0710-0041 นางสาวสริยิากร ยศปัญญา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

471 6201-0710-0048 นางสาวชฎาพร แตม้มาก กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

472 6201-0802-0002 นายพฆเนศ ศรจัีนทร์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

473 6201-0802-0003 นางสาวนรสิา สายสงิห์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

474 6201-0802-0007 นายกฤษณัน เอกสขุ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

475 6201-0802-0009 นายสหภาพ วรสาร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

476 6201-0802-0011 นางสาวสพัุตรา งามนอ้ย กูก้ยศ.(รายใหม)่

477 6201-0802-0015 นายภคนันท ์บญุจอม กูก้ยศ.(รายใหม)่

478 6201-0802-0016 นายชยัภัทร คงออ่น กูก้รอ.(รายใหม)่

479 6201-0802-0017 นายพุฒพิงศ ์มงคล กูก้ยศ.(รายใหม)่

480 6204-0710-0025 นายชตูระกลู พานชิชา กูก้รอ.(รายใหม)่

481 6204-0710-0040 นางสาวศริประภา สดุครบ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

482 6246-0703-0002 นางสาวน ้าฝน ก าเนดิกลาง กูก้รอ.(รายใหม)่

483 6246-0710-0005 นายนพดล จันทรเ์เจม่ศรี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

484 6246-0710-0007 นายณัฐปิยะ ตัง้สมบญุ กูก้รอ.(รายใหม)่

485 6246-0712-0001 นายวทิวสั ลาภาชาติ กูก้รอ.(รายใหม)่
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486 6246-0802-0004 นายธนวนัต ์ผอ่งศรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

487 6246-0802-0005 นายวชัรพล สงัขท์อง กูก้ยศ.(รายใหม)่

488 6246-0802-0006 นายวรรธนะ เหลอืงพวงแกว้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

489 6247-0710-0002 นางสาวปภาดา วงระบ า กูก้รอ.(รายใหม)่

490 6247-0710-0005 นางสาวสปิาง บัวชมภู กูก้รอ.(รายใหม)่

491 6247-0802-0009 นางสาวมนันยา หวงัมาน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

492 6291-1103-0003 นางสาวสนิ ีโนรรีาษฎร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

493 6291-1103-0006 นางสาวนภัสสร แสงทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

494 6291-1103-0007 นางสาวศลษิา โชคดี กูก้รอ.(รายใหม)่

495 6201-0101-0003 นางสาวนัชชา จลุกระโทก กูก้ยศ.(รายใหม)่

496 6201-0101-0009 นายอาดัม ค าพรรณ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

497 6201-0102-0004 นางสาวพรีภรณ์ วาสวลิัย กูก้ยศ.(รายใหม)่

498 6201-0102-0005 นางสาวปทมุทพิย ์สวดมาลัย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

499 6201-0102-0007 นางสาวธนัญญา จริะวรรธนะ กูก้ยศ.(รายใหม)่

500 6201-0102-0008 นางสาวธารญา ธนันด ารงสขุ กูก้ยศ.(รายใหม)่

501 6201-0103-0001 นางสาวศรตุา พรหมสวุรรณ กูก้ยศ.(รายใหม)่

502 6201-0103-0003 นางสาววรัินยา คลา้ยวนัเพ็ญ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

503 6201-0103-0004 นางสาวพันธกานต ์กองเพิม่พูล กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

504 6201-0103-0006 นางสาวภาสนิ ีเกยีรตไิกรศร กูก้ยศ.(รายใหม)่

505 6201-0103-0007 นางสาวสริมินต ์บญุยะมาตร์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

506 6201-0103-0010 นางสาวรซิานะ โอยามา่ กูก้ยศ.(รายใหม)่

507 6201-0103-0011 นางสาวกัญญาภัทร จะมะรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

508 6201-0103-0012 นางสาวศยิาพร ศรแีกว้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

509 6201-0103-0013 นางสาวณัฏฐยิา มว่งนาพูล กูก้ยศ.(รายใหม)่

510 6201-0103-0027 นายภัทรพล ขวญัเพ็ง กูก้ยศ.(รายใหม)่

511 6201-0103-0032 นางสาวปัญญาพร ศรสีนอง กูก้ยศ.(รายใหม)่

512 6201-0103-0034 นายชนเมธ มลูสาร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

513 6201-0103-0036 นางสาวรัตยานันท ์รุง่สวา่ง กูก้ยศ.(รายใหม)่

514 6201-0103-0047 นางสาววลัยพร วารยีันต์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

515 6201-0104-0011 นางสาวนชิาภา เลศิสทิธิไ์ชยวงศ์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

516 6201-0104-0014 นายอทิธเิชษฐ ์งามนธิเิจรญิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

วทิยาลยับรหิารธุรกจินวตักรรมและการบญัชี

วทิยาลยันานาชาตจินี - อาเซยีน
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517 6201-0104-0024 นายนพดล พรอ้มแกว้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

518 6201-0104-0027 นางสาวอรณุรัตน ์ราชวตัร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

519 6201-0104-0031 นางสาวณัฐจรยี ์นครราช กูก้ยศ.(รายใหม)่

520 6201-0104-0037 นางสาวรัญชดิา แจม่ทรัพยไ์พศาล กูก้ยศ.(รายใหม)่

521 6201-0107-0002 นางสาวภัททยิา จันทะชาติ กูก้รอ.(รายใหม)่

522 6201-0107-0005 นางสาวกัญญาณัฐ เหลา่พราหมณ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

523 6201-0107-0006 นางสาวพมิพร์พ ีศรสีขุ กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

524 6201-0107-0008 นางสาวนรนิทรญ์า ปั้นทองสริรัิกษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

525 6201-0107-0009 นางสาวศวินาถ สรุะคงคา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

526 6201-0107-0014 นายธนาธปิ ยามา กูก้รอ.(รายใหม)่

527 6201-0107-0016 นางสาวธญิาดา นาเรยีง กูก้รอ.(รายใหม)่

528 6201-0107-0018 นายปรญิญา เลศิภธูร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

529 6201-0107-0019 นางสาวธัญพัฒน ์หนูแกว้ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

530 6201-0107-0025 นางสาวญาณศิา สขุสมเสรี กูก้รอ.(รายใหม)่

531 6201-0107-0027 นายชสิารัช จันตรี กูก้รอ.(รายใหม)่

532 6201-0107-0031 นายนนทพัทธ ์แสงหงษา กูก้รอ.(รายใหม)่

533 6201-0107-0035 นางสาวกลุชนารถ แซล่ิม้ กูก้รอ.(รายใหม)่

534 6201-0107-0043 นางสาววราภรณ์ ชอบสขุ กูก้รอ.(รายใหม)่

535 6201-0107-0052 นางสาวพัชร ีระยับศรี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

536 6201-0107-0056 นายธนพัฒน ์เสาฮอง กูก้รอ.(รายใหม)่

537 6201-0112-0002 นางสาวชฎาภรณ์ ใจภักดี กูก้รอ.(รายใหม)่

538 6201-0112-0004 นางสาวอาภรณ์ แกว้สสีด กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

539 6201-0112-0005 นางสาวนภิาธร พลจารย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

540 6201-0112-0008 นางสาวสปุรยีา เพชรนติย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

541 6201-0112-0009 นายสงิหา ชาวสวนมุง่เจรญิ กูก้รอ.(รายใหม)่

542 6201-0112-0010 นางสาววมิลณัฐ โพธิค์า กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

543 6201-0112-0012 นางสาวณัฐนชิา สรุยิันต์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

544 6201-0112-0014 นางสาวปัทวรรณ อธุี กูก้รอ.(รายใหม)่

545 6201-0112-0015 นางสาวจฑุามาศ นจิชนิ กูก้รอ.(รายใหม)่

546 6201-0112-0019 นางสาวมทุติา แสนพันนา กูก้รอ.(รายใหม)่

547 6201-0112-0020 นางสาวจรยิาภรณ์ ปฐมจนิดา กูก้รอ.(รายใหม)่

548 6201-0112-0025 นางสาวสภุาวด ีแตงเรอืง กูก้รอ.(รายใหม)่

549 6201-0112-0029 นางสาวภัทรจติ เด็ดดวง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)
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550 6201-0112-0036 นางสาวอาจรยี ์โยธารักษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

551 6201-0112-0037 นายปรากรณ์ คลา้ยวนัเพ็ญ กูก้รอ.(รายใหม)่

552 6201-0112-0040 นางสาวอรศิรา ศรบีางจาด กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

553 6201-0112-0043 นายจลุกฤษ แสวงมงคล กูก้รอ.(รายใหม)่

554 6201-0112-0044 นายกรโชต ิการะเกษ กูก้รอ.(รายใหม)่

555 6201-0112-0047 นางสาวแพรวา ภูอ่ยู่ กูก้รอ.(รายใหม)่

556 6201-0112-0048 นางสาวดรณีุ ตันนารัตน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

557 6201-0112-0050 นางสาวสรสริ ิไพโรจน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

558 6201-0112-0052 นางสาวฐติกิา ศรเีมอืง กูก้รอ.(รายใหม)่

559 6201-0112-0054 นายรักภมู ินันทโชติ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

560 6201-0112-0055 นางสาวสพัุตรา จรีะออน กูก้รอ.(รายใหม)่

561 6201-0112-0056 นางสาวนรศิรา แสงทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

562 6201-0112-0058 นางสาวภัคจรีา แกว้ฉ ่า กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

563 6201-0112-0062 นางสาวธัญเรศ วทิเวส กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

564 6201-0112-0063 นางสาวอษิฎา บญุประจงค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

565 6201-0112-0064 นายนัฐพล พานชิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

566 6201-0112-0065 นางสาวปนัดดา วนัดี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

567 6201-0112-0068 นางสาวพรรษา แวดไธสง กูก้รอ.(รายใหม)่

568 6201-0112-0069 นางสาวธัญรดา เสอืโภชน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

569 6201-0112-0071 นางสาวไอรนิ บญุรัตน์ กูก้รอ.(รายใหม)่

570 6201-0112-0073 นางสาวญาดา สทิธบิลูย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

571 6201-0112-0074 นายภวูศิ ขนุใหม่ กูก้รอ.(รายใหม)่

572 6201-0112-0075 นางสาวมนสชิา สงบสมัย กูก้รอ.(รายใหม)่

573 6201-0112-0076 นางสาวปราณี เหลา่รอด กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

574 6201-0112-0078 นางสาวปิยธดิา แตงสาขา กูก้รอ.(รายใหม)่

575 6201-0112-0079 นายอภชิติ โหมดสา กูก้รอ.(รายใหม)่

576 6201-0112-0081 นางสาวสรินิภา เรอืงเดช กูก้รอ.(รายใหม)่

577 6201-0112-0082 นางสาวชนันตรา นาคทองครีี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

578 6201-0112-0083 นางสาวกรรณกิาร ์อรรคเศรษฐัง กูก้รอ.(รายใหม)่

579 6201-0112-0085 นางสาวชณัชตา กลัน่เกลีย้ง กูก้รอ.(รายใหม)่

580 6201-0112-0087 นางสาวชไมพร ถาวรชน กูก้รอ.(รายใหม)่

581 6201-0112-0094 นางสาวอศิราภรณ์ เมฆอัมพร กูก้รอ.(รายใหม)่

582 6201-0112-0097 นางสาววรนิทร เผอืกประภัทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่
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583 6201-0112-0099 นางสาวสภุาวด ีกรดุทอง กูก้รอ.(รายใหม)่

584 6201-0112-0100 นางสาวณัฐชณันท ์คลา้ยบางบอ่ กูก้รอ.(รายใหม)่

585 6201-0112-0101 นายทนิภัทร ฤทธเิดช กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

586 6201-0112-0104 นางสาวพลอยพลณิ เกดิพงษ์นพคณุ กูก้รอ.(รายใหม)่

587 6201-0112-0105 นางสาวศริธร ตาทพิย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

588 6201-0112-0106 นางสาวชนดิา ขามเทศ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

589 6201-0112-0108 นางสาวสชุาผณนิทร ์ยนืยงค์ กูก้รอ.(รายใหม)่

590 6201-0112-0111 นายพรณรงค ์สงัขฉ์ ่า กูก้รอ.(รายใหม)่

591 6201-0112-0117 นายภาคภมู ิมสีขุ กูก้รอ.(รายใหม)่

592 6201-0112-0121 นายรัชชานนท ์เสอืวเิชยีร กูก้รอ.(รายใหม)่

593 6201-0112-0122 นายธนธรณ์ แกว้เล็ก กูก้รอ.(รายใหม)่

594 6201-0112-0125 นายรามลิ วาสนาภัทร กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

595 6201-0112-0126 นายชษิณุพงศ ์ชาบ าเหน็จ กูก้รอ.(รายใหม)่

596 6201-0113-0002 นางสาวชญัญาภัค อนิทสโร กูก้ยศ.(รายใหม)่

597 6201-0113-0003 นางสาวจันทมิา เจดยีรั์ตน์ กูก้ยศ.(รายใหม)่

598 6201-0113-0004 นายธรีะศักดิ ์ค าพราว กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

599 6201-0201-0002 นางสาวศศปิระภา บัวเผือ่น กูก้รอ.(รายใหม)่

600 6201-0201-0003 นางสาวนภิาพร เบา้จรรยา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

601 6201-0201-0004 นางสาวศรัญญา จันทรก์ระจา่ง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

602 6201-0201-0005 นายธรีเจต พันธแ์สน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

603 6201-0201-0007 นางสาวพรชนก คณุวฒุนัินท์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

604 6201-0201-0009 นางสาววนันดา เกตพัุนธ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

605 6201-0201-0010 นายกติตศิักดิ ์ภมูี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

606 6201-0201-0013 นางสาวตวงรัตน ์เทีย่งธรรม กูก้รอ.(รายใหม)่

607 6201-0201-0016 นางสาวกลุธดิา โคกสอี านวย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

608 6201-0201-0020 นางสาวนชิกานต ์สารวตัร์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

609 6201-0201-0025 นางสาวอัญชญั มากะเรอืน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

610 6201-0201-0026 นายศภุกานต ์ชมดี กูก้รอ.(รายใหม)่

611 6201-0201-0027 นางสาวณัฐลกิา ไคลศรี กูก้รอ.(รายใหม)่

612 6201-0201-0029 นางสาวสธุาลนิ ีเทอดธนกติตทัิต กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

613 6201-0201-0030 นางสาวจันทราทพิย ์มว่งนิม่ กูก้รอ.(รายใหม)่

614 6201-0201-0032 นางสาวสดุารัตน ์อารยศักดิส์กลุ กูก้รอ.(รายใหม)่

615 6201-0201-0035 นางสาวรัตนาภรณ์ มิง่ขวญั กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)
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616 6201-0201-0037 นางสาวสกุจิตรา งามใจ กูก้รอ.(รายใหม)่

617 6201-0201-0038 นายศภุโชค บญุมี กูก้รอ.(รายใหม)่

618 6201-0201-0040 นางสาวพณดิา สถริพันธ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

619 6201-0201-0043 นางสาวธนภรณ์ ไชยวเิศษ กูก้รอ.(รายใหม)่

620 6201-0201-0044 นางสาวญาณศิา ค ารักษ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

621 6201-0201-0045 นายสรุเดช สวสัดิ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

622 6201-0201-0046 นางสาวศษิตา โอบออ้ม กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

623 6201-0201-0053 นายณัฐกร บรรยง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

624 6201-0201-0057 นางสาวธนพร กาบสวุรรณ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

625 6201-0201-0058 นางสาวสพุชิญา วงษา กูก้รอ.(รายใหม)่

626 6201-0201-0062 นางสาวปัทมาภรณ์ เครอืศรี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

627 6201-0201-0066 นางสาวปฐมพร ดวงใจ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

628 6202-0103-0004 นางสาวชนดิาภา แกว้พลกรัง กูก้ยศ.(รายใหม)่

629 6202-0103-0006 นายดนุพล ปัญญามัง กูก้ยศ.(รายใหม)่

630 6202-0103-0008 นางสาวธดิารัตน ์สขุแสวง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

631 6202-0103-0009 นายอรรถโกวทิ ชะนะมา กูก้ยศ.(รายใหม)่

632 6202-0103-0010 นายศภุวชิญ ์ทมิจอ้ย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

633 6202-0103-0014 นายกฤษดา ดาดาษ กูก้ยศ.(รายใหม)่

634 6202-0104-0008 นางสาวพรไพรัตน ์บางภมูิ กูก้ยศ.(รายใหม)่

635 6202-0104-0012 นางสาวศศวิมิล ไชยสทิธโิชตกิลุ กูก้ยศ.(รายใหม)่

636 6202-0104-0013 นางสาวสธุติา ชา่งจอหอ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

637 6202-0104-0014 นางสาวภัสราภรณ์ แสงวรรณลอย กูก้ยศ.(รายใหม)่

638 6202-0107-0002 นางสาวฐานมาส เทพวงษ์สา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

639 6202-0107-0007 นางสาวศภุสิรา ฉลองภมูิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

640 6202-0112-0006 นางสาวแกว้ตา นนิทระ กูก้รอ.(รายใหม)่

641 6202-0112-0010 นายพงศธร พลอยธรรมคณุ กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

642 6202-0112-0014 นางสาวอตกิานต ์เทพแกว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

643 6202-0201-0011 นางสาวกรณุา วทิยาภรณ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

644 6202-0201-0012 นางสาวจรินาฏ พุทธาวงษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

645 6202-0201-0013 นางสาววราวรรณ พลโคตร กูก้รอ.(รายใหม)่

646 6202-0201-0017 นางสาวศโิรรัตน ์ดา่นแกว้ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

647 6204-0112-0023 นายสวติต ์ชพีธ ารง กูก้รอ.(รายใหม)่

648 6204-0112-0112 นางสาวยวุด ีค าทยุ กูก้รอ.(รายใหม)่
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649 6204-0201-0042 นายราเชนทร ์สดุเนตร กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

650 6204-0201-0065 นางสาวกลุดา เเสงเทยีน กูก้รอ.(รายใหม)่

651 6204-0201-0067 นางสาวมะล ิคาวาชมิะ กูก้รอ.(รายใหม)่

652 6211-1009-0003 นายมนัสพันธ ์บญุญา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

653 6246-0103-0005 นางสาวอรณุกมล สอาดศรี กูก้ยศ.(รายใหม)่

654 6246-0103-0006 นางสาววนัวสิาข ์แมน้กมิเนียม กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

655 6246-0103-0007 นางสาวภมูรนิทร ์เซ็นนอก กูก้ยศ.(รายใหม)่

656 6246-0103-0008 นางสาวศรันยพ์ร ศริยิา กูก้ยศ.(รายใหม)่

657 6246-0103-0010 นางสาวปรัชญาภรณ์ ขนุทอง กูก้ยศ.(รายใหม)่

658 6246-0107-0001 นายณพชิญ ์กอ่เกดิ กูก้รอ.(รายใหม)่

659 6246-0107-0002 นายศราวธุ นกึชอบ กูก้รอ.(รายใหม)่

660 6246-0107-0004 นายศภุวชิญ ์ผอ่งใส กูก้รอ.(รายใหม)่

661 6246-0107-0005 นายอมรพล โตสนิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

662 6246-0107-0007 นางสาวเบญจวรรณ์ ออ่นฉลวย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

663 6246-0107-0008 นางสาวธัญลักษณ์ เกดิอิม่ กูก้รอ.(รายใหม)่

664 6246-0107-0010 นางสาวธนัญญา ทาสทีอง กูก้รอ.(รายใหม)่

665 6246-0112-0004 นางสาวชลทชิา นันทพงษ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

666 6246-0112-0006 นางสาวชลลดา โสภา กูก้รอ.(รายใหม)่

667 6246-0112-0008 นางสาวสจุรัิตน ์สาสมีา กูก้รอ.(รายใหม)่

668 6246-0112-0010 นายขจรเกยีรต ินธิวิณชิย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

669 6246-0113-0002 นางสาวราชนัดดาวรรณ ภูเ่สวก กูก้ยศ.(รายใหม)่

670 6246-0113-0003 นางสาวชมพูนุท แสงสาย กูก้ยศ.(รายใหม)่

671 6246-0201-0001 นางสาวกนกพร จรงิแลว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

672 6246-0201-0006 นางสาววนัวสิาข ์จันทรก์ระจา่ง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

673 6246-0201-0007 นางสาวเกวลนิ ปั้นทอง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

674 6246-0201-0008 นางสาวเกสณีิย ์ประเสรฐิสงัข์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

675 6246-0201-0009 นางสาวเจนจริา ค าสมจติร กูก้รอ.(รายใหม)่

676 6246-0201-0013 นางสาวโศรดา เคนวงษา กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

677 6246-0201-0021 นางสาวพนดิา พุม่กล า่ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

678 6246-0201-0022 นางสาวญาสมุนิทร ์สงิหท์า้ว กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

679 6246-0201-0024 นางสาวญสิมาน ีสะดี กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

680 6247-0103-0005 นางสาววรียีา วฒันพฤกษชาติ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

681 6247-0103-0008 นางสาวธรรญชนก สดุสาคร กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)
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682 6247-0103-0014 นางสาวศศวิมิล อเุทนนาม กูก้ยศ.(รายใหม)่

683 6247-0103-0016 นางสาวอรพรรณ พัฒน์คง กูก้ยศ.(รายใหม)่

684 6247-0103-0029 นางสาววรรณด ียังเดมิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

685 6247-0107-0001 นางสาวเพ็ญพชิชา ไกยรัตน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

686 6247-0107-0009 นางสาวอรสิา อิม่อารมณ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

687 6247-0107-0010 นางสาวกนกพร คเชนทรก าแหง กูก้รอ.(รายใหม)่

688 6247-0112-0006 นางสาวรัตตกิาล ยังกดิ กูก้รอ.(รายใหม)่

689 6247-0112-0008 นายยงยทุธ พลประเสรฐิ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

690 6247-0112-0009 นายชยัมงคล ศรแีกว้ กูก้รอ.(รายใหม)่

691 6247-0112-0016 นายอนุพงษ์ แจง้อรณุ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

692 6247-0113-0003 นางสาวอารรัีตน ์เอีย่มยิง่ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

693 6247-0113-0005 นายอรรถพล ฟ้าบัง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

694 6247-0113-0009 นายภัทรพล มดิดี้ กูก้ยศ.(รายใหม)่

695 6247-0201-0001 นางสาวมลิตา สงิหห์ฬ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

696 6247-0201-0004 นายสรุยิา ส ารวย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

697 6247-0201-0005 นางสาวพรพมิล สรอ้ยสน กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

698 6247-0201-0009 นางสาวณัฐวด ีกันดี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

699 6247-0201-0010 นางสาวแกว้ สามยอด กูก้รอ.(รายใหม)่

700 6247-0201-0012 นางสาวณวรัิญจ ์รบชนะ กูก้รอ.(รายใหม)่

701 6247-0201-0014 นางสาวณัฐฑณีิ จันทรก์ระจา่ง กูก้รอ.(รายใหม)่

702 6247-0201-0015 นางสาวกชามาส เรอืงฤทธิ์ กูก้รอ.(รายใหม)่

703 6247-0201-0018 นางสาวสพุชิชา พรมลา กูก้รอ.(รายใหม)่

704 6247-0201-0022 นางสาวนรมน เชือ้หอม กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

705 6247-0201-0024 นางสาวปารฉัิตร พรมสาย กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

706 6247-0201-0026 นายสรรเสรญิ แพงสี กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

707 6247-0201-0027 นางสาวจันทนาลักษณ์ ทนง กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

708 6247-0201-0028 นางสาวรัศม ีเชือ้รัมย์ กูก้รอ.(รายใหม)่

709 6247-0201-0029 นางสาวสริาพร ศรลีา กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

710 6247-0201-0030 นางสาวสชุาดา สรอ้ยสนิ กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

711 6247-0201-0031 นายสชุาต ิอูพ่ทัิกษ์ กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

712 6247-0201-0033 นางสาวจรีาวรรณ เทยีนศริิ กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

713 6247-0201-0034 นางสาวอรไพลนิ ศรทัีน กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)

714 6247-0201-0035 นางสาวปัทมา จลุกระโทก กูก้รอ.(ตอ่เนือ่ง)
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715 6247-0201-0036 นางสาวดวงฤด ีนามาบ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

716 6247-0201-0037 นางสาวสริรัิกษ์ เวฬวุนารักษ์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

717 6247-0201-0038 นางสาวปรูณ์ภัสสร นีละโยธนิ กูก้รอ.(รายใหม)่

718 6247-0201-0039 นางสาวกัญญาณัฐ ทพิยป์ระภาแยม้ กูก้รอ.(รายใหม)่

719 6247-0201-0046 นางสาวรุง้อรณุ พรประเสรฐิ กูก้รอ.(รายใหม)่

720 6247-0201-0047 นางสาววรกมล กอไมก้ลาง กูก้รอ.(รายใหม)่

721 6247-0201-0051 นางสาวเนตรนภา สกลุอนิทร์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

722 6247-0201-0052 นายปณช ศรนีเิวศน์ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

723 6247-0201-0055 นางสาวชลธชิา พันเพ็ชร กูก้รอ.(รายใหม)่

724 6247-0201-0057 นางสาวเอรกิา พันรอด กูก้รอ.(รายใหม)่

725 6247-0201-0058 นางสาวกรกนก พมิพา กูก้รอ.(รายใหม)่

726 6247-0201-0059 นางสาวปราณี มันตเีมาะ กูก้รอ.(รายใหม)่

727 6247-0201-0062 นางสาวเบญจพร เตี๊ยนสวุรรณ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

728 6247-0201-0069 นางสาวมณีรัตน ์กลุนาม กูก้รอ.(รายใหม)่

729 6247-0201-0074 นางสาวอภญิญา ปีนัง กูก้รอ.(รายใหม)่

730 6247-0201-0075 นางสาวพรพมิล พลเสนา กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

731 6247-0201-0076 นางสาวอษุณีย ์สงัวาล กูก้รอ.(รายใหม)่

732 6247-0201-0080 นางสาวพมิพป์วรี ์รักจันทร์ กูก้รอ.(รายใหม)่

733 6247-0201-0084 นางสาวปัทมา จมูัน่ กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

734 6247-0201-0087 นางสาวดลชนก กาญจนกัณห์ กูก้รอ.(รายใหม)่

735 6247-0201-0089 นางสาวลักษมณ พุม่ซอ้น กูก้ยศ.(ตอ่เนือ่ง)

736 6247-0201-0090 นางสาวลักษณา ภาษิต กูก้รอ.(รายใหม)่

จบ..


