
ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1 สุเทพ กองมล                                                                                                                                                 26 คนัสนัณท์ กองแกว้                                                                                                                                           
2 โทมัส อเล็กซานเดอร์ สแกลล่ี 27 วรรณพรรษา เข็มกลัด                                                                                                                                       
3 โรเบน ปีเตอร์ วิลจูน 28 เฟรุส แบมส์จี
4 ฮิวก ์โลรองท์ อองเดร โบนาส 29 จูนิชิ นิทตะ
5 เรนเน่ ฟรานคอส ลีโบว์ 30 ณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ                                                                                                                                            
6 มาร์ค เดวิดส์ 31 ปิยะนัฐ มหาดไทย                                                                                                                                             
7 เดวิด เมลคอล์ม ฮับเบิล้ 32 พรรวี พันธ์สถิต                                                                                                                                          
8 กราแอม เดเร็ก พอพแฮม 33 ภัทรมน อนุทรงศักด์ิ                                                                                                                                      
9 รวีวรรณ บัวกอ                                                                                                                                               34 ปารมี สําราญพันธ์                                                                                                                                         
10 ทวีสุข แซ่อื้อ                                                                                                                                              35 ภัทรานิษฐ์ พัฒน์ธนพร                                                                                                                                     
11 สรัลชนา วิพุธสกลุ                                                                                                                                        36 สิขนนท์ มะโนคํา                                                                                                                                              
12 จินตนา ภาษิต                                                                                                                                             37 ศิริรัตน์ ศิริภักด์ิ                                                                                                                                     
13 วรรณภา สารทิพย์                                                                                                                                          38 ดัสติน ลี ซาวม่อน
14 จารุวรรณ แซ่ลี 39 ลี บี นิว
15 มณีนุช เวชพานิช 40 เมลดา อยู่เป็นสุข
16 กฤษณ์ จิตรประสงค์                                                                                                                                           41 อัลม่า บัลเลสเตโรส คาร์ตัส
17 วัลลี ทิพย์บําหลาบ                                                                                                                                        42 หยาถิง หยาง
18 ป๎ญชลี สงประหยัด                                                                                                                                         43 ชาร์ลส อไบโรอาบาซิ เอสซี
19 ลีนา บินลอง                                                                                                                                              44 สุริสา ไพรพิรุณโรจน์
20 คณศม วาสิกานนท์                                                                                                                                             45 เอเบเนซ่า ลาทีส
21 กฤตนันต์ ขุนจิตต์                                                                                                                                           46 เบนจามิน แรนดอลฟ์ โจนส์
22 ดนัย วงษา                                                                                                                                                   47 พุทธบุตร กกุารยา
23 ปวฤทธิ ์ฉิมถาวร                                                                                                                                             48 วิศเวศ ธีรโรจน์วิทย์
24 วรานนท์ มะสกลุ                                                                                                                                              49 ไมเคิล ชอร์น แวน ไลดีแกรฟ
25 กษมา บุญเสือ                                                                                                                                             50 วิมัยพร กระแสสัตย์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 1  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
51 พิมพ์สุภา กมลคนธ์ 76 พัชราวรรณ วะสาร
52 ชะนะภา บุญทรัพย์ 77 โมสตาฟา ทะห์มูเรซี โกลชาด
53 อนุวัตร กณัหะกาญจนะ 78 ป๎ณณ์ภิอร เจนวัฒนานนท์
54 อชิตพล กองแกว้ 79 วรเศรษฐ์ อินนัดดา
55 ชัยอมร จันทร์พิทักษ์ 80 อลิสา สุวรรณแสง
56 ฐากณิษ รามะโยธิน 81 ลลิตา อับดุลสลาม
57 ธนภัส เพ็ญงามดี 82 โรนัน, กีย,์ ฟลอริออง คูเพียค เลอเดเมเล่
58 นฤมล ท้วมสมบูรณ์ 83 ฟ้าเธอร์เม โคดาบันเดลู
59 มานิต วงศ์ไชยเสรี 84 ธนรัชต์ สวัสด์ิ
60 อิฏฐชาญ จันทร์ศิริ 85 ฉัตรสิริ จันทราคํา
61 รัชตรี อะนันนับ 86 เมทิกา ใจมั่น
62 พิมพ์กาญจน์ กรีติวิราปกรณ์ 87 ณัฏฐา ไทยแท้
63 นิจจารีย์ เอื้ออนันต์ 88 ปิยังกรู สุรสีหนาท
64 เศวตชาติ สิงหเลิศ 89 รดาพร ศรชัยไพศาล
65 ชนกวรรณ สายพรม 90 สสิธร อุไร
66 พิมพ์มณี แดงดี 91 ศรัณยา สงวนวงศ์
67 รัชชานนท์ บัวนิ่ม 92 ณัฐชยาน์ เซ่ียงฉิน
68 อโนชา ธุวะนุติ 93 เหงียน ธิ ซวน ฮวัม แหวะ
69 โปรดปราน จินตยะ 94 ศิริพร วิไล
70 ไท ทิ เฟือง เท๊า 95 ธัชกฤช มาตยะขันธ์
71 สุฑารัตน์ หวังโซ๊ะ 96 โรเบิร์ต ดีน เทย์เลอร์
72 กรรณนภา ทับอุไร 97 พัชรธิดา สิงหเลิศ
73 จันทรา กลีบดอกแย้ม 98 เมทิกา ศิรธัญภัค
74 กรองแกว้ พันธ์โสรี 99 ปิญาพัฒน์ ยุกตะนันทน์
75 ปริศนา สุขสงวน 100 หทัยกานต์ กลุสวัสด์ิ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 2  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
101 อาซาท กาดีโรฟ 126 เจนจิรา เรือลีรักษ์                                                                                                                                      
102 กมลศรี วงค์พิพันธ์                                                                                                                                       127 ฉวีวรรณ ฟริทเช                                                                                                                                           
103 กรแกว้ มิตรเมฆ                                                                                                                                           128 ฉัตรชัย ด่านศิริชัย                                                                                                                                         
104 กรทิพย์ พวงทอง                                                                                                                                           129 ชนนิกานต์ กอ้นแกว้                                                                                                                                       
105 กรพรรษ์ ธงหิมะ                                                                                                                                              130 ชนิกา แกว้รัตน์                                                                                                                                          
106 กสิจ วิเศษรจนา                                                                                                                                              131 ชลฎา แกน่จันทร์                                                                                                                                          
107 กณันิกา แบลนชาร์ด                                                                                                                                           132 ชลธิชา พลีสุดใจ                                                                                                                                          
108 กาญจน์ระพี พิทักษ์วงศ์                                                                                                                                   133 ชามายา สุวรรณสิงห์                                                                                                                                       
109 กาญจนา ศรีบัณฑิตมงคล                                                                                                                                        134 ชิดชนก กราบคุณ                                                                                                                                           
110 กําพล อาชวกลุพงศ์                                                                                                                                            135 ชิดชนก เพียรทวีผลรุ่ง                                                                                                                                    
111 กิ่งกาญจน์ สุทธิกรณ์                                                                                                                                     136 ชินวุฒิ ป้อมคํา                                                                                                                                              
112 กติติคุณ อางคาสัย                                                                                                                                           137 ชูวิทย์ โสภณกจิวณิชกลุ                                                                                                                                      
113 กติติพร หวังธนอนุรักษ์                                                                                                                                      138 เชาพนี ศรีอํานวย                                                                                                                                          
114 กณุทิกา เรืองเกตุ                                                                                                                                        139 ญาณิศา วรรณึกกลุ                                                                                                                                         
115 แกว้ตา นิ่มวงศ์                                                                                                                                          140 ฐาปนี ทุมสอน                                                                                                                                             
116 ขวัญพนา ไชยโย                                                                                                                                            141 ฐิติกา จักษุกรรฐ                                                                                                                                         
117 คคนันท์ งามเด่นเจริญศรี                                                                                                                                  142 ณัฐกฤตา อาจโยธา                                                                                                                                          
118 จรัญญา วดีศิริศักด์ิ                                                                                                                                     143 ณัสสา แกว้จันดา                                                                                                                                          
119 จริยา จตุพีรพัฒน์                                                                                                                                        144 ณาศิส ชินวงศ์                                                                                                                                               
120 จารุวรรณ ธุวดาราตระกลู                                                                                                                                   145 ดนพล ปคุณวานิช                                                                                                                                              
121 จิรพรรณ กนัขัน                                                                                                                                           146 ดวงกมล เปรมศรี                                                                                                                                           
122 จิรัชญา ใจรักษ์                                                                                                                                          147 ดวงจันทร์ ทองมี                                                                                                                                          
123 จิรายุ รอดแกว้                                                                                                                                           148 ดารารัตน์ เหมทานนท์                                                                                                                                      
124 จิรารัตน์ วงษ์สวัสด์ิ                                                                                                                                    149 ดุษฎี ปรุงสิงห์                                                                                                                                             
125 จุฑารัตน์ โชติเชาว์จารุ                                                                                                                                     150 ดุษฎี พวงชมภู                                                                                                                                            

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 3  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
151 ทศชาติ ยอดทอง                                                                                                                                               176 พรทิพา จันพิลา                                                                                                                                           
152 ทศณัฐพัธ พงศ์พิทักษ์ชาต                                                                                                                                     177 พัชกานต์ ผันอากาศ                                                                                                                                        
153 ทศพล เลิศลํ้าวิวัฒน์                                                                                                                                         178 พัณณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ                                                                                                                                   
154 ทิพย์ภาวัล ศรีนวล                                                                                                                                        179 พิมพ์ใจ แซ่ต้ัง                                                                                                                                          
155 เทวา สีหวีโร (สุรชาติ)                                                                                                                                         180 พิมพ์พิชชา คงฤทธิน์ิลบุรี                                                                                                                                   
156 ธนกร บุตะเคียน                                                                                                                                              181 เพชรนารินทร์ รักษาพล                                                                                                                                     
157 ธรรมนิตย์ คําทราย                                                                                                                                            182 แพพลอย โพธิย์ิ้ม                                                                                                                                         
158 ธัชนนท์ วงศ์วีรธร                                                                                                                                           183 ภาษร บุญรสศักด์ิ                                                                                                                                         
159 ธัญญ์พิชชา ภัทราพิชัยพงศ์                                                                                                                                   184 มาโนช มณฑา                                                                                                                                                  
160 ธัญญพร โพธิโ์ซ๊ะ                                                                                                                                         185 รวีวรรณ บุญเทีย่ง                                                                                                                                        
161 ธัญสินี เพ็งนาค                                                                                                                                          186 ระพี งามตระกลูพันธ์                                                                                                                                         
162 ธิดารัตน์ ธุวสินธุ ์                                                                                                                                     187 รัตนาภรณ์ สิมนาม                                                                                                                                         
163 นครินทร์ อ่วมทอง                                                                                                                                            188 ลินดา พลีสุดใจ                                                                                                                                           
164 นภสร ศรียะพันธุ ์                                                                                                                                        189 วณิชยา มีแวว                                                                                                                                             
165 นฤมล ประทุมรัตน์                                                                                                                                         190 วนิดา แกว้สิงห์                                                                                                                                          
166 นิน ปรีชาชิณวงศ์                                                                                                                                         191 วรรณภัทร ระบายศรี                                                                                                                                        
167 เบญญทิพย์ บุญยงค์                                                                                                                                        192 วรวรรณ ป๎น้ตะกั่ว                                                                                                                                        
168 ปณิดา ศรีเพ็ง                                                                                                                                            193 วลีรัตน์ บุตรเจริญ สไปวี                                                                                                                                 
169 ปรียาภรณ์ นิตย์นรา                                                                                                                                       194 วศิระ สันธนากร                                                                                                                                              
170 ปรียาภรณ์ สุขเกษม                                                                                                                                        195 วสมาพร ภูษิตกาญจนา                                                                                                                                       
171 ปิยดา วังมา                                                                                                                                              196 วัฒนชัย สันติสุภาพร                                                                                                                                         
172 ปีย์ ปิน่แกว้                                                                                                                                            197 วันดี ผาสุข                                                                                                                                              
173 ปุญญพัฒน์ ชัยวงษา                                                                                                                                           198 วินิษฐา ใจนันตา                                                                                                                                          
174 พงศ์ภักด์ิ สนธิช์ัยสกลุ                                                                                                                                     199 วิมล พรวัฒนมงคล                                                                                                                                          
175 พงษ์ศักด์ิ บัวระภา                                                                                                                                          200 วิริญจ์ มีสุวรรณ                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 4  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
201 วิรุณ ศิริกลุ                                                                                                                                               226 หทัยชนก วิริยะเกยีรติ                                                                                                                                    
202 วีรพงศ์ ไชยพันธ์                                                                                                                                            227 หยกเฑียลรฐา หรินพรภัทธา                                                                                                                                  
203 วีรสิทธิ ์จิตต์รักไทย                                                                                                                                       228 หฤทชญา ทองกติติกลุ                                                                                                                                       
204 ศกฤษ เพชรรักษ์                                                                                                                                              229 เหมือนตะวัน แคมป์                                                                                                                                        
205 ศศิธร แซ่อึ๊ง                                                                                                                                            230 อชิรญา โลนะชาติ                                                                                                                                          
206 ศศิมาพร ภูนาเพ็ชร                                                                                                                                        231 อภิญญา พิสัยพันธ์                                                                                                                                        
207 ศิราธร ทองฤทธิ ์                                                                                                                                         232 อมร อัครวรรักษ์                                                                                                                                             
208 ศิริขวัญ สาธรพันธ์                                                                                                                                       233 อมรินทรา มาซู                                                                                                                                               
209 ศิริมา สีตองอ่อน                                                                                                                                         234 อรนุช วิริยะชาติ                                                                                                                                         
210 ศิริรัตน์ ฤทธิว์งค์                                                                                                                                      235 อัสมา ไชยเภท                                                                                                                                             
211 ศิวนาถ เหมจามร                                                                                                                                              236 อาลิสสรา ชยเกยีรตินนท์                                                                                                                                   
212 ศุภวัตต์ หนูฤทธิ ์                                                                                                                                          237 เอษรา ลิมป์ธนกลุชัย                                                                                                                                      
213 สถาป๎ตย์ หัสแดง                                                                                                                                             238 กชพร หมุนหลี                                                                                                                                             
214 สมาธิ อนันต์เจริญวัฒน์                                                                                                                                      239 กชมาศ พยัพเมฆ                                                                                                                                            
215 สรวุฒิ ชุติภรางค์กลู                                                                                                                                        240 กมลชนก รอดภัย                                                                                                                                            
216 สาหร่าย แซ่คิว                                                                                                                                           241 เกศรา ผิวแดง                                                                                                                                             
217 สินีนาฏ วิธูสุวรรณ                                                                                                                                       242 ครชานนท์ ธงหาร                                                                                                                                                 
218 สิริกาญจน์ วานิชกติติศักด์ิ                                                                                                                              243 จันทร อินทสงเคราะห์                                                                                                                                      
219 สิริอร วิเชียร                                                                                                                                              244 จันทรา มาระศรี                                                                                                                                           
220 สุกจิ ต๊ิบมา                                                                                                                                                245 เฉลิม วิชาธรรม                                                                                                                                                 
221 สุชนชาติ ชันซ่ือ                                                                                                                                            246 โชคชัย เร่ียมไทสงค์                                                                                                                                         
222 สุนารี โห๊ะกา                                                                                                                                            247 ซูไรฮัน อาแวกอืจิ                                                                                                                                        
223 สุรีย์พร บัวแกว้ดี                                                                                                                                       248 ณัฐศมน อรรถาวี                                                                                                                                           
224 สุไอดา สะมะแอ                                                                                                                                            249 ธารทิพย์ ประทุมมา                                                                                                                             
225 เสกสรรค์ ชูไทย                                                                                                                                              250 นรินทร์ อนันตกาล                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 5  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
251 นัฐพงษ์ อินทรสาร                                                                                                                                            276 สุติมา ธรรมวงษ์                                                                                                                                             
252 นิตยา อินสว่าง                                                                                                                                           277 สุนิศา อรุณโชติ                                                                                                                                             
253 นิรบล บัวประเสริฐ                                                                                                                                           278 เสาวณีย์ แสงนิล                                                                                                                                          
254 นิสิตา ขาวล้วน                                                                                                                                           279 อโณทัย หนอสีหา                                                                                                                                           
255 นุชนาฏ จอมแสนปิง                                                                                                                                280 อนา หวันสนิ                                                                                                                                              
256 นูรีดา เยงยูนอ                                                                                                                                           281 อมรรัตน์ สวัสดี                                                                                                                                          
257 ประเสริฐ รุนรา                                                                                                                                              282 อุทัยทิพย์ อรุณ                                                                                                                                          
258 ปรัญญา ชัยสวัสด์ิ                                                                                                                                        283 เฉลิมศักด์ิ แซ่โล้ว                                                                                                                                         
259 ปลายฝน อรุณรัตนา                                                                                                                                         284 ทิพวรรณ เสาวพันธ์                                                                                                                                        
260 พรศิริ ไทยยากรณ์                                                                                                                                         285 ธนาวุฒิ ศรีแสงจันทร์                                                                                                                                        
261 พฤนท์ณฤญช์ อยู่วิทยาวี                                                                                                                                   286 พชร สวัสดี                                                                                                                                                  
262 ไพลิน มาลาวรศรี                                                                                                                                          287 วราภรณ์ ใจสบาย                                                                                                                                           
263 ภธณกร ตองตาสี                                                                                                                                               288 สุกญัญา รอดกล่อม                                                                                                                                         
264 มณีรัตน์ สิงห์ธนะ                                                                                                                                        289 สุวิชัย นวเจริญลาภ                                                                                                                                          
265 มนตรา วงกลม                                                                                                                                              290 เสาวณี ทับเพชร                                                                                                                                           
266 ลัดดา สุขกดีุ                                                                                                                                            291 ภารดี จันทร์ธัชชา                                                                                                                                        
267 วงศิริ พิมเสน                                                                                                                                            292 เกรียงพล จัตตานนท์                                                                                                                                          
268 วลัยภรณ์ รํ่าร้อง                                                                                                                                         293 ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา                                                                                                                                          
269 วาสนา พุดเส้ง                                                                                                                                            294 อริย์ธัช เลิศอมรไชยกจิ                                                                                                                                      
270 วิลาวัณย์ ต้ังกจิดีมั่น                                                                                                                                  295 กนกพร เสร็จกจิ                                                                                                                                           
271 ศิรัญญา น้อยวานิช                                                                                                                                        296 กนกวรรณ จันทร์ศรีละมัย                                                                                                                                   
272 สมปอง สิมมา                                                                                                                                              297 กนกอร ทองใบ                                                                                                                                              
273 สริตา แสงหยัง                                                                                                                                            298 กมลชนก อินต๊ะรัตน์                                                                                                                            
274 สริสา ศิริสม                                                                                                                                             299 กมลวรรณ ศรีธวัช                                                                                                                                          
275 สุกญัญา เหีย้มเหิน                                                                                                                                       300 กรภัทร์ มณี                                                                                                                                                 

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 6  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
301 กรรณิการ์ ปานทอง                                                                                                                                         326 ขนิษฐา แซ่แต้                                                                                                                                            
302 กรรทิพย์ แสงคง                                                                                                                                           327 ขนิษฐา เบญจมาศ                                                                                                                                           
303 กรลดา ฐิติดําเกงิ                                                                                                                                         328 ขนิษฐา เมืองแดง                                                                                                                                          
304 กรวิการ์ สะสาง                                                                                                                                           329 ขวัญจิต พรมทอง                                                                                                                                           
305 กฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง                                                                                                                                        330 ขวัญหทัย เดวอหมัด                                                                                                                                        
306 กฤษณะ ทองสุข                                                                                                                                                331 เขมิกา ใจแพทย์                                                                                                                                           
307 กวินตรา เพ็ชรคง                                                                                                                                          332 คมสรร ม่วงสวย                                                                                                                                               
308 กวินธิดา ธนาคุณ                                                                                                                                          333 คมสัน ฟ๎กสกลุ                                                                                                                                               
309 กญัญาภัทร มีมะแม                                                                                                                                         334 คัมภีรดา ฮามพงศ์                                                                                                                                         
310 กญัรินทร์ แกน่การ                                                                                                                                        335 คุณัญญา ถาวรวิทยาคม                                                                                                                                      
311 กนัชพัฒน์ ศิริ                                                                                                                                              336 จริยวรรณ เนตรคุณ                                                                                                                                         
312 กนัธิราวดี เมฆเรือง                                                                                                                                      337 จักรกฤษ ศิรินัย                                                                                                                                             
313 กลัญานี หาญธงชัย                                                                                                                                         338 จันทร์ทิมา แกว้แท้                                                                                                                                       
314 กลัย์กมล ใจบุญ                                                                                                                                           339 จันทรัตน์ สุแกว้                                                                                                                                         
315 กลัยา แซ่วะ                                                                                                                                              340 จันทิมา จินดาจิต                                                                                                                                         
316 กาญจนา แนบทางดี                                                                                                                                          341 จารุวรรณ ราชการดี                                                                                                                                        
317 กติติคุณ กล่ินขจร                                                                                                                                           342 จิดาภา แจ้งสัจจา                                                                                                                                         
318 กติติคุณ สถาวะระ                                                                                                                                            343 จินตนา หน่อสุวรรณ                                                                                                                                        
319 กติิยา บุญประโคน                                                                                                                                         344 จิรัญญา ตู้จินดา                                                                                                                                         
320 กติิยา ศรีนิล                                                                                                                                            345 จิราพร พันธุส์วัสด์ิ                                                                                                                                     
321 กอิันนิตา ชินโน                                                                                                                                          346 จิราภา พาขุนทด                                                                                                                                           
322 กรีติ ลีละวนาเศรษฐ                                                                                                                                          347 จิราวรรณ พรหมหาญ                                                                                                                                         
323 เกรียงศักด์ิ จิตแขไข                                                                                                                                        348 จุฑามาศ พุทธระ                                                                                                                                           
324 เกวลิน คล่องอ้อย                                                                                                                                         349 จุฑิพร เทพวารินทร์                                                                                                                                       
325 เกยีรติศักด์ิ ยอดวารี                                                                                                                                       350 จุรีรัตน์ มะลิมาศ                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 7  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
351 เจนจิรา แซ่ล่อ                                                                                                                                           376 ฐิติวรดา วาสนาพาสุข                                                                                                                                      
352 เจนภพ พันธ์รัตน์                                                                                                                                            377 ณริณฑร์ณิภา จิตรผ่องศรี                                                                                                                                  
353 ฉัตติมา หิรัญธนานนท์                                                                                                                                     378 ณัชชารีย์ โสภา                                                                                                                                           
354 ฉัตรชัย ไชยอํามาตย์                                                                                                                                          379 ณัฎฐณิชา ส่องแสงจันทร์                                                                                                                                   
355 ฉัตรชัย ลาวะลี                                                                                                                                              380 ณัฏฐ์กฤตา นิธิศโชคสิทธิ ์                                                                                                                                
356 ฉัตรพงศ์ สันทัด                                                                                                                                             381 ณัฏฐ์กานดา อยู่บรรยงค์                                                                                                                                      
357 ฉัตรอาภรณ์ สิทธินาค                                                                                                                                      382 ณัฏฐ์จีรา เปรมัฏฐิติ                                                                                                                                     
358 เฉลิมรัฐ ปรีชา                                                                                                                                              383 ณัฏฐา เพิ่มพานิช                                                                                                                                         
359 ชญานุตม์ นิลดี                                                                                                                                           384 ณัฏรดา อุณหจิรังรักษ์                                                                                                                                    
360 ชนัญชิตา บุญจันทร์                                                                                                                                       385 ณัฐชา ไชยนันท์                                                                                                                                           
361 ชนิกรรดา ขําป่าน                                                                                                                                          386 ณัฐฌา วงศ์แกว้                                                                                                                                           
362 ชนิดาภา เลิศวณิชสิริ                                                                                                                                     387 ณัฐญา หยดย้อย                                                                                                                                            
363 ชนิตย์เนตร วงศ์ศักด์ิสิทธิ ์                                                                                                                             388 ณัฐฐิญา มุริจันทร์                                                                                                                                       
364 ชยาณัฐ นิธิกลุพรพิศาล                                                                                                                                    389 ณัฐธิดา ป๎ญญาดี                                                                                                                                          
365 ชลธิชา มูลตรีประฐม                                                                                                                                       390 ณัฐธิดา อ้วนอ่อน                                                                                                                                         
366 ชลิต เณรทรัพย์                                                                                                                                              391 ณัฐธิยา กอ้งไตรภพ                                                                                                                                        
367 ชวนชม หาญจันทร์                                                                                                                                          392 ณัฐพงศ์ จิรภัทรอํานวย                                                                                                                                        
368 ชัชวรรณ สิริประทีปสุข                                                                                                                                    393 ณัฐภัทร พลอยม่วง                                                                                                                                            
369 ชิสาพัชร์ เทือกศรีวิชัย                                                                                                                                     394 ณิชนนท์ บุญส่งเจริญสุข                                                                                                                                      
370 ซากลีะ เยงยูนอ                                                                                                                                           395 ณิชนันทน์ วีระประจักษ์                                                                                                                                   
371 ฌัลลาดา ชมภูรัตน์                                                                                                                                        396 ดวงพร พรรณโรจน์                                                                                                                                          
372 ฌานิกา ลาวัณย์วัฒนวงศ์                                                                                                                                   397 ดวงใหม่ ศรีบัณฑิต                                                                                                                                        
373 ฐาปนี ฉิมวังทอง                                                                                                                                          398 ตุลา เหลือมพล                                                                                                                                               
374 ฐิตาพร ศรแผลง                                                                                                                                            399 ทัชชา พรดี                                                                                                                                               
375 ฐิตาภรณ์ เป้าประเสริฐ                                                                                                                                    400 ทัศนีย์วรรณ กาญจนไพริน                                                                                                                                   

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 8  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
401 ทิวาพร ฉินกระจ่างเนตร์                                                                                                                                   426 นวพร เรืองเดช                                                                                                                                            
402 ธณัชชา ไชยอินทร์                                                                                                                                            427 นวลสกาว ชัยศักดานุกลู                                                                                                                                    
403 ธนภัทร อิมราพร                                                                                                                                              428 นัฎฐา ชินนิธิพัฒน์                                                                                                                                       
404 ธนรัชต์ นามนาราอักษร                                                                                                                                        429 นัดดา ป๎น้ทอง                                                                                                                                            
405 ธนรัตน์ ร้องหาญแกว้                                                                                                                                         430 นันท์ชพร อ้อมแกว้                                                                                                                                        
406 ธนวัฒน์ กา๋วิตา                                                                                                                                             431 นันทพร เกตุชน                                                                                                                                            
407 ธนัช วัชรจิตต์กลุ                                                                                                                                           432 นันทวรรณ สุขวงศ์                                                                                                                                         
408 ธนัญญา เกยีรติศิริ                                                                                                                                       433 นาถยา บรรจงศิลป์                                                                                                                                         
409 ธนาภรณ์ ทูลทรัพย์                                                                                                                                        434 น้ําผ้ึง รุจิชาญ                                                                                                                                          
410 ธารธารา ไกรสร                                                                                                                                               435 น้ําฝน บุญยง                                                                                                                                              
411 ธิติมา ไทรเล็กทิม                                                                                                                                        436 น้ําหวาน ศรีประเสริฐ                                                                                                                                      
412 ธีรพงษ์ แพงพรหมมา                                                                                                                                           437 นิพิฐสรณ์ เมืองพรหม                                                                                                                                         
413 ธีรวัฒน์ ชนะกลุ                                                                                                                                             438 นิภาวรรณ นาโสก                                                                                                                                           
414 ธีระศักด์ิ ถีระพันธ์                                                                                                                                        439 นิรชา กอคูณ                                                                                                                                                 
415 ธุวดารา สุขสด                                                                                                                                               440 นิรมล ไทรย้อย                                                                                                                                            
416 นงค์ลักษณ์ ดงแดง                                                                                                                                         441 นิวัฒน์ ดวงทิพย์                                                                                                                                            
417 นงนุช วรวงศ์                                                                                                                                             442 นิศานาถ โตประทีป                                                                                                                                         
418 นงนุช ออแต๋                                                                                                                                              443 นีรนุช สะอาดถิ่น                                                                                                                                         
419 นพ ทรงศรี                                                                                                                                                   444 นุชจรีย์ เรืองโรจน์                                                                                                                                      
420 นภา ปุด๊แค                                                                                                                                               445 นุชนาถ แซ่ฟ้า                                                                                                                                            
421 นภา โพธินันทวงศ์                                                                                                                                         446 เนตรนภา ชูทรัพย์                                                                                                                                         
422 นริศรา มิดํา                                                                                                                                              447 บัณฑิต กะนันไธสงค์                                                                                                                                          
423 นฤดล จงมั่นคงชีพ                                                                                                                                            448 บุญญฤทธิ ์แกว้ดุสิต                                                                                                                                         
424 นฤมล ศรีพรหมมา                                                                                                                                           449 บุณณดา ปรีชาสุนทรรัตน์                                                                                                                                   
425 นฤวรรณ จํานงค์บุญ                                                                                                                                         450 บุปผาพันธ์ คงกระพันธ์                                                                                                                                    

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 9  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
451 เบญจมาศ ป๎น้เฉย                                                                                                                                          476 พนิดา ทองทา                                                                                                                                              
452 เบญจมาศ อินทฤทธิ ์                                                                                                                                       477 พรพรรณ ชมภูคํา                                                                                                                                            
453 เบญจวรรณ แซ่อึ้ง                                                                                                                                         478 พรพิมล ชัยกลุ                                                                                                                                            
454 ปภังกร พิมานมาศ                                                                                                                                             479 พรพิมล ปนสระน้อย                                                                                                                                         
455 ประกายมาส เสนาะวิทย์                                                                                                                                     480 พรภวิษย์ ช้างสาร                                                                                                                                            
456 ประดิษฐ์ คงปล้ืม                                                                                                                                            481 พรมพิรีย์ อรุณจิตต์                                                                                                                                         
457 ประมาณ หาญวงษ์ประเสริฐ                                                                                                                                      482 พรรณิภา เจนทัว่                                                                                                                                          
458 ประสพชัย ศรีประเสริฐ                                                                                                                                        483 พรฤทัย พรรัตน์ธนพงศ์                                                                                                                                     
459 ปรางทิพย์ สายเนตร                                                                                                                                        484 พรหมญา ช้างสัมฤทธิ ์                                                                                                                                        
460 ปราโมทย์ ทองขาว                                                                                                                                             485 พฤนท์รัฐ นาคประเสริฐ                                                                                                                                     
461 ปรารถนา วัชระพิสุทธิ ์                                                                                                                                   486 พลอยไพลิน กล่ินมาลัย                                                                                                                                     
462 ปรารถนา วิริยะกจิขจร                                                                                                                                     487 พัชรณิช เจริญวัฒนาชัยกลุ                                                                                                                                 
463 ปริศนา ป๎กกะทานัง                                                                                                                                        488 พัชราภรณ์ เพ็งคุณ                                                                                                                                        
464 ปรียานุช กมุพันธ์                                                                                                                                        489 พัชราภา ป๎ทมาลัย                                                                                                                                         
465 ป๎ทมา ศรีธนสาร                                                                                                                                           490 พัชรี เกื้อผล                                                                                                                                            
466 ปาริฉัตร พึ่งธรรม                                                                                                                                        491 พัฐรินทร์ วงค์ณริสิทธิ ์                                                                                                                                 
467 ปาริชาติ เปล่ียนผ้ึง                                                                                                                                     492 พัฒน์พินันท์ อยู่สําราญ                                                                                                                                   
468 ปาริตา กจิโสภา                                                                                                                                           493 พัทธมน รัตนพันธ์                                                                                                                                         
469 ปิยนุช มิ่งจันทึก                                                                                                                                        494 พาขวัญ ธนูศิลป์                                                                                                                                          
470 ปิยวุธ ผดุงเวช                                                                                                                                              495 พิชญาภา ลีลาศักด์ิศิริ                                                                                                                                   
471 ปิยะฉัตร สมสุริยวงศ์                                                                                                                                     496 พิมพ์ชนก สายสุทธิ ์                                                                                                                                      
472 ปิยะนันท์ ป๎น้ตระกลู                                                                                                                                     497 พิมพ์นารา โรจน์ธนสุภัค                                                                                                                                   
473 ปิยะวรรณ ลิมปมโนชญ์                                                                                                                                         498 พิมพ์อร ภักดี                                                                                                                                               
474 พงศกร นุชแผน                                                                                                                                                499 พิศิษฐ์ ชํานาญนา                                                                                                                                             
475 พนิดา คนซ่ือ                                                                                                                                             500 ไพรัตน์ แห้วเพ็ชร                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 10  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
501 ภคมน ภุชชงค์                                                                                                                                             526 โยษิตา ชิโมเดะ                                                                                                                                              
502 ภรภัทร ชัยเทวะกลู                                                                                                                                        527 รชิกลู บุญแสง                                                                                                                                            
503 ภรภัทร ศรีพรหม                                                                                                                                           528 รถิรา ปวีณณัฐนาถ                                                                                                                                         
504 ภัทรภร ชาลานฤมาน                                                                                                                                         529 รพี แกว้ประจันทร์                                                                                                                                           
505 ภัทรฤทัย ศิริวงศ์ตระกลู                                                                                                                                  530 รพีพัฒน์ ภูภราดัย                                                                                                                                           
506 ภัทรสญาฐ์ิ สินชู                                                                                                                                         531 รมิดา ดงอุทิป                                                                                                                                            
507 ภัทรีพันธุ ์ชมเชย                                                                                                                                        532 รมิตา เปรมประโยชน์                                                                                                                                       
508 ภานลิน สวงศิริ                                                                                                                                           533 รรินทรา ลมเชย                                                                                                                                            
509 ภานุพงศ์ อรรถวรรธน                                                                                                                                          534 รสธร วรธนวงษ์                                                                                                                                            
510 ภูดิท ศิรินคร                                                                                                                                               535 รังรอง บุญ-หลง                                                                                                                                           
511 ภูบดินทร์ บุญชู                                                                                                                                             536 รังสิ นาครัตน์                                                                                                                                              
512 มณฑิรา บัวเนียม                                                                                                                                          537 รัชนี เพชรรัตน์                                                                                                                                          
513 มนพัทธ์ รามธีรพัฒน์                                                                                                                                      538 รัฐพร ปนะวงศ์                                                                                                                                            
514 มนัสวี อ่อนละเอียด                                                                                                                                       539 รัตนทัต ทับทิมสุก                                                                                                                                           
515 มลลิสา กําปงซัน                                                                                                                                           540 รัตนพร ประกิ่ง                                                                                                                                           
516 มัชฌิมา สมเดช                                                                                                                                            541 รัตนา เหลาธนู                                                                                                                                            
517 มาริสา พลธีระ                                                                                                                                            542 รัตนาภรณ์ ชัยโชค                                                                                                                                         
518 มิ่งกมล สวัสด์ิพูน                                                                                                                                       543 ราณี เอิร์บ                                                                                                                                                 
519 มิชุตา อุทาสิน                                                                                                                                           544 รามภรัณ วุฒิเกษ                                                                                                                                          
520 มินตรา คชสาร                                                                                                                                             545 รินรดา บัวพึ่งน้ํา                                                                                                                                        
521 มินตรา วงศ์นิกร                                                                                                                                          546 รุ่งโรจน์ มาตโห้                                                                                                                                            
522 ยศวดี ศรีจันทนรักษ์                                                                                                                                      547 รุจิรา ทองดอนใหม่                                                                                                                                        
523 ยามีละห์ สามะแม                                                                                                                                          548 ฤทธิญา เชิดชู                                                                                                                                            
524 ยุพาดา แซ่ย่าง                                                                                                                                           549 ฤทัยรัตน์ วัดพิลา                                                                                                                                        
525 ยุภาภรณ์ จันทร์ศรีกรด                                                                                                                                    550 ลดาวัลย์ แกว้จิว                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 11  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
551 ลมัย น้อยวังคลัง                                                                                                                                         576 วารุณี แกว้จั่น                                                                                                                                          
552 ลลิตา ฮาระตะวัน                                                                                                                                          577 วาสนา วรโชติวนาไพร                                                                                                                                       
553 ละมัยพร ชัยสุนทร                                                                                                                                         578 วาสนา ออสบอร์น                                                                                                                                              
554 ลักษณา แข็งแรง                                                                                                                                           579 วิภาพร แสงนิล                                                                                                                                            
555 ลักษณา บุตรเพ็ง                                                                                                                                          580 วิภาวดี มหาสารคาม                                                                                                                                        
556 ลัคนา รักทอง                                                                                                                                             581 วิภาวรรณ บับพาน                                                                                                                                          
557 ลัดดาวรรณ สุนทราวัฒน์                                                                                                                                    582 วิยะนัน นารถเมธี                                                                                                                                         
558 ลัดดาวัลย์ ศรีเมือง                                                                                                                                      583 วิราภรณ์ หมูสีโทน                                                                                                                                        
559 วนิดา ค้อมสิงห์                                                                                                                                          584 วิโรจน์ มะมิน                                                                                                                                               
560 วรนุช จรูญสน                                                                                                                                             585 วิไลวรรณ บัวทอง                                                                                                                                          
561 วรรณิศา แสงมงคลชัย                                                                                                                                       586 วิไลวรรณ บุตรพรหม                                                                                                                                        
562 วรรเพ็ญ เจริญพิริยะนนท์                                                                                                                                  587 วีรกติต์ิ เรืองศรีธนาชัย                                                                                                                                    
563 วรวุฒิ ศรีวิชัย                                                                                                                                             588 วีรชาติ ชิณพงษ์                                                                                                                                             
564 วราดล วุทธเสถียร                                                                                                                                            589 วีรวิชญ์ จิรเจริญโรจน์                                                                                                                                      
565 วราภรณ์ แซ่เซ้ีย                                                                                                                                         590 ศรัณย์พร พะวอนรัมย์                                                                                                                                      
566 วราภรณ์ เพ็ชรคง                                                                                                                                          591 ศศณัฐ ไชยะสิทธิ ์                                                                                                                                           
567 วราภรณ์ เรืองแสน                                                                                                                                         592 ศศิชา โพธิสุ์ด                                                                                                                                           
568 วราภรณ์ ฤทธิธรรม                                                                                                                                         593 ศิขรินทร์ แสงเพชร                                                                                                                                        
569 วราภัสร์ มาซิว                                                                                                                                           594 ศิดารัตน์ กรองทอง                                                                                                                                        
570 วศิน ชูชัยเจริญ                                                                                                                                             595 ศิรดานันท์ เกยีรติพรชัยกลุ                                                                                                                               
571 วสวัตต์ิ นิธิอัครฐิติกลุ                                                                                                                                    596 ศิรประภา จุตตโน                                                                                                                                          
572 วัชราพร ผลดี                                                                                                                                             597 ศิรประภา สุวรรณรัตน์                                                                                                                                     
573 วัชราภรณ์ อาจวิชัย                                                                                                                                       598 ศิรินพร ระวังภัย                                                                                                                                         
574 วันดี ศรัทธาธรรม                                                                                                                                         599 ศิริลักษณ์ ใจงาม                                                                                                                                         
575 วันนา โคตรเจริญ                                                                                                                                          600 ศิริวรรณ กาเผือก                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 12  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
601 ศิริวรรณ สุจา                                                                                                                                            626 สุนัดดา กลุทัศนีนารถ                                                                                                                                     
602 ศิลป์ศุพร ประภาสะสุทธิ ์                                                                                                                                 627 สุนิสา แซ่เจี่ย                                                                                                                                          
603 ศุภกานต์ สถิตถาวร                                                                                                                                           628 สุนิสา แสงนาโก                                                                                                                                           
604 ศุภรัตน์ ทรงวิเชียร                                                                                                                                      629 สุนี พรสายชล                                                                                                                                             
605 ศุภักษร ตุ่นทา                                                                                                                                              630 สุประวีณ์ เตสุข                                                                                                                                          
606 ศุภักษร แถลงเพราะ                                                                                                                                           631 สุปาณี เหมือนด้วง                                                                                                                                        
607 สกลภัทร คําภิรมย์                                                                                                                                            632 สุพนิต ชัยพล                                                                                                                                             
608 สมปรารถนา แกว้ศรี                                                                                                                                        633 สุพรรษา เชษฐธง                                                                                                                                              
609 สมพร เบีย้ปาน                                                                                                                                            634 สุพัตรา กลมเกล้ียง                                                                                                                                       
610 สมมอญ คําฟูเพ็ญ                                                                                                                                              635 สุภาพร สีนาค                                                                                                                                             
611 สมัญญา เอี่ยมรุ่งเรืองกจิ                                                                                                                                636 สุรพิชญ์ กลับประสิทธิ ์                                                                                                                                     
612 สรัลดา มะหมัดเหม                                                                                                                                         637 สุรีย์พร เสพสุข                                                                                                                                          
613 สรารัตน์ กนัทะเนตร                                                                                                                                       638 เสฎฐวุฒิ บุญขวัญ                                                                                                                                            
614 สราวุธ เลิศธนป๎ญญารุ่ง                                                                                                                                      639 เสาวคนธ์ เชี่ยวชาญ                                                                                                                                       
615 สลิลภรณ์ กฤชเลิศกลุ                                                                                                                                      640 แสงหล้า พงษ์สวัสด์ิ                                                                                                                                      
616 สวรรยา ณ บางช้าง                                                                                                                                         641 หนึ่งฤทัย พวงพอง                                                                                                                                         
617 สันติ ติรพัฑฒ์                                                                                                                                              642 อธิชิต ทิพย์มณี                                                                                                                                             
618 สันติสุข จันทรรังสรรค์                                                                                                                                      643 อนงค์นาฎ ผจญกล้า                                                                                                                                         
619 สายยู พรมศร                                                                                                                                                 644 อนงค์นาถ ประดิษฐ์                                                                                                                                        
620 สิทธิพงศ์ เมินหา                                                                                                                                            645 อนนต์ อันติมานนท์                                                                                                                                           
621 สินีนาถ สนธยาพิลาศ                                                                                                                                       646 อนิตา ดาหลาย                                                                                                                                             
622 สุกญัญา พร้อมหาญ                                                                                                                                         647 อนุชสรา เผ่าพงษ์ทอง                                                                                                                                      
623 สุจิตรา หอยมณี                                                                                                                                           648 อนุชา ใจดี                                                                                                                                                  
624 สุชัยชาญ จันทร์เปล่ง                                                                                                                                        649 อนุพร ดวงป๎ญญา                                                                                                                                           
625 สุดาพร บัววัฒน์                                                                                                                                          650 อนุรักษ์ ดีแกว้                                                                                                                                             

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 13  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
651 อนุวัฒน์ ปินเต๊ป                                                                                                                                            676 เอกลักษณ์ มากโฉม                                                                                                                                            
652 อนุสรา บุญกาญจน์                                                                                                                                         677 เอวรา จุลกทัพพะ                                                                                                                                          
653 อภิญญา เตรียมวงษ์                                                                                                                                        678 โอฬาร ทัศนา                                                                                                                                                 
654 อภิสิทธิ ์วันยา                                                                                                                                             679 กมลทิพย์ กิ่งแช่ม                                                                                                                                        
655 อมรา พูลศรีสวัสด์ิ                                                                                                                                       680 กนัยพัชร ชัยมาตร                                                                                                                                         
656 อรญาณี มะสาธานัง                                                                                                                                         681 กศุล ภังคานนท์                                                                                                                                              
657 อรรจน์ จินดาพล                                                                                                                                              682 จันทร์สุดา สมวงษ์                                                                                                                                        
658 อรรถพร อินธิดา                                                                                                                                           683 จิราภรณ์ ปิน่เกษ                                                                                                                                         
659 อรอุมา ปรีเปรม                                                                                                                                           684 จิรารัตน์ คงบุรี                                                                                                                                         
660 อรุณศรี บัวจาน                                                                                                                                           685 จุฑาภรณ์ สุขบรรจง                                                                                                                                        
661 อัญชุลีพร บุญชัยประเสริฐ                                                                                                                                 686 เจนจิรา ปาณะปุณณัง                                                                                                                                       
662 อากรณ์ แดงสอาด                                                                                                                                              687 ชานนท์ อินทสงค์                                                                                                                                             
663 อาชานัน ทัง่สุวรรณ์                                                                                                                                         688 ธงชัย สมบัติจิราภรณ์                                                                                                                                        
664 อาณัติ ศักขิณาดี                                                                                                                                            689 ธนัญญา บริบูรณ์                                                                                                                                          
665 อาทิตย์ ทองเทียม                                                                                                                                            690 ธัญพัชร ธรรมโชติศิริกลุ                                                                                                                                  
666 อานนท์ มหตระกลูรังษี                                                                                                                                           691 ปารีนา โคเกเคล                                                                                                                                           
667 อารียา เชื้อวงษ์                                                                                                                                         692 พบสุข ถวายนาค                                                                                                                                            
668 อารีรัตน์ สมบูรณ์                                                                                                                                        693 พรรณทิวา อิ่มมา                                                                                                                                          
669 อินทุกานต์ จันทร์ไพรศรี                                                                                                                                  694 พิจิตรา ชานุวัต                                                                                                                                          
670 อิสรอเอล หลีเจริญ                                                                                                                                           695 มนทกานต์ มหารักษ์                                                                                                                                        
671 อิสราภรณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา                                                                                                                             696 วรรณิศา วรรณศรี                                                                                                                                          
672 อิสราภรณ์ รินกระโทก                                                                                                                                      697 วลัยลักษณ์ พวงมะลิต                                                                                                                                      
673 อุไร ดําสงค์                                                                                                                                              698 วิชญ์วิสิฐ พรหมดา                                                                                                                                           
674 อุไรรัตน์ พุ่มปล้ืม                                                                                                                                      699 วิชุดา ชีพวณิชคีรี                                                                                                                                       
675 อุไรวรรณ ม่วงสน                                                                                                                                          700 วิทนีย์ ขุนพัดกจิ                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 14  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
701 วิลาศิณี นิรุตติปฏิสัมภิทา                                                                                                                               726 ทิพวรรณ ใช่ยั่งยืน                                                                                                                                          
702 วีรชัย รุจิราวรรณ                                                                                                                                           727 ปภัสสร เมืองแกน่                                                                                                                                         
703 ศรีสุดา คงสันตินาถ                                                                                                                                       728 มัลลิกา แซ่โจว                                                                                                                                           
704 ศศิพัชร์ ปรัชญานุกลู                                                                                                                                     729 วรภพ ศิริจินดาพันธ์                                                                                                                                         
705 สุพัตรา เซ็มมี                                                                                                                                           730 วิภาวรรณ ทัฬหรัต                                                                                                                                         
706 สุภาพร ฤทธิมาร                                                                                                                                           731 ศุทธินี แซ่ต๋วน                                                                                                                                          
707 สุภาภรณ์ ชุ่มเย็น                                                                                                                                        732 สุชิรา แซ่ยิ่ง                                                                                                                                              
708 สุรนันท์ พวงมาลัย                                                                                                                                           733 เสาวลักษณ์ จรัลพรเลิศสิน                                                                                                                                 
709 อรอุมา บุญยืน                                                                                                                                            734 โสรยา แช่มไล่                                                                                                                                            
710 เอกสิทธิ ์เตชะวิรัชชน                                                                                                                                       735 อภิชยา อํานวยวรชัย                                                                                                                                        
711 ฮาลีมะ บุหลง                                                                                                                                             736 อรพรรณ จือปา                                                                                                                                             
712 ชลรส ชื่นประชาพงศา                                                                                                                                       737 เกยีรติขจร พูลสวัสด์ิ                                                                                                                                       
713 ชาญชัย ชลาธารพิพัฒน์                                                                                                                                        738 จิราภรณ์ อ้นพล                                                                                                                                           
714 นิโซะ สาและ                                                                                                                                                 739 ลดาวัลย์ กา้นหมากกลาง                                                                                                                                    
715 เบญจวรรณ แกว้น้อย                                                                                                                                        740 แคทรีญา บุญกณัหา                                                                                                                                         
716 อาชวิน เอื้ออิงกลู                                                                                                                                          741 ชนาภรณ์ พุทธา                                                                                                                                            
717 นันทนา กาญจนสมุทร์                                                                                                                                       742 ณัฐวัฒน์ ปวรเมธิช์ัย                                                                                                                                        
718 พิชามญชุ์ ประกอบมิตร                                                                                                                                     743 ณัฐสุดา ทศแสนสิน                                                                                                                                         
719 สุมิตตา โพธิแ์กว้                                                                                                                                        744 ทิวากร เปรมสกลุชัย                                                                                                                                          
720 อริศ อรุณเรือง                                                                                                                                           745 พาฝ๎น วาทาเบะ                                                                                                                                            
721 ป๎ญจภร โรจน์รังษี                                                                                                                                        746 เมธี เมธีวรรธนะ                                                                                                                                             
722 ธนดล วีระพัฒนา                                                                                                                                              747 สุมาภร คลังพหล                                                                                                                                           
723 กลัยาณี พฤกษ์วิวัฒน์                                                                                                                                        748 อมร รากสี                                                                                                                                                   
724 ชิด นิลรัตนคุณ                                                                                                                                           749 อรทัย อัจฉริยวงศ์เมธี                                                                                                                                    
725 ณัชชา แดนเดือนเพ็ญ                                                                                                                                       750 ปรางค์พร เกง่กล้า                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 15  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
751 มานิตา พฤทธิรุ์จิระ                                                                                                                                      776 ณัทธร นิวาตวงศ์                                                                                                                                             
752 สมคิด บัวศรี                                                                                                                                                777 ดวงใจ รําพรรณ                                                                                                                                             
753 กมล คงนิสัย                                                                                                                                                 778 แดนไตร ไทรงาม                                                                                                                                               
754 กรรณิการ์ ป๎ญญาบุญ                                                                                                                                       779 ติณณ์ อนุรักษ์พงศธร                                                                                                                                         
755 กษิด์ิเดช ทาแป้ง                                                                                                                                            780 ธนกฤต ทรัพย์สิน                                                                                                                                             
756 กญัญาณัฐ ทองอ่วม                                                                                                                                         781 ธนพร พรชนกสกลุ                                                                                                                                           
757 กติิยา ไขขุนทด                                                                                                                                           782 ธันยา สีอินทร์มนต์                                                                                                                                       
758 เกยีรติวุธ เกตุรุ่งเรือง                                                                                                                                    783 นัชชา รักษา                                                                                                                                              
759 ฆรวัณณ์ ฟ้าขาว                                                                                                                                           784 นัยน์ปพร เจริญสุข                                                                                                                                        
760 จตุภัทร ญาณนิธิกลุ                                                                                                                                       785 เบญจวรรณ หัชชปราณี                                                                                                                                       
761 จริยา เพชรมณี                                                                                                                                            786 ปกรณ์ วิจิตรยรรยง                                                                                                                                           
762 จามร พุ่มหิรัญ                                                                                                                                              787 ปพนพัชร์ ธีรโรจน์นฤพล                                                                                                                                       
763 จารุวรรณ สมศักด์ิ                                                                                                                                        788 ประไพพรรณ มงคลชัยสิทธิ ์                                                                                                                                 
764 เจนนิเฟอร์ วันวิสาข์ บุญเกยีรติ                                                                                                                          789 ปริญ อัครบุญเจริญ                                                                                                                                        
765 ฉัตรแกว้ นิยมสุข                                                                                                                                         790 ปรีชา แซ่อึ้ง                                                                                                                                               
766 ฉัตรแกว้ แสงทอง                                                                                                                                          791 ปรีญานุช เดชฉิมพลี                                                                                                                                       
767 ชลธิชา โยธารักษ์                                                                                                                                         792 ปรียาพัทธ์ เลิศสิริการ                                                                                                                                      
768 ชัชวาล ไชยสัจ                                                                                                                                               793 พรกมล ทองดี                                                                                                                                              
769 โชติกา พุ่มกําพล                                                                                                                                          794 พรทิพย์ บูรณธานี                                                                                                                                         
770 ซาร่า จันทวงษ์                                                                                                                                           795 พรสุดา เส้งย่อง                                                                                                                                          
771 ญาฎา บุรพรัตน์                                                                                                                                           796 พร้อมพร วันกนกกลุ                                                                                                                                        
772 ฐิติมา หิรัญญนิธิวัฒนา                                                                                                                                   797 พิมพ์ชนก บุญปก                                                                                                                                           
773 ณัฐชยา ลายล้อมทอง                                                                                                                                        798 พิมพ์ลดา จันทน์แดง                                                                                                                                       
774 ณัฐฐินันท์ สุขเสริม                                                                                                                                      799 แพรพลอย สุดศิริ                                                                                                                                          
775 ณัฐธิตา ชาววัง                                                                                                                                           800 ภรณ์ทิพย์ ชืดนอก                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 16  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
801 ภัทรภร บุญไชยเกยีรติ                                                                                                                                     826 วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์                                                                                                                                      
802 ภัทรา อุ่นพิกลุ                                                                                                                                             827 แววเดือน แสงวันทอง                                                                                                                                       
803 ภาคินนท์ แกว้ประภาค                                                                                                                                         828 ศิริรัตน์ แกว้ถา                                                                                                                                         
804 ภิชาภัช วัฒนโกศล                                                                                                                                         829 ศิวาพร มาลัยสนั่น                                                                                                                                        
805 มธุรส ศุภผล                                                                                                                                              830 ศิศมน ฮาดระวัง                                                                                                                                           
806 มนัสนันท์ ศรีวรวัฒน์                                                                                                                                     831 สายฝน ตุลา                                                                                                                                               
807 มลฤดี คําภูมี                                                                                                                                             832 สาริณี สีหะวงค์                                                                                                                                          
808 มัลลิกา วิจิตรกลู                                                                                                                                        833 สาริณี สุขเกษม                                                                                                                                           
809 รสสุคนธ์ น้อยเอี่ยม                                                                                                                                      834 สุนิดา หาญจริง                                                                                                                                           
810 รัชชานนท์ ชูโพธิ ์                                                                                                                                          835 สุพัตรา วงสา                                                                                                                                             
811 รัชตา ศิริเจริญสุข                                                                                                                                       836 สุภาวรรณ จันทร์แป้น                                                                                                                                      
812 รุจิรัตน์ ตะเส็น                                                                                                                                         837 สุมลรัตน์ อยู่แพทย์                                                                                                                                      
813 ฤทัยทิพย์ ไพสิทธิ ์                                                                                                                                      838 อมรรัตน์ แสงหาชัย                                                                                                                                        
814 ลักษมี เหลืองแสงรุ้ง                                                                                                                                     839 อัครมณี อัคคะภิญโญ                                                                                                                                       
815 ลัดดาวัลย์ จิรสุวรรณวงศ์                                                                                                                                 840 อารีรัตน์ ชาอุ่น                                                                                                                                         
816 เลิศ วันทา                                                                                                                                                  841 อารีรัตน์ มหาอ้ม                                                                                                                                         
817 วชิราภรณ์ วงษ์พุทธา                                                                                                                                      842 เอกลักษณ์ ทิพย์ธนสาร                                                                                                                                        
818 วทันยพร วันนุบล                                                                                                                                          843 กฤษฎี ขุนทองจันทร์                                                                                                                                       
819 วนิชชา สุนทรฐิติ                                                                                                                                         844 กฤษณา ศิริพันธุ ์                                                                                                                                        
820 วรรัตน์ อินทวี                                                                                                                                           845 กณัฐมณี วรเมธวิชยุตม์                                                                                                                                    
821 วรัญญา อยู่โค                                                                                                                                            846 จิตติมา เหล่าซ่วน                                                                                                                                        
822 วรากร แซ่เล้า                                                                                                                                               847 จีระภรณ์ ศิริสมพล                                                                                                                                        
823 วัชรพล ทองท่อน                                                                                                                                              848 ซีตีฮุซนา อัซการี                                                                                                                                        
824 วันนิสา จูฑังคะ                                                                                                                                          849 ณัฏส์ษรัตน์ กล่ินเจ็ก                                                                                                                                       
825 วิชา แกว้แป้น                                                                                                                                                  850 ทิพวรรณ ใจเทีย่ง                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 17  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
851 ธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์                                                                                                                                          876 ทิพย์สุมนต์ ดวงดีเสมอ                                                                                                                                    
852 ธัญณภัสส์ วรนามธนสกลุ                                                                                                                                    877 นภัทชมลย์ ทองคํา                                                                                                                                          
853 ธัญพร แกว้ทองมี                                                                                                                                          878 นรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกลุ                                                                                                                              
854 นันทพัทธ์ ชนะภัย                                                                                                                                            879 มัณทนา โกเลิศฤทธิ ์                                                                                                                                      
855 น้ําทิพย์ สวยกลาง                                                                                                                                         880 วรพรรณ สร้อยพรมราช                                                                                                                                       
856 นิรมล ชาวริม                                                                                                                                             881 วรี วิสูตร                                                                                                                                                  
857 ปรัศนา วิวรณ์ชุษณะ                                                                                                                                          882 เสาวนีย์ โสอินทร์                                                                                                                                        
858 มนัสนิตย์ จงป๎ญญานนท์                                                                                                                                    883 หัสไชยญ์ มั่งค่ัง                                                                                                                                        
859 รวีพรรณ ใจห้าว                                                                                                                                           884 อาทิตย์ กวงเมี้ย                                                                                                                                            
860 รักยิ้ม ประดิษฐ                                                                                                                               885 นพวิชญ์ กณุแกว้                                                                                                                                             
861 ลลิลทิพย์ วรรณพงษ์                                                                                                                                       886 ชวนชื่น กยุเปอร์                                                                                                                                            
862 วิไล เจียรอุดมทรัพย์                                                                                                                                     887 ธนพล สุวรรณพงษ์                                                                                                                                             
863 ศศิชา ลิมป์โพธิรัตน์                                                                                                                                     888 มุกครินทร์ วรวิเศษ                                                                                                                                       
864 ศศินี ปานสมุทร                                                                                                                                           889 ริญญารัศมิ์ วรชัยพิทักษ์                                                                                                                                 
865 ศุภจิต ภัทรจิรากลุ                                                                                                                                       890 ณรงค์ชัย จันทร์ศูนย์                                                                                                                                           
866 สุกานดา สมสะอาด                                                                                                                                          891 กนกรัตน์ หลีพรกติติกลุ                                                                                                                                   
867 สุจิตรา สง่าญาติ                                                                                                                                         892 กมลวรรณ ธรรมริตร์                                                                                                                                        
868 สุนิสา สุนทรเต็ม                                                                                                                                         893 กร ภัทรธีรานนท์                                                                                                                                             
869 สุพรรษา กติิพัฒน์มนตรี                                                                                                                                   894 กรกช รุ่งศรีพิเชียร                                                                                                                                         
870 สุภาวดี ดงภูยาว                                                                                                                                          895 กตัติณี เจ๊ะหลง                                                                                                                                          
871 เสริมศักด์ิ ช่างกล่อม                                                                                                                                       896 กลัยา เชอมื่อ                                                                                                                                            
872 อรอุมา จงจิตร                                                                                                                                            897 กติติธัช ทองจีน                                                                                                                                             
873 อารีรัตน์ ชัยเด่นพงษ์                                                                                                                                    898 กติติพัทธ์ สันต่าย                                                                                                                                          
874 โองการ เอกศิริ                                                                                                                                              899 เกศกร ปาลวัฒน์                                                                                                                                           
875 จตุพล เฉลิมโชติยานนท์                                                                                                                                       900 เกสร ริมทอง                                                                                                                                              

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 18  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
901 ขวัญอาภรณ์ สาคเรศ                                                                                                                                        926 ณรงค์ฤทธิ ์เหล็กทัง่                                                                                                                                        
902 เขมจิรา ตันทอง                                                                                                                                           927 ณัฐรดี ข้าวงาม                                                                                                                                           
903 คชพล พิลาวัน                                                                                                                                                928 ดลวัฒน์ วรรณลาด                                                                                                                                             
904 คําเหมย ทองนรินทร์                                                                                                                                        929 ดวงกมล เผือกขาว                                                                                                                                          
905 จอยจินดา คุณแรง                                                                                                                                          930 ดวงใจ ตันติกขะวีระ                                                                                                                                       
906 จักริน ชูแกว้                                                                                                                                               931 ดวงหทัย ชอบธรรม                                                                                                                                          
907 จักรินทร์ แสงเพ็ชร                                                                                                                                          932 ตีรณา รัตนาภรณ์พิศิษฐ์                                                                                                                                   
908 จามร จงโชติศิริกลุ                                                                                                                                          933 ถาวร มณีรัตน์                                                                                                                                               
909 จิดาภา จิตรสงวน                                                                                                                                          934 ทศพร จันทราวิชัยกลุ                                                                                                                                         
910 จิตติญา ทิพฤาตรี                                                                                                                                         935 ทัศพร วะริชน                                                                                                                                             
911 จิติภรณ์ สุทธิดี                                                                                                                                         936 ทิพวรรณ ขอไว้                                                                                                                                            
912 จิรภัทร์ รินสาร                                                                                                                                          937 เทวกฤต ทรงธรรมวัฒน์                                                                                                                                         
913 จิระณัฐ สังวาลเพ็ชร์                                                                                                                                     938 ธนัช สูงใหญ่                                                                                                                                                
914 จิราพร จงประเสริฐยิ่ง                                                                                                                                    939 ธนัทชา สนสายันต์                                                                                                                                            
915 จิรารักษณ์ ฉิมดี                                                                                                                                         940 ธัญญลักษณ์ อมระวงค์                                                                                                                                      
916 จิราวรรณ ยิ้มยวน                                                                                                                                         941 นนทพัทธ์ ศรีสําอาง                                                                                                                                           
917 จีรพงษ์ โพธิพันธ์                                                                                                                                           942 นพวรรณ ชัยลิขิต                                                                                                                                          
918 เจนจิรา ยีอิบรอเฮม                                                                                                                                       943 นภัทร เปรมปิยะกร                                                                                                                                         
919 เจนจิรา ศรีวะโสภา                                                                                                                                        944 นภัสสร ป๎ญญาดี                                                                                                                                           
920 เจนณิตา จันแกว้เกดิ                                                                                                                                      945 นภาพรรณ ทองประดับ                                                                                                                                        
921 ฉัตรศิรินทร์ ทองดี                                                                                                                                       946 นริศา บุญส่งสุข                                                                                                                                          
922 ชญานิศ กล่ินกระเซ็น                                                                                                                                      947 นฤมล บูรณวัฒน์                                                                                                                                           
923 ชรินทร์ทิพย์ จันทร์ส่งแกว้                                                                                                                               948 นฤมล มิ่งขวัญ                                                                                                                                            
924 ชลิตา บินมุกดา                                                                                                                                           949 นฤมล โอษฐิเวช                                                                                                                                            
925 ณภัทร์ กมลคร                                                                                                                                             950 นวรัตน์ สุวรรณมณี                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 19  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
951 นัฎชา เทศทอง                                                                                                                                             976 ผกาวดี สอนสุภาพ                                                                                                                                          
952 นัทพงษ์ ตวนก ู                                                                                                                                              977 พงศ์สุภา บุศยบุตร                                                                                                                                        
953 นันทเนตร จิตต้ังตรง                                                                                                                                      978 พรฐิตา ทินนะรัตน์                                                                                                                                        
954 นันทวรรณ กรรณวัตร์                                                                                                                                       979 พรทิพย์ ศรีจํานงค์                                                                                                                                        
955 นาเดีย สถาปนานันท์                                                                                                                                       980 พรทิพย์ สุเมฆะกลุ                                                                                                                                        
956 น้ําฝน สายบัว                                                                                                                                             981 พรประภา ภูน่ิ่ม                                                                                                                                          
957 นิวาริน ชินะศิริกลุ                                                                                                                                      982 พรพรรณ เรืองวัชร์ธนกลุ                                                                                                                                   
958 นิศาชล บุพศิริ                                                                                                                                           983 พรพิมล กล่ินนาค                                                                                                                                          
959 นิสารัตน์ ป๎ญญาเสน                                                                                                                                       984 พัชระ แสงน้อย                                                                                                                                               
960 นุชธิดา แกว้กติิชัย                                                                                                                                      985 พัชราพร โพธิพ์งษ์                                                                                                                                        
961 นุชรีย์ ทองไชย                                                                                                                                              986 พันทิวา ป๎นแสน                                                                                                                                           
962 บัวลัญ ช่วงโชติ                                                                                                                                          987 พัสตราวดี เชื้อจันทร์                                                                                                                                    
963 บุสยา ระทะนาม                                                                                                                                            988 พิชชานันท์ บาลทะจี                                                                                                                                       
964 เบญจมาศ เหล่าเมือง                                                                                                                                       989 พิมพ์ใจ พรมพินิช                                                                                                                                         
965 เบญญาทิพย์ ป๎ญญาหาร                                                                                                                                      990 พิมพ์ประภา ทินกร                                                                                                                                         
966 ปภัสสร ต้ังอุดมรัตนกลุ                                                                                                                                   991 พิมพวดี มาตรา                                                                                                                                            
967 ประทุม หิงขุนทด                                                                                                                                          992 พิมลภา ทองทิพย์                                                                                                                                          
968 ประภัสสร ป๎น้งาม                                                                                                                                         993 พิรุฬห์ลักษณ์ ชาวยอง                                                                                                                                     
969 ปรียาดา เกง่การ                                                                                                                                          994 พิไลวรรณ ด้วงสังข์                                                                                                                                       
970 ปวรวรรณ มีส้มจีน                                                                                                                                         995 พีชวัส ทวิทยานนท์                                                                                                                                           
971 ป๎ทมา ดินไธสง                                                                                                                                            996 ไพรินทร์ เจริญวงศ์รัตน์                                                                                                                                  
972 ปานฐณิช ภควัฒน์ธีรวงศ์                                                                                                                                   997 ไพรินทร์ ศรีอ้น                                                                                                                                          
973 ปาอีซะ เจ๊ะอูมา                                                                                                                                          998 ภัทรียา โต๊ะสะและ                                                                                                                                        
974 ปิยะพร วิเศษแกว้                                                                                                                                         999 ภาณัฐ เกตุแกว้                                                                                                                                              
975 เปรมอานันท์ เพ็ชรวงค์                                                                                                                                    1000 ภานุทัต วิศิษฐ์ชัยชาญ                                                                                                                                       

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 20  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1001 ภานุพัฒน์ กนัทะธง                                                                                                                                           1026 ลลิตา มูฮําหมัดตอเฮด                                                                                                                                      
1002 มณีรัตน์ ร่มเกตุ                                                                                                                                         1027 ลัดดา ตันย่องเฮง                                                                                                                                         
1003 มนทร์ มีชัย                                                                                                                                                 1028 ลัทธพร สร้อยสุนทร                                                                                                                                        
1004 มนัสนันท์ ขําทอง                                                                                                                                          1029 ลําใย มรกฎ                                                                                                                                                   
1005 มลฤดี ทองโท                                                                                                                                              1030 ลินดาวัน บุทเสน                                                                                                                                          
1006 มะลิดา ตาดทรัพย์                                                                                                                                         1031 วนัสนันท์ อินทร์ผ่อง                                                                                                                                     
1007 มานิตา ขันธวิชัย                                                                                                                                         1032 วรวุฒิ เจียมทอง                                                                                                                                             
1008 มุกระวี โสคร                                                                                                                                             1033 วรัญญา จิตตวงค์                                                                                                                                          
1009 ยลรดา เพื่อนงาม                                                                                                                                          1034 วรัญญา เพ็ชรดํา                                                                                                                                           
1010 ยุพดี ชื่นชูจิตร์                                                                                                                                        1035 วราพร พวงมาลัย                                                                                                                                           
1011 ยุพา เปรมศิริปราโมทย์                                                                                                                                    1036 วราภรณ์ ตันอุด                                                                                                                                           
1012 เย็นทิพย์ เตชะ                                                                                                                                           1037 วัตธะนะ สุรพร                                                                                                                                               
1013 รณนภา ไชยอุป                                                                                                                                                1038 วัลลภา ยังน้อย                                                                                                                                           
1014 รติรัตน์ เรไร                                                                                                                                            1039 วาทินี ทุมสงคราม                                                                                                                                         
1015 รมิดา ศรีกะพา                                                                                                                                            1040 วารุณี เกร่ินกระโทก                                                                                                                                      
1016 รัชฎาพร อ่อนศรี                                                                                                                                          1041 วาสนา ศรีสมบัติ                                                                                                                                          
1017 รัชนี เพิ่มพูล                                                                                                                                           1042 วิกานดา ศิริเกษ                                                                                                                                          
1018 รัญชิดา หิรัณยศุภศิลป์                                                                                                                                   1043 วิรานี แกว้ประไพ                                                                                                                                         
1019 รัตนาภรณ์ กะพุทธา                                                                                                                                        1044 วิรุฬรัตน์ สุนทรวัฒน์                                                                                                                                    
1020 รัตนาภรณ์ ม่วงพันธ์สิงห์                                                                                                                                 1045 วิลาวัณย์ กาลจักร                                                                                                                                        
1021 รัติกาล สุนลี                                                                                                                                            1046 วิศิษฏ์ ต่ายธานี                                                                                                                                            
1022 รุ่งภิรมย์ แสงหิง่ห้อย                                                                                                                                   1047 วุฒิกร ทัศมากร                                                                                                                                              
1023 รุจิราวรรณ กาญจนาโรจน์                                                                                                                                   1048 วุฒินัษฎ์ รอบคอบ                                                                                                                                            
1024 เรณู ประเสริฐโส                                                                                                                                          1049 เวทิดา บุญกอ่บุตร                                                                                                                                        
1025 ลภัสรดา มาเจริญ                                                                                                                                          1050 แวววัน ใช้ล้ิม                                                                                                                                           

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 21  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1051 ศรัณย์รัชต์ สมบูรณ์                                                                                                                                      1076 สุจิตรา บุญอุ้ม                                                                                                                                          
1052 ศรีแพร คําแสน                                                                                                                                             1077 สุชาดา ทวีช่วยกศุล                                                                                                                                       
1053 ศศิธร นุชวงษ์                                                                                                                                            1078 สุชีรา ไชยมะง่ัว                                                                                                                                         
1054 ศักดา ใจเทีย่ง                                                                                                                                              1079 สุทธิกรณ์ บัวทอง                                                                                                                                            
1055 ศิระกาญจน์ อังพัฒนพงษ์                                                                                                                                   1080 สุธิตา เซ็นหลวง                                                                                                                                          
1056 ศิระพรหม ญาณจุณณ์พิพัฒ                                                                                                                                      1081 สุนันทินี แสงจันดา                                                                                                                                       
1057 ศิรินทิพย์ วงษ์น้อย                                                                                                                                      1082 สุนารี เงินนาค                                                                                                                                           
1058 ศิรินทิพย์ สวัสดี                                                                                                                                        1083 สุนีรัตน์ นาดี                                                                                                                                           
1059 ศิรินาถ เจริญตา                                                                                                                                          1084 สุบล พิมพ์น้อย                                                                                                                                              
1060 ศิริพร เย็นใส                                                                                                                                            1085 สุพัตรา สุวรรณทอง                                                                                                                                        
1061 ศิริวรรณ ปิน่ทอง                                                                                                                                         1086 สุภัสสรา บุญจํา                                                                                                                                           
1062 ศิริโสภา สมงาม                                                                                                                                           1087 สุภาพร ผดาวัน                                                                                                                                            
1063 ศิวนัฐ ชุ่มชื่น                                                                                                                                             1088 สุภามาศ คําแหง                                                                                                                                            
1064 ศุภโชค เทียนภาสกร                                                                                                                                           1089 สุภาวดี ศรีบุรินทร์                                                                                                                                      
1065 สป๎นนา ตัณฑิกลุ                                                                                                                                          1090 สุรศักด์ิ มั่นเกตุวิทย์                                                                                                                                     
1066 สมศักด์ิศรี หลวงพันท้าว                                                                                                                                     1091 สุรีพร กอกลาง                                                                                                                                            
1067 สรวิชญ์ สุวรรณพิไชยศรี                                                                                                                                      1092 สุรีรัตน์ ศรีสมัย                                                                                                                                        
1068 สราวุธ ฉวีรัตน์                                                                                                                                             1093 สุวนันท์ มิ่งบุญ                                                                                                                                         
1069 สโรชา ติรสกลนิธิ                                                                                                                                         1094 สุวิมล ทองใบ                                                                                                                                             
1070 สลิสา หวังบริสุทธิ ์                                                                                                                                     1095 เสาวลักษณ์ นิลทสุกข์                                                                                                                                     
1071 สายรุ้ง นารูลา                                                                                                                                           1096 เสาวลักษณ์ ศรีภักดี                                                                                                                                      
1072 สาริณี วะนาคํา                                                                                                                                            1097 หทัยรัตน์ บุง้ทอง                                                                                                                                        
1073 สาลินี ชํานาญ                                                                                                                                             1098 หนึ่งฤทัย ใจทอง                                                                                                                                          
1074 สิทธิพันธ์ สิทธินนท์ทยากร                                                                                                                                   1099 อดิศักด์ิ นามโสม                                                                                                                                            
1075 สิริชัย นามพรม                                                                                                                                              1100 อนุสรา แทนเครือ                                                                                                                                          

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 22  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1101 อภิรดี เลขสาคร                                                                                                                                           1126 เจนจิรา ทาเขียว                                                                                                                                          
1102 อภิสิทธิ ์แจ้งคํา                                                                                                                                            1127 ฉันท์ลภัส นิมินรัมย์                                                                                                                                     
1103 อรณิชา หนูเทศ                                                                                                                                            1128 เฉลิมศรี นามอรรถ                                                                                                                                         
1104 อรพินท์ วรกานต์ชนดี                                                                                                                                      1129 ชนิตร์นันท์ พุฒิสรรค์ชัย                                                                                                                                 
1105 อรรถพล บุญดิเรก                                                                                                                                             1130 ชลธิศ ต้ังชูทวีทรัพย์                                                                                                                                       
1106 อรุณโรจน์ แซ่ล้อ                                                                                                                                         1131 ชวิธตา ทองอินทร์                                                                                                                                         
1107 อษุณี ดอกไม้                                                                                                                                             1132 ชัชชัย มณีโชติ                                                                                                                                              
1108 อัจฉรา ธิมา                                                                                                                                              1133 ณัฏฐยาน์ อภิเดชธนรักษ์                                                                                                                                   
1109 อัญชลินทร์ สรรพากจิวัฒนา                                                                                                                                 1134 ณัฐพร ยอดเจริญ                                                                                                                                           
1110 อัญชลีพร เมธาสุรพันธ์                                                                                                                                    1135 ณัฐพล ชารีรักษ์                                                                                                                                             
1111 อัญมณี แสงไกร                                                                                                                                            1136 ณัฐรุจา รักษาสุข                                                                                                                                         
1112 อัฐภิญญา อนุ                                                                                                                                             1137 ทัศนีย์ พรหมจันทร์                                                                                                                                       
1113 อารีรัตน์ เจริญภาศ                                                                                                                                       1138 นวลลออ ถาวรโรจน์เสถียร                                                                                                                                   
1114 อารีรัตน์ บัวผันสระน้อย                                                                                                                                  1139 นันทิยา เย็นประสิทธิ ์                                                                                                                                   
1115 อารีรัตน์ ศรีบุญเพ็ง                                                                                                                                     1140 นิติพงษ์ เบียทู                                                                                                                                             
1116 อําไพ เชื้อถาวร                                                                                                                                           1141 นิภาพร ชิลาชาล                                                                                                                                           
1117 อุมาพร ชูแกว้                                                                                                                                            1142 เบญจรัตน์ หวินกระโทก                                                                                                                                     
1118 เอกพล อภิศักด์ิสุภา                                                                                                                                         1143 เบญจวรรณ ภักดีชาติ                                                                                                                                       
1119 เอนก อิสระทะ                                                                                                                                                1144 เปรมวดี นุชจําลอง                                                                                                                                         
1120 เอมอร ยอดมณีบรรพต                                                                                                                                        1145 พรชัย พุ่มแกว้                                                                                                                                              
1121 ไอยเรศ เกษตรสินสมบัติ                                                                                                                                    1146 พรรณพร สูงสิริยศ                                                                                                                                         
1122 กฤตยชญ์ วัฒนพลพิทักษ์                                                                                                                                       1147 พีรวัส ช่องพิทักษ์                                                                                                                                          
1123 กาญจนา คําอุ่น                                                                                                                                            1148 เพ็ญแข เจริญถัมภ์                                                                                                                                        
1124 จินตนา ปล่ังกลาง                                                                                                                                         1149 ภณภัค เถาสุวรรณ์                                                                                                                                         
1125 จิรวัฒน์ มนตรีสา                                                                                                                                            1150 ภาคภูมิ กองแกว้                                                                                                                                             

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 23  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1151 ภิญญาพัชญ์ ชวนคิด                                                                                                                                        1176 พิมพ์ชนก สินธุฉ์่ํา                                                                                                                                       
1152 มณีรัตน์ อุดมปิยะนันท์                                                                                                                                   1177 ดวงพร รู้ระเบียบ                                                                                                                                         
1153 เมธาวี พุ่มคํา                                                                                                                                            1178 พิเชษฐ์ พรมมา                                                                                                                                                  
1154 รวิพล สุพรรณ                                                                                                                                                1179 กญัญา วิจิตรกจิจา                                                                                                                                        
1155 รุ่งแกว้ จันดี                                                                                                                                           1180 ณัฐธยาน์ แซ่ตง                                                                                                                                           
1156 ลักษณา เนตรสว่าง                                                                                                                                         1181 ธนัชชา ทิตตินันทกร                                                                                                                                       
1157 วรวรรณ คําแกว้                                                                                                                                            1182 นวลพรรณ แต้อนันต์พร                                                                                                                                      
1158 วันเพ็ญ แวววรรณจิตร์                                                                                                                                        1183 เบิกฤกษ์ ตรีอํานรรค                                                                                                                                          
1159 วิเวียน สีเคน                                                                                                                                            1184 พัทธวรรณ ยุทธสุริยพันธุ ์                                                                                                                                
1160 ศิริการย์ ดิษฐาโพธิส์กลุ                                                                                                                                 1185 ภัสสร อุณหสนธิไพโรจน์                                                                                                                                    
1161 สราวลี บุญมาเลิศ                                                                                                                                         1186 เริงฤทธิ ์แซ่เจิ้ง                                                                                                                                          
1162 สว่าง มีแสง                                                                                                                                                 1187 สิราวรรณ วาดอักษร                                                                                                                                        
1163 สุปราณี สาดและ                                                                                                                                           1188 อาทิตยา แซ่เสอ                                                                                                                                           
1164 สุภัคศร จิ๋วจังหรีด                                                                                                                                      1189 อุษณี นฤมลจรรยา                                                                                                                                          
1165 สุวลีรัตน์ แสงจันทร์                                                                                                                              1190 นิมมน อุปถัมภ์นรากร                                                                                                                                      
1166 เสาวรส เกตุแกว้                                                                                                                                          1191 เพชร ยุวนบุณย์                                                                                                                                              
1167 อภิชญา ศรสิทธิ ์                                                                                                                                         1192 ภคมน ศรีสุนาครัว                                                                                                                                         
1168 อภิชาติ แน่นอุดร                                                                                                                                            1193 ภัทรพล เอียกลุ                                                                                                                                              
1169 อังคณา อุไรลํ้า                                                                                                                                           1194 มัลลิกา แกว้การดี                                                                                                                                        
1170 อัปสร วิริยางกรู                                                                                                                                         1195 เมธินี กําลังสัน                                                                                                                                          
1171 อิศราวะดี ช่างไม้                                                                                                                                           1196 ยุคล เพชรรุณ                                                                                                                                                
1172 ภูริช ทหรานนท์                                                                                                                                              1197 วิจิตรา ป๎ตถะราช                                                                                                                                         
1173 รวีวรรณ เขียวเทียน                                                                                                                                       1198 เอกชัย เส้งดํา                                                                                                                                               
1174 ณภัทร พุ่มศิริ                                                                                                                                              1199 กมัพล ทองเกดิ                                                                                                                                               
1175 นันทัชพร กฤติยรังสรรค์                                                                                                                                   1200 รัชนีกร สุรฤทธิ ์                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 24  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1201 วรางคณา ป๎ญญา                                                                                                                                            1226 ฉัตรชัย มนิตรัมย์                                                                                                                                           
1202 เสาวภา สงสมอ                                                                                                                                             1227 ฉัตรธิดา จันทร์ศรี                                                                                                                                       
1203 คณัตนา ชนะสิทธิ ์                                                                                                                                        1228 ฉัตราภรณ์ แต้ประจิตร                                                                                                                                     
1204 ชนิกานต์ วงศ์ชาวจันท์                                                                                                                                    1229 ชลธิชา ปานเม่น                                                                                                                                           
1205 โนริโยชิ ไซโต้                                                                                                                                              1230 ชลลดา รองเดช                                                                                                                                             
1206 ป๎ทมาวดี ศิริภัทรากรู                                                                                                                                    1231 ชาลินี หนูฤทธิ ์                                                                                                                                         
1207 พัฒน์นรี ไชยเสนา                                                                                                                                         1232 โชตะ วงษ์อ้น                                                                                                                                                
1208 ยูถิกา ล่องลอย                                                                                                                                           1233 ญานิกา วงค์ไชย                                                                                                                                           
1209 รัฐธีร์ ติยะธนากลูโยธิน                                                                                                                                     1234 ณัชชา บุญวิทยา                                                                                                                                           
1210 อรุณ อิสลาม                                                                                                                                                 1235 ณัชชา อยู่ชยันตี                                                                                                                                         
1211 ฉัตรศุลี ป๎จฉิมานนท์                                                                                                                                     1236 ณัชนิตา กลุสุวรรณ                                                                                                                                        
1212 ลีลาลิสา ยอดพงษ์พิพัฒน์                                                                                                                                  1237 ณัฐชานนท์ ล่ิมหลัก                                                                                                                                   
1213 กนกกาญจน์ แกว้คง                                                                                                                                         1238 ณัฐวุฒิ ภูวรัตน์ชนันทร์                                                                                                                                     
1214 กมลชนก เสนฤทธิ ์                                                                                                                                         1239 เดือนเพ็ญ ผลพิมาย                                                                                                                                        
1215 กญัญาภัทร บํารุงมิตร์                                                                                                                                     1240 ทิพวรรณ เพ็งจันทร์                                                                                                                                       
1216 กญัญารัตน์ แกน่ดี                                                                                                                                        1241 ทิวาธร แกว้นาบอน                                                                                                                                            
1217 กติติมา หมู่ไพบูลย์                                                                                                                                      1242 ธัญชนก ทันตภิรมย์                                                                                                                                        
1218 เกตุแกว้ หิรัญสุข                                                                                                                                        1243 ธีรเทพ เทพประสาร                                                                                                                                            
1219 เกตุวลี คัณทับ                                                                                                                                           1244 เธียรรัตน์ งามสมชาติ                                                                                                                                     
1220 เกรียงไกร มุสิกะนันทน์                                                                                                                                      1245 นครินทร์ เชาวน์ดี                                                                                                                                           
1221 เกษมณี ไชยเพชร์                                                                                                                                          1246 นงนุช เกตุคําภา                                                                                                                                           
1222 จตุพร วรวิเศษ                                                                                                                                            1247 นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์                                                                                                                                       
1223 จริยา ศรีทอง                                                                                                                                             1248 นารายะ ประสูตร์                                                                                                                                          
1224 จิตตวดี แกว้น้อย                                                                                                                                         1249 นิชกานต์ ชินบัณฑิต                                                                                                                                       
1225 ฉลองรัตน์ หมื่นขวา                                                                                                                                          1250 นิธิศ พิสิฐพยัต                                                                                                                                             

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 25  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1251 โบรินดา หนูด้วง                                                                                                                                          1276 รุจิรา ชินนอก                                                                                                                                            
1252 ประวิทย์ วิสายาน                                                                                                                                            1277 ฤทัยชนก พงษ์สถิตย์พัฒน์                                                                                                                                  
1253 ปริญญา ล้ิมลํ้าเลิศกลุ                                                                                                                                       1278 ลลิตา โต๊ะนิ                                                                                                                                             
1254 ปรินดา ปริยานุกลู                                                                                                                                        1279 ลุค โจเบิร์ต เอิร์ล เวนเซอร์ คอมเพรนดิโอ                                                                                                                    
1255 ปรียานุช ทองโกมล                                                                                                                                         1280 วรงค์สิริ พิละมาตย์                                                                                                                                      
1256 ปารีนาฎ ปานเพชร                                                                                                                                          1281 วรณัน ช่วยพัทลุง                                                                                                                                         
1257 ปิยนุช นิ่มวิศิษย์                                                                                                                                       1282 วรวิช สิมะขจรเกยีรติ                                                                                                                                        
1258 ปิยะกานต์ มะลิวัลย์                                                                                                                                         1283 วลีรัตน์ ตุมชาติ                                                                                                                                         
1259 ปิยะรัตน์ รัตนเจริญ                                                                                                                                      1284 วาลุกา เหล่าเกื้อ                                                                                                                                        
1260 ผุสรัตน์ ดวงทิพย์                                                                                                                                        1285 วิภาพร รุจิหาญ                                                                                                                                           
1261 พชรวิทย์ มณีเนตร                                                                                                                                            1286 วิศรรัศมิ์ กวมทรัพย์                                                                                                                                     
1262 พรฐิมา แซ่อุ้ย                                                                                                                                           1287 วิสา จันบัวลา                                                                                                                                            
1263 พรนภา อนุรักษ์ศรีทอง                                                                                                                                     1288 วีรดา ทิพจรุญ                                                                                                                                            
1264 พฤกษา แกว้ควายงาม                                                                                                                                        1289 ศราวุฒิ วงษ์ไกร                                                                                                                                             
1265 เพชรรัตน์ เกล็ดเครือมาศ                                                                                                                                  1290 ศรีอัปสร นิกรฐา                                                                                                                                          
1266 เพียงใจ นนมุต                                                                                                                                            1291 ศศิวิมล นิภารัตน์                                                                                                                                        
1267 ภทรนนท์ แช่มชื่น                                                                                                                                            1292 ศศิโสม แกว้ประชุม                                                                                                                                        
1268 ภัครพล พงศ์วีรชิต                                                                                                                                           1293 ศุภมาส เลิศมหาฤทธิ ์                                                                                                                                     
1269 มนฤดี คงทอง                                                                                                                                              1294 ศุภวรรณ สินนําโชคทวี                                                                                                                                      
1270 มัชฌิมา ฮวบกอง                                                                                                                                           1295 เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร                                                                                                                                   
1271 มาริษา เกม็เด็น                                                                                                                                          1296 สมาพร บุญช่วย                                                                                                                                            
1272 มาเรียม หะยีสาเมาะ                                                                                                                                       1297 สิทธิฐนี สังขรัตน์                                                                                                                                       
1273 มาลินี จันทร์เลิศฟ้า                                                                                                                                     1298 สุทธิชา เลิศลายต่วน                                                                                                                                      
1274 ยุทธชัย พลายชมภู                                                                                                                                            1299 สุธาวัลลภ์ เศรษฐอภิธาน                                                                                                                                   
1275 ริด้ี ดอกไม้ช่อวิไล                                                                                                                                      1300 สุพิชา ห่ํากระโทก                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 26  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1301 อชิรญา ศกนุะสิงห์                                                                                                                                        1326 นุรยานี บาโอะ                                                                                                                                            
1302 อภิญญา ถาวรศักด์ิ                                                                                                                                        1327 ประวรรตน์ ตันสุวรรณรัตน์                                                                                                                                    
1303 อภิดา พรหมจารีต                                                                                                                                          1328 ปรานต์ณัชธิดา เจ้าสินเจริญ                                                                                                                               
1304 อมลรุจี อดิศรไพศาล                                                                                                                                       1329 ปารเมศ อภัยฤทธิรงค์                                                                                                                                         
1305 อรวรรณ หมื่อแล                                                                                                                                           1330 ปุณยาพร สถาน                                                                                                                                             
1306 อรสา สุภาพพิบูลย์                                                                                                                                        1331 พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมวัฒน์                                                                                                                                     
1307 อรอุมา เกล้ียงสุวรรณ                                                                                                                                     1332 ภรณ์กญัญ์ อ้อมษา                                                                                                                                         
1308 อรุณี ชิ้นไพโรจน์                                                                                                                                        1333 ภูพิชญะกรณ์ อาจบํารุง                                                                                                                                        
1309 อารยา คงกล่อม                                                                                                                                            1334 ฤทธิไกร ประดิษฐ์                                                                                                                                            
1310 แฮชลีย์ สุวรรณสว่าง                                                                                                                                      1335 ลาวรรณ์ พันธุส์ะอาด                                                                                                                                         
1311 จริยา แกว้มณี                                                                                                                                            1336 วีรวัฒน์ จิตต์ปรุง                                                                                                                                          
1312 จารุวรรณ พงษ์เตรียง                                                                                                                                         1337 สิรภัทร พันธุมาศ                                                                                                                                         
1313 จิตสุภา สุจิตวนิช                                                                                                                                        1338 สุภิญญา พรหมจรรย์                                                                                                                                        
1314 ณัฐธิชา สายเกยีงวงค์                                                                                                                                     1339 สุวัฒน์ ศิริเลิศ                                                                                                                                            
1315 ณัฐสินี วรวสิษฐ์พล                                                                                                                                       1340 อนุสรา พันอุโมง                                                                                                                                          
1316 ตันติมา เอียดนุช                                                                                                                                         1341 อภิษฎา นวลสมศรี                                                                                                                                          
1317 ทรงกลด ธรรมเจริญ                                                                                                                                            1342 อรุณศรี ทองสุข                                                                                                                                              
1318 ธรรมพร อาจสําอาง                                                                                                                                          1343 อัมรา ทาศักด์ิ                                                                                                                                           
1319 ธะนะนันท์ คงมากทอง                                                                                                                                          1344 จรูญ ใจตรง                                                                                                                                                  
1320 ธิดารัตน์ ศิริบุตรพันธุ ์                                                                                                                                1345 นพวรรณ สันติเสวี                                                                                                                                         
1321 ธีรพัทธ์ วงศ์สุวรรณกลุ                                                                                                                                      1346 บุษกร ประทุมทอง                                                                                                                                          
1322 นงค์คราญ จินดามัง                                                                                                                                        1347 พรเพชร บุญจันทร์                                                                                                                                         
1323 นันทภัส หนูไกร                                                                                                                                              1348 พลอยพร บุญจันทร์                                                                                                                                         
1324 นารีรัตน์ อ๋องพู่                                                                                                                                        1349 พีรพงษ์ สุดไสล                                                                                                                                              
1325 นิภาภรณ์ จานโพธิ ์                                                                                                                                       1350 ยุทธนา จันทร์ผง                                                                                                                                             

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 27  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1351 ยุทธพงษ์ กล้าหาญ                                                                                                                                            1376 กติติมา ป๎ทธิสามะ                                                                                                                                        
1352 สุริยันต์ อัตศรี                                                                                                                                            1377 กติิญาณี วิวัฒนพงศ์พันธุ ์                                                                                                                               
1353 อิทธิพล คําฟู                                                                                                                                                1378 กรีติ กอเซ็ม                                                                                                                                                
1354 ยุทธนา อุดมมั่น                                                                                                                                             1379 กรีติกร คุ้มทอง                                                                                                                                          
1355 ชรัยย์รัชฏ์ แสวงทรัพย์                                                                                                                                      1380 กลุชญา รอดแจ่ม                                                                                                                                           
1356 วิระ พรหมขจร                                                                                                                                                   1381 กมูาริณี กปููเต๊ะ                                                                                                                                        
1357 ศรุต วัฒนกลุศิลปชัย                                                                                                                                         1382 เกรียงไกร ฉิมนอก                                                                                                                                            
1358 ศักด์ิชัย ดีละม้าย                                                                                                                                          1383 ขนิษฐา นาชารี                                                                                                                                            
1359 อรทัย แกว้ประทุมรัศมี                                                                                                                                    1384 ขวัญชนก สมงาม                                                                                                                                            
1360 กชกร ชิวชาวนา                                                                                                                                            1385 ขวัญทิวา ประเสริฐสังข์                                                                                                                                   
1361 กนกพร แซ่คํา                                                                                                                                              1386 เขมอธิษฐ์ พรมสิน                                                                                                                                         
1362 กนกพร เห็นเจริญ                                                                                                                                          1387 คติพจน์ น้ําบุน                                                                                                                                              
1363 กนกวรรณ เห็นเจริญ                                                                                                                                        1388 จรัญญา ปาลสาร                                                                                                                                            
1364 กมลวรรณ โอสุวรรณ                                                                                                                                         1389 จริยา วันทอง                                                                                                                                             
1365 กรุณา คําวงค์                                                                                                                                             1390 จเร เพ็ชรรัตน์                                                                                                                                              
1366 กฤต ทวีกลุเพิ่มลาภ                                                                                                                                          1391 จันจิรา ไพบูลย์                                                                                                                                          
1367 กฤตนัย ล่ิมวิไล                                                                                                                                             1392 จิณณ์ณณัช สรวิชญ์สิริ                                                                                                                                    
1368 กฤตพล บุรุษภักดี                                                                                                                                            1393 จิตตราภรณ์ ประดิษฐ์                                                                                                                                      
1369 กฤศณพง นันทานี                                                                                                                                              1394 จิราพร ศรศิริ                                                                                                                                            
1370 กฤษณา สายรัศมี                                                                                                                                           1395 จุฑามาศ นาคสิงห์                                                                                                                                         
1371 กฤษนันท์ ชีพประสพ                                                                                                                                        1396 จุฑามาศ ผะกากอง                                                                                                                                          
1372 กวิสรา คงกทุอง                                                                                                                                           1397 เจนจิรา ลีลาสมสิริ                                                                                                                                       
1373 กษิรา ใจใส                                                                                                                                               1398 เฉลิมพล ตาสุรินทร์                                                                                                                                          
1374 กณัฐิกา ธรรมจารุ                                                                                                                                         1399 เฉลิมพันธ์ อ๋องสกลุ                                                                                                                                         
1375 กลัยาพิมพ์ สกลุเหลืองอร่าม                                                                                                                               1400 ชญาดา โทบุตร                                                                                                                                             

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 28  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1401 ชญาวรนันท์ พึ่งศรี                                                                                                                                       1426 ณิชาณีย์ แท่งทอง                                                                                                                                         
1402 ชฎานิศ นนทะนํา                                                                                                                                            1427 ณิชาภัทร เครือพงศ์สุข                                                                                                                                    
1403 ชนากานต์ อาทรประชาชิต                                                                                                                                    1428 เดือนเพ็ญ ศรีธุลี                                                                                                                                        
1404 ชลธิชา พรรด์ิจักร์                                                                                                                                       1429 ตฤณดา บัวสารบรรณ์                                                                                                                                        
1405 ชัชพล นามซุย                                                                                                                                                1430 ทนุพงศ์ ขวัญแกว้                                                                                                                                            
1406 ชัซวานี บูงอสายู                                                                                                                                         1431 ทศพล เวียงสีมา                                                                                                                                              
1407 ชัญญ์พิชญญ์ วรัตชยนันท์                                                                                                                                  1432 ทองลิน กะนะฮาด                                                                                                                                           
1408 ชาลิสา คําตัน                                                                                                                                             1433 ทินกร หมื่นไกร                                                                                                                                              
1409 ชิตชัย อยู่โต                                                                                                                                               1434 ทิพย์นารี ทับทิมดง                                                                                                                                       
1410 ชุติมา ศรีบุญเรือง                                                                                                                                       1435 ทิพย์พญา ยอดหล้า                                                                                                                                         
1411 ซูนีตา อาแย                                                                                                                                              1436 ทิพย์มณี เทพวิญญากจิ                                                                                                                                     
1412 ฐนิตชกรณ์ ชื่นใจ                                                                                                                                         1437 ทิพวรรณ บุรัสการ                                                                                                                                         
1413 ฐิติญาภรณ์ คําร้ิว                                                                                                                                        1438 ธนพล กมลทิพย์                                                                                                                                               
1414 ณปาล พิพัฒนปราการ                                                                                                                                        1439 ธนัยนันท์ แช่มลบ                                                                                                                                            
1415 ณภัทร ยิ้มแย้ม                                                                                                                                              1440 ธัญรัศม์ อกนิษฐ์                                                                                                                                         
1416 ณรงค์ วิเศษสุขป๎ญญา                                                                                                                                         1441 ธีรภัทร แซ่โง้ว                                                                                                                                             
1417 ณัฐกฤตา ศรตะบํา                                                                                                                                           1442 นพนนท์ คชพลายุกต์                                                                                                                                           
1418 ณัฐนิชา ทองทวี                                                                                                                                           1443 นภาเพ็ญ พานิชย์                                                                                                                                          
1419 ณัฐพงค์ แกว้อาจ                                                                                                                                             1444 นรเสฏฐ์ หมื่นคีรี                                                                                                                                           
1420 ณัฐพล มาลัย                                                                                                                                                 1445 นฤมล โปร่งสันเทียะ                                                                                                                                       
1421 ณัฐพัชร์ เกทะลัง                                                                                                                                            1446 นลินี จันทวี                                                                                                                                             
1422 ณัฐพันธ์ มณีแสง                                                                                                                                             1447 นันทชัย คงมีสุข                                                                                                                                             
1423 ณัฐภกานต์ คงเรือง                                                                                                                                        1448 นันทิชา เพียรขุนทด                                                                                                                                       
1424 ณัฐรดา ต่ายโพธิ ์                                                                                                                                        1449 นันทิยา พุอ้อย                                                                                                                                           
1425 ณัฐวดี ไม้งาม                                                                                                                                               1450 นิธิ เกดิผลมีพร้อม                                                                                                                                          

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 29  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1451 นิรมล นาคนาวา                                                                                                                                            1476 พจนารถ ดีสูงเนิน                                                                                                                                         
1452 นิสิตา เสือสาด                                                                                                                                           1477 พนมศักด์ิ จันศรีเมือง                                                                                                                                       
1453 นุกลู สุขคร                                                                                                                                                 1478 พรกมล อลงกรณ์ชุลี                                                                                                                                        
1454 นุชนารถ บรรทร                                                                                                                                            1479 พรพนา กาวิเศษ                                                                                                                                            
1455 นุชนารถ ศุขศิริ                                                                                                                                          1480 พรวิภา พันธ์จันทร์                                                                                                                                       
1456 บุรวิญญ์ บุญลือ                                                                                                                                             1481 พรสุดามาลี นิมนต์รัตตนาพร                                                                                                                                
1457 เบญจวรรณ ขาขุนทด                                                                                                                                         1482 พศิน เตชะสัภยา                                                                                                                                              
1458 เบ็ญจวรรณ ไตรรัตน์                                                                                                                                          1483 พัณสิญาพร ตาระกา                                                                                                                                         
1459 ปณยา สิริปูชกะ                                                                                                                                           1484 พันธ์ปกรณ์ ไกรวิบูลสิทธิ ์                                                                                                                                  
1460 ประทานทิพย์ กาวินํา                                                                                                                                       1485 พิชญาภร ธนัฐกานต์                                                                                                                                        
1461 ประภัสสร หมวกมณี                                                                                                                                         1486 พิพัฒน์ กนัต์ศิริวรกลุ                                                                                                                                      
1462 ประภาศิริ หงษ์วิจิตร                                                                                                                                     1487 พิมพ์ผกา นกทอง                                                                                                                                           
1463 ปรัชญา ธรรมบุตร                                                                                                                                             1488 พิมพ์พร หนองใหญ่                                                                                                                                         
1464 ปรีชา พนมอุปถัมภ์                                                                                                                                           1489 พิมพ์พิชญาภา การเจริญดีเจริญ                                                                                                                             
1465 ปวริศา ขัตติยะบุตร                                                                                                                                       1490 แพรวา พรหมสุทธิ ์                                                                                                                                        
1466 ปวีณา ศรีวะรมย์                                                                                                                                          1491 ฟาซีลา มะรอเซ๊ะ                                                                                                                                          
1467 ป๎ญญวดี ยุวานนท์                                                                                                                                         1492 ภรณ์เพชร บุญวงศ์                                                                                                                                         
1468 ป๎ณณลดา ธัชโชติลภัส                                                                                                                                      1493 ภัควภิรมย์ ศวภาลาวัณย์                                                                                                                                   
1469 ปาริฉัตร แฉล้มวารี                                                                                                                                       1494 ภัทรภณ โตอุ่น                                                                                                                                               
1470 ปิยะพร ดอนจันทร์                                                                                                                                         1495 ภัสรา อุปลา                                                                                                                                              
1471 ปุญญพัฒน์ ทองนพ                                                                                                                                          1496 ภาละไม สุวรรณไตรย์                                                                                                                                       
1472 ปุณลภัสรัญชน์ สุทธาวาสพงษ์                                                                                                                               1497 ภาวิณี เคลือบคณโฑ                                                                                                                                        
1473 ผกาทิพย์ นกทอง                                                                                                                                              1498 ภุตภวิษฎ์ ดิศรพงศ์                                                                                                                                       
1474 ฝนทิพย์ วัชรตระกลู                                                                                                                                       1499 ภูวสิงห์ บัวหลวง                                                                                                                                            
1475 พงศกร กสุุมาพรรณโญ                                                                                                                                          1500 ภูษณิศา เพ็ญจํารัส                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 30  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1501 มนัสชนก มียิ้ม                                                                                                                                           1526 วรรณวิภา ทวีเหลือ                                                                                                                                        
1502 มลฤดี ช่วยชู                                                                                                                                             1527 วรวลัญช์ พรมวงษ์                                                                                                                                         
1503 มัลลิกา เลิศรัศมีธรรม                                                                                                                                    1528 วรวลัญช์ ราชป๎ก                                                                                                                                          
1504 มาลิณี ศิริหิรัญ                                                                                                                                         1529 วรัญญา ขุนวิเศรษฐ์                                                                                                                                       
1505 มาศมน เล้าสกลุ                                                                                                                                           1530 วรัญญา ประชาราษฎร                                                                                                                                        
1506 เมตตา วัชรพยุงกจิ                                                                                                                                        1531 วรัมพร มังกรกมิ                                                                                                                                          
1507 เมธยา ทรัพย์ธํารงค์                                                                                                                                       1532 วรากรณ์ รังษี                                                                                                                                            
1508 เมลาลิน มอญแกว้                                                                                                                                          1533 วริษารา สุทธิโคตร                                                                                                                                        
1509 ยลดา เจริญสุข                                                                                                                                            1534 วศินี อรุณเนตินนท์                                                                                                                                       
1510 ยุทธนา โกศัยภัทร์                                                                                                                                           1535 วศิลป์ สาลารัตน์                                                                                                                                            
1511 รจนา เหลืองสฤษด์ิ                                                                                                                                        1536 วัชรินทร์ หวังสะเล็บ                                                                                                                                        
1512 รัชนีย์ น้อมโคตร                                                                                                                                         1537 วัฒนากร เพียรความ                                                                                                                                           
1513 รัตติกา ฟ๎กแกว้                                                                                                                                          1538 วัลลาพร วงศ์หาญ                                                                                                                                          
1514 รัตนา เพชรรัตน์                                                                                                                                          1539 วารินทร์ ชัยมงคล                                                                                                                                         
1515 ราตรี มะเตอรก ี                                                                                                                                          1540 วาริษา พงศ์อุดม                                                                                                                                          
1516 รุ่งทิวา ปอศรี                                                                                                                                           1541 วารุณี นะมา                                                                                                                                              
1517 รุ่งทิวา แสงกล้าหาญ                                                                                                                                      1542 วาสิณี กงัแฮ                                                                                                                                             
1518 รุ่งนภา อารีย์                                                                                                                                           1543 วิชุอร เมืองขุนทด                                                                                                                                        
1519 รุ่งพิรุณ ลามคํา                                                                                                                                          1544 วิมล บุญสิงห์                                                                                                                                            
1520 รุจิรา ถีสูงเนิน                                                                                                                                         1545 วิรัตน์ พระกามน                                                                                                                                             
1521 เรวดี ธรรมพร                                                                                                                                             1546 วิลาวรรณ นวลนิ่ม                                                                                                                                         
1522 ลัดดาวัลย์ วันประเวช                                                                                                                                     1547 วิไลพร มะโนรักษ์                                                                                                                                         
1523 ลินดา แกว้มา                                                                                                                                             1548 วิไลพร วิมลศรี                                                                                                                                           
1524 วทัญํู พรหมานิตานนท์                                                                                                                                        1549 วิไลลักษณ์ เทียบผา                                                                                                                                       
1525 วรพล เพชรอภิรักษ์                                                                                                                                           1550 วิวัฒน์ ปราบนอก                                                                                                                                             

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 31  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1551 วิวัฒน์ พงษ์ดี                                                                                                                                              1576 สาวียะห์ ยะปา                                                                                                                                            
1552 วีรเดช น้อมระวี                                                                                                                                             1577 สิตานัน เผ่าศรีดา                                                                                                                                        
1553 วีรยุทธ โคตรอาษา                                                                                                                                            1578 สิรภัคจิวา ทะลือ                                                                                                                                         
1554 ศรัญญา โต๊ะอาด                                                                                                                                           1579 สิริกลุ สายเจริญ                                                                                                                                         
1555 ศรินทร์ทิพย์ แซ่แต้                                                                                                                                      1580 สิรินทร์พร ลักขณา                                                                                                                                        
1556 ศรุชา เพชรโรจน์                                                                                                                                          1581 สิรินันท์ ทรงเจริญ                                                                                                                                       
1557 ศศิธร บุญเพ็ชร                                                                                                                                           1582 สุกญัญา จตุพรโปกลุ                                                                                                                                       
1558 ศศินา ส่วยซ่า                                                                                                                                            1583 สุกญัญา ชนะพาล                                                                                                                                           
1559 ศศิมา สนธินอก                                                                                                                                            1584 สุกญัญา ไวพจน์                                                                                                                                           
1560 ศิริพร หยังดี                                                                                                                                            1585 สุขสิริ โพธิไ์ข                                                                                                                                          
1561 ศิริศักด์ิ หมีทอง                                                                                                                                           1586 สุชนัย พิพิธสิทธิการ                                                                                                                                        
1562 ศุดานันท์ เพียรสกลุ                                                                                                                                      1587 สุชาดา หนูน้อย                                                                                                                                           
1563 ศุทธาสินี ลักษณา                                                                                                                                         1588 สุชาวดี ชูนุ่น                                                                                                                                           
1564 ศุภวรรณ พงศ์ศุภวรรณ                                                                                                                                      1589 สุชิน มรรคผล                                                                                                                                                
1565 ศุภัสสร แกว้บางยาง                                                                                                                                       1590 สุดธิดา วงค์ภักดี                                                                                                                                        
1566 ศุภิสรา ถาโคตร                                                                                                                                           1591 สุดปมา พันธ์สอาด                                                                                                                                         
1567 สถาพร รัตนประยูร                                                                                                                                            1592 สุทธาสินี วรรณจารุรัตน์                                                                                                                                  
1568 สมชาย ปรางค์ศรี                                                                                                                                             1593 สุทธิพันธุ ์โรจน์วรรณสินธุ ์                                                                                                                                
1569 สมฤทัย ค่ายกนกวงศ์                                                                                                                                       1594 สุธิษา เจริญทรัพย์กาวี                                                                                                                                   
1570 สวาท สายชนะ                                                                                                                                              1595 สุนิษา มะโนอิ่ม                                                                                                                                          
1571 สันติ สุวรรณภูมิ                                                                                                                                            1596 สุพรรษา วาหะรักษ์                                                                                                                                        
1572 สันติชัย เย็นสถิตย์                                                                                                                                         1597 สุภาดา วงษ์เอี่ยม                                                                                                                                        
1573 สาริยา จุลละนันท์                                                                                                                                        1598 สุภาพร ชัยสงคราม                                                                                                                                         
1574 สาวิตรี ศาลยาชีวิน                                                                                                                                       1599 สุภาพร ไชยวรรณ์                                                                                                                                          
1575 สาวิตรี หงษ์บุญมี                                                                                                                                        1600 สุภาพร หงิมดี                                                                                                                                            

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 32  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1601 สุภาภรณ์ สอนประสม                                                                                                                                        1626 อานนท์ แสนอุบล                                                                                                                                              
1602 สุรัตนา ใจทัด                                                                                                                                            1627 อานูวา เจ๊ะอารง                                                                                                                                             
1603 สุรีรัตน์ ลังประเสริฐ                                                                                                                                    1628 อารยา ออดไธสง                                                                                                                                            
1604 สุวรรณา แสนเมือง                                                                                                                                         1629 อาริญา เปาะทองคํา                                                                                                                                         
1605 สุวิชา เชาว์ระกํา                                                                                                                                            1630 อําพล ขํามิน                                                                                                                                                  
1606 เสกสรร อุ่นคํา                                                                                                                                               1631 อินทุพิมพ์ เสริฐศรี                                                                                                                                      
1607 เสาวลักษณ์ ลือฉาย                                                                                                                                        1632 อุษาพร ชนะสุริยะเกยีรติ                                                                                                                                  
1608 แสวง วิเศษแสงทอง                                                                                                                                            1633 เอ๋ รอดแรงบุญ                                                                                                                                            
1609 โสภิดา หมาดเส็น                                                                                                                                          1634 เอกชัย เติมนิติกลุ                                                                                                                                          
1610 หทัยกลัย์ ผ่านคํา                                                                                                                                            1635 เอมอร ลิขิตการไพบูลย์                                                                                                                                    
1611 หนึ่งฤทัย ไชยเชฐ์                                                                                                                             1636 โอภาส ยินดีภพ                                                                                                                                               
1612 อณิญา ลีลาพจน์สกลุ                                                                                                                                       1637 ไอลดา หมัดหวัง                                                                                                                                           
1613 อทิตยา โพธิเ์งิน                                                                                                                                         1638 กตัญชลี เชาวนะกวี                                                                                                                                        
1614 อนันตพร เกดิสงกรานต์                                                                                                                                     1639 กนกวรรณ ทองจันทร์                                                                                                                                        
1615 อนุพงษ์ รัตน์วัฒนชัยกลุ                                                                                                                                     1640 กมลพรรณ ผลพิมาย                                                                                                                                          
1616 อนุรักษ์ บุราช                                                                                                                                           1641 กมลยา บุญสอาด                                                                                                                                            
1617 อนุรักษ์ ประกอบกจิ                                                                                                                                          1642 กญัญากานต์ เกษมปราการ                                                                                                                                    
1618 อนุรักษ์ ศิลาย้อย                                                                                                                                           1643 เกศรินทร์ อินแสง                                                                                                                                         
1619 อภิญญา สวนมอญ                                                                                                                                            1644 ครีษมา ธีมะสุนทร                                                                                                                                         
1620 อรวรรณ คําฝอย                                                                                                                                             1645 จริยาภรณ์ สุภิตาพร                                                                                                                                       
1621 อลิสา อุดมสิทธิพัฒนา                                                                                                                                     1646 จิราพร มีแกว้                                                                                                                                            
1622 อลีนา พนมพิบูล                                                                                                                                           1647 จุไรรัตน์ วิมลศรี                                                                                                                                        
1623 อัจฉรา ทองบุญฤทธิ ์                                                                                                                                      1648 เจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์                                                                                                                                      
1624 อัจฉรา เมืองสวัสด์ิ                                                                                                                                      1649 ณภัทร นาวาพานิช                                                                                                                                             
1625 อัมรา พรมมา                                                                                                                                              1650 ณัฐศรี สิทธิวงศ์                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 33  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1651 ดาวุธ คูคอน                                                                                                                                                 1676 อังศุมาริน ทองเพชร                                                                                                                                       
1652 ทัศนีย์ มารอบี                                                                                                                                           1677 อําภา ชมภู                                                                                                                                                
1653 ธัญจิรา โฆวินวิพัฒน์                                                                                                                                     1678 อุลัยพร ชุมคําน้อย                                                                                                                                        
1654 ธัญญชนก พวงจําปา                                                                                                                                          1679 ฮอแลฮะ หมาดลิยา                                                                                                                                          
1655 นพวรรณ พันธุเ์ส้ียม                                                                                                                                      1680 กณัภัส ไกรทอง                                                                                                                                            
1656 นัยนา รอดโต                                                                                                                                              1681 ณัฐวดี การประกอบดี                                                                                                                                       
1657 ปรียาดา แดนกาไสย                                                                                                                                         1682 ไกรสร ใจเฟื่องอมรกลุ                                                                                                                                        
1658 พรชนก นันภิวงค์                                                                                                                                          1683 ชัยภัทร์ วิจิตรกลุวงศา                                                                                                                                      
1659 พัชรภรณ์ เนียมมูสิก                                                                                                                                      1684 ณัฐวรรณ แซ่จาง                                                                                                                                           
1660 พัชรา ตันยวม                                                                                                                                             1685 ปรียาภรณ์ ทวีกจิรุ่งเรือง                                                                                                                                
1661 พิชัย พลายพงษา                                                                                                                                              1686 พรพรรณ หิรัญเกตุ                                                                                                                                         
1662 มนัญญา วันเต๊ะ                                                                                                                                           1687 วีระพล แซ่ลี                                                                                                                                                
1663 ยศศิริ เภสัตเวช                                                                                                                                             1688 อารยา ธารมนูลาภ                                                                                                                                          
1664 ยุพิน อู่สุวรรณ                                                                                                                                          1689 ธาราภรณ์ อัครพงศ์พิสัย                                                                                                                                   
1665 รัชญา มีบุญมาก                                                                                                                                           1690 ธีรเดช พรมน้อย                                                                                                                                              
1666 รัชณีภรณ์ สนแกว้                                                                                                                                         1691 ปิยะมาศ เชื่อมชัยตระกลู                                                                                                                                  
1667 รัตนา เฌอหมื่อ                                                                                                                                           1692 ภคมน อารีพงษ์                                                                                                                                            
1668 เรวดี ศรีทองเจือ                                                                                                                                         1693 ภัทรชนน ประเสริฐเขียว                                                                                                                                    
1669 ลลิตา การะโถ                                                                                                                                             1694 รัตนาภรณ์ แดนสีแกว้                                                                                                                                      
1670 วราภรณ์ นุชบุษบา                                                                                                                                         1695 สุธิษา จันทร                                                                                                                                             
1671 วิชญาพร บุญเพ็ง                                                                                                                                          1696 กจิธนาพัฒน์ แท่งทอง                                                                                                                                         
1672 ศิวพร ส่องสว่าง                                                                                                                                             1697 โกอิจิ โทโอกาวา                                                                                                                                             
1673 สโรชา เอี่ยมอัศวมงคล                                                                                                                                     1698 จิรภรณ์ ไพบูลย์                                                                                                                                          
1674 สุทธิพร ทองปาน                                                                                                                                              1699 ชัยวัฒน์ ช่วยจันทร์                                                                                                                                         
1675 อรอินทุ ์วันดี                                                                                                                                           1700 ณัฐรดา อังกติานนท์                                                                                                                                       

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 34  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1701 พิชชากร กลัดเพชร                                                                                                                                         1726 ภาณุพัศฐิก ์ศรีวชิรศาสตริน
1702 ภัทร วงศ์ธิ                                                                                                                                              1727 ชัยณรงค์ บุญประคม
1703 เมธาพร โกนากนั                                                                                                                                           1728 หทัยรินทร์ เอี่ยมชัย
1704 สุนีนันท์ ทันทะลัย                                                                                                                                       1729 อนุภาพ วรรณวิชิต
1705 กลุจิรา รัฐวร                                                                                                                                            1730 อารีรัตน์ เทียมทอง
1706 ณรงฤทธิ ์ชูเรือง 1731 แคทรียา นิตยว่องวิทย์
1707 พรกมล ป๎นแกว้ 1732 สรารัตน์ พรไชย
1708 ธนภักษ์ บุตรสามบ่อ 1733 ณิชชาภัทร เพ็ชรชา
1709 นัฐชา เลือกสรร 1734 ปณิชดา ปิน่กมุภีร์
1710 ศักด์ิดา นามยศ 1735 พิชฎา มทนางกรู
1711 อรชพร นิธินาถถาวร 1736 นุชนาถ ไชยรัตน์
1712 ธนากร บุญทรัพย์ 1737 ชัชวาล กนัทะวงษ์
1713 ทิวา อํานวยพร 1738 ศิริรัตน์ ลังกาพิน
1714 ตัคคียุดดีน ลอแม 1739 ณัฐรพี ทีปรักษพันธ์
1715 ขวัญชนก ดํารงวัฒนสกลุ 1740 มินตรา เป็นสุข
1716 อริษา ศรีจันทร์ 1741 ศศิพินธ์ โชติอนันต์
1717 ธี คิม 1742 วิวัฒน์ สุนทรพรวาที
1718 อริสรา สิรยาภิวัฒนากลุ 1743 สิงห์โต สําเริง
1719 กลุริศา แจ่มเมือง 1744
1720 ประณต ทองมาก 1745
1721 หทัยรัตน์ แซ่อึ้ง 1746
1722 ลดา เทพจั้ง 1747
1723 นิรมล วิบูลเชื้อ 1748
1724 พุฒิพงษ์ ผลภิญโญ 1749
1725 ช่อลัดดา คุ้มวงศ์ 1750

เต็ม      43     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 35  (13  มิถุนายน  2560)  บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



คนัสนัณท์ กองแกว้                                                                                                                                           
วรรณพรรษา เข็มกลัด                                                                                                                                       

ณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ                                                                                                                                            
ปิยะนัฐ มหาดไทย                                                                                                                                             
พรรวี พันธ์สถิต                                                                                                                                          
ภัทรมน อนุทรงศักด์ิ                                                                                                                                      
ปารมี สําราญพันธ์                                                                                                                                         
ภัทรานิษฐ์ พัฒน์ธนพร                                                                                                                                     
สิขนนท์ มะโนคํา                                                                                                                                              
ศิริรัตน์ ศิริภักด์ิ                                                                                                                                     





เจนจิรา เรือลีรักษ์                                                                                                                                      
ฉวีวรรณ ฟริทเช                                                                                                                                           
ฉัตรชัย ด่านศิริชัย                                                                                                                                         
ชนนิกานต์ กอ้นแกว้                                                                                                                                       
ชนิกา แกว้รัตน์                                                                                                                                          
ชลฎา แกน่จันทร์                                                                                                                                          
ชลธิชา พลีสุดใจ                                                                                                                                          
ชามายา สุวรรณสิงห์                                                                                                                                       
ชิดชนก กราบคุณ                                                                                                                                           
ชิดชนก เพียรทวีผลรุ่ง                                                                                                                                    
ชินวุฒิ ป้อมคํา                                                                                                                                              
ชูวิทย์ โสภณกจิวณิชกลุ                                                                                                                                      
เชาพนี ศรีอํานวย                                                                                                                                          
ญาณิศา วรรณึกกลุ                                                                                                                                         
ฐาปนี ทุมสอน                                                                                                                                             
ฐิติกา จักษุกรรฐ                                                                                                                                         
ณัฐกฤตา อาจโยธา                                                                                                                                          
ณัสสา แกว้จันดา                                                                                                                                          
ณาศิส ชินวงศ์                                                                                                                                               
ดนพล ปคุณวานิช                                                                                                                                              
ดวงกมล เปรมศรี                                                                                                                                           
ดวงจันทร์ ทองมี                                                                                                                                          
ดารารัตน์ เหมทานนท์                                                                                                                                      
ดุษฎี ปรุงสิงห์                                                                                                                                             
ดุษฎี พวงชมภู                                                                                                                                            



พรทิพา จันพิลา                                                                                                                                           
พัชกานต์ ผันอากาศ                                                                                                                                        
พัณณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ                                                                                                                                   
พิมพ์ใจ แซ่ต้ัง                                                                                                                                          
พิมพ์พิชชา คงฤทธิน์ิลบุรี                                                                                                                                   
เพชรนารินทร์ รักษาพล                                                                                                                                     
แพพลอย โพธิย์ิ้ม                                                                                                                                         
ภาษร บุญรสศักด์ิ                                                                                                                                         
มาโนช มณฑา                                                                                                                                                  
รวีวรรณ บุญเทีย่ง                                                                                                                                        
ระพี งามตระกลูพันธ์                                                                                                                                         
รัตนาภรณ์ สิมนาม                                                                                                                                         
ลินดา พลีสุดใจ                                                                                                                                           
วณิชยา มีแวว                                                                                                                                             
วนิดา แกว้สิงห์                                                                                                                                          
วรรณภัทร ระบายศรี                                                                                                                                        
วรวรรณ ป๎น้ตะกั่ว                                                                                                                                        
วลีรัตน์ บุตรเจริญ สไปวี                                                                                                                                 
วศิระ สันธนากร                                                                                                                                              
วสมาพร ภูษิตกาญจนา                                                                                                                                       
วัฒนชัย สันติสุภาพร                                                                                                                                         
วันดี ผาสุข                                                                                                                                              
วินิษฐา ใจนันตา                                                                                                                                          
วิมล พรวัฒนมงคล                                                                                                                                          
วิริญจ์ มีสุวรรณ                                                                                                                                         



หทัยชนก วิริยะเกยีรติ                                                                                                                                    
หยกเฑียลรฐา หรินพรภัทธา                                                                                                                                  
หฤทชญา ทองกติติกลุ                                                                                                                                       
เหมือนตะวัน แคมป์                                                                                                                                        
อชิรญา โลนะชาติ                                                                                                                                          
อภิญญา พิสัยพันธ์                                                                                                                                        
อมร อัครวรรักษ์                                                                                                                                             
อมรินทรา มาซู                                                                                                                                               
อรนุช วิริยะชาติ                                                                                                                                         
อัสมา ไชยเภท                                                                                                                                             
อาลิสสรา ชยเกยีรตินนท์                                                                                                                                   
เอษรา ลิมป์ธนกลุชัย                                                                                                                                      
กชพร หมุนหลี                                                                                                                                             
กชมาศ พยัพเมฆ                                                                                                                                            
กมลชนก รอดภัย                                                                                                                                            
เกศรา ผิวแดง                                                                                                                                             
ครชานนท์ ธงหาร                                                                                                                                                 
จันทร อินทสงเคราะห์                                                                                                                                      
จันทรา มาระศรี                                                                                                                                           
เฉลิม วิชาธรรม                                                                                                                                                 
โชคชัย เร่ียมไทสงค์                                                                                                                                         
ซูไรฮัน อาแวกอืจิ                                                                                                                                        
ณัฐศมน อรรถาวี                                                                                                                                           
ธารทิพย์ ประทุมมา                                                                                                                             
นรินทร์ อนันตกาล                                                                                                                                         



สุติมา ธรรมวงษ์                                                                                                                                             
สุนิศา อรุณโชติ                                                                                                                                             
เสาวณีย์ แสงนิล                                                                                                                                          
อโณทัย หนอสีหา                                                                                                                                           
อนา หวันสนิ                                                                                                                                              
อมรรัตน์ สวัสดี                                                                                                                                          
อุทัยทิพย์ อรุณ                                                                                                                                          
เฉลิมศักด์ิ แซ่โล้ว                                                                                                                                         
ทิพวรรณ เสาวพันธ์                                                                                                                                        
ธนาวุฒิ ศรีแสงจันทร์                                                                                                                                        
พชร สวัสดี                                                                                                                                                  
วราภรณ์ ใจสบาย                                                                                                                                           
สุกญัญา รอดกล่อม                                                                                                                                         
สุวิชัย นวเจริญลาภ                                                                                                                                          
เสาวณี ทับเพชร                                                                                                                                           
ภารดี จันทร์ธัชชา                                                                                                                                        
เกรียงพล จัตตานนท์                                                                                                                                          
ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา                                                                                                                                          
อริย์ธัช เลิศอมรไชยกจิ                                                                                                                                      
กนกพร เสร็จกจิ                                                                                                                                           
กนกวรรณ จันทร์ศรีละมัย                                                                                                                                   
กนกอร ทองใบ                                                                                                                                              
กมลชนก อินต๊ะรัตน์                                                                                                                            
กมลวรรณ ศรีธวัช                                                                                                                                          
กรภัทร์ มณี                                                                                                                                                 



ขนิษฐา แซ่แต้                                                                                                                                            
ขนิษฐา เบญจมาศ                                                                                                                                           
ขนิษฐา เมืองแดง                                                                                                                                          
ขวัญจิต พรมทอง                                                                                                                                           
ขวัญหทัย เดวอหมัด                                                                                                                                        
เขมิกา ใจแพทย์                                                                                                                                           
คมสรร ม่วงสวย                                                                                                                                               
คมสัน ฟ๎กสกลุ                                                                                                                                               
คัมภีรดา ฮามพงศ์                                                                                                                                         
คุณัญญา ถาวรวิทยาคม                                                                                                                                      
จริยวรรณ เนตรคุณ                                                                                                                                         
จักรกฤษ ศิรินัย                                                                                                                                             
จันทร์ทิมา แกว้แท้                                                                                                                                       
จันทรัตน์ สุแกว้                                                                                                                                         
จันทิมา จินดาจิต                                                                                                                                         
จารุวรรณ ราชการดี                                                                                                                                        
จิดาภา แจ้งสัจจา                                                                                                                                         
จินตนา หน่อสุวรรณ                                                                                                                                        
จิรัญญา ตู้จินดา                                                                                                                                         
จิราพร พันธุส์วัสด์ิ                                                                                                                                     
จิราภา พาขุนทด                                                                                                                                           
จิราวรรณ พรหมหาญ                                                                                                                                         
จุฑามาศ พุทธระ                                                                                                                                           
จุฑิพร เทพวารินทร์                                                                                                                                       
จุรีรัตน์ มะลิมาศ                                                                                                                                        



ฐิติวรดา วาสนาพาสุข                                                                                                                                      
ณริณฑร์ณิภา จิตรผ่องศรี                                                                                                                                  
ณัชชารีย์ โสภา                                                                                                                                           
ณัฎฐณิชา ส่องแสงจันทร์                                                                                                                                   
ณัฏฐ์กฤตา นิธิศโชคสิทธิ ์                                                                                                                                
ณัฏฐ์กานดา อยู่บรรยงค์                                                                                                                                      
ณัฏฐ์จีรา เปรมัฏฐิติ                                                                                                                                     
ณัฏฐา เพิ่มพานิช                                                                                                                                         
ณัฏรดา อุณหจิรังรักษ์                                                                                                                                    
ณัฐชา ไชยนันท์                                                                                                                                           
ณัฐฌา วงศ์แกว้                                                                                                                                           
ณัฐญา หยดย้อย                                                                                                                                            
ณัฐฐิญา มุริจันทร์                                                                                                                                       
ณัฐธิดา ป๎ญญาดี                                                                                                                                          
ณัฐธิดา อ้วนอ่อน                                                                                                                                         
ณัฐธิยา กอ้งไตรภพ                                                                                                                                        
ณัฐพงศ์ จิรภัทรอํานวย                                                                                                                                        
ณัฐภัทร พลอยม่วง                                                                                                                                            
ณิชนนท์ บุญส่งเจริญสุข                                                                                                                                      
ณิชนันทน์ วีระประจักษ์                                                                                                                                   
ดวงพร พรรณโรจน์                                                                                                                                          
ดวงใหม่ ศรีบัณฑิต                                                                                                                                        
ตุลา เหลือมพล                                                                                                                                               
ทัชชา พรดี                                                                                                                                               
ทัศนีย์วรรณ กาญจนไพริน                                                                                                                                   



นวพร เรืองเดช                                                                                                                                            
นวลสกาว ชัยศักดานุกลู                                                                                                                                    
นัฎฐา ชินนิธิพัฒน์                                                                                                                                       
นัดดา ป๎น้ทอง                                                                                                                                            
นันท์ชพร อ้อมแกว้                                                                                                                                        
นันทพร เกตุชน                                                                                                                                            
นันทวรรณ สุขวงศ์                                                                                                                                         
นาถยา บรรจงศิลป์                                                                                                                                         
น้ําผ้ึง รุจิชาญ                                                                                                                                          
น้ําฝน บุญยง                                                                                                                                              
น้ําหวาน ศรีประเสริฐ                                                                                                                                      
นิพิฐสรณ์ เมืองพรหม                                                                                                                                         
นิภาวรรณ นาโสก                                                                                                                                           
นิรชา กอคูณ                                                                                                                                                 
นิรมล ไทรย้อย                                                                                                                                            
นิวัฒน์ ดวงทิพย์                                                                                                                                            
นิศานาถ โตประทีป                                                                                                                                         
นีรนุช สะอาดถิ่น                                                                                                                                         
นุชจรีย์ เรืองโรจน์                                                                                                                                      
นุชนาถ แซ่ฟ้า                                                                                                                                            
เนตรนภา ชูทรัพย์                                                                                                                                         
บัณฑิต กะนันไธสงค์                                                                                                                                          
บุญญฤทธิ ์แกว้ดุสิต                                                                                                                                         
บุณณดา ปรีชาสุนทรรัตน์                                                                                                                                   
บุปผาพันธ์ คงกระพันธ์                                                                                                                                    



พนิดา ทองทา                                                                                                                                              
พรพรรณ ชมภูคํา                                                                                                                                            
พรพิมล ชัยกลุ                                                                                                                                            
พรพิมล ปนสระน้อย                                                                                                                                         
พรภวิษย์ ช้างสาร                                                                                                                                            
พรมพิรีย์ อรุณจิตต์                                                                                                                                         
พรรณิภา เจนทัว่                                                                                                                                          
พรฤทัย พรรัตน์ธนพงศ์                                                                                                                                     
พรหมญา ช้างสัมฤทธิ ์                                                                                                                                        
พฤนท์รัฐ นาคประเสริฐ                                                                                                                                     
พลอยไพลิน กล่ินมาลัย                                                                                                                                     
พัชรณิช เจริญวัฒนาชัยกลุ                                                                                                                                 
พัชราภรณ์ เพ็งคุณ                                                                                                                                        
พัชราภา ป๎ทมาลัย                                                                                                                                         
พัชรี เกื้อผล                                                                                                                                            
พัฐรินทร์ วงค์ณริสิทธิ ์                                                                                                                                 
พัฒน์พินันท์ อยู่สําราญ                                                                                                                                   
พัทธมน รัตนพันธ์                                                                                                                                         
พาขวัญ ธนูศิลป์                                                                                                                                          
พิชญาภา ลีลาศักด์ิศิริ                                                                                                                                   
พิมพ์ชนก สายสุทธิ ์                                                                                                                                      
พิมพ์นารา โรจน์ธนสุภัค                                                                                                                                   
พิมพ์อร ภักดี                                                                                                                                               
พิศิษฐ์ ชํานาญนา                                                                                                                                             
ไพรัตน์ แห้วเพ็ชร                                                                                                                                        



โยษิตา ชิโมเดะ                                                                                                                                              
รชิกลู บุญแสง                                                                                                                                            
รถิรา ปวีณณัฐนาถ                                                                                                                                         
รพี แกว้ประจันทร์                                                                                                                                           
รพีพัฒน์ ภูภราดัย                                                                                                                                           
รมิดา ดงอุทิป                                                                                                                                            
รมิตา เปรมประโยชน์                                                                                                                                       
รรินทรา ลมเชย                                                                                                                                            
รสธร วรธนวงษ์                                                                                                                                            
รังรอง บุญ-หลง                                                                                                                                           
รังสิ นาครัตน์                                                                                                                                              
รัชนี เพชรรัตน์                                                                                                                                          
รัฐพร ปนะวงศ์                                                                                                                                            
รัตนทัต ทับทิมสุก                                                                                                                                           
รัตนพร ประกิ่ง                                                                                                                                           
รัตนา เหลาธนู                                                                                                                                            
รัตนาภรณ์ ชัยโชค                                                                                                                                         
ราณี เอิร์บ                                                                                                                                                 
รามภรัณ วุฒิเกษ                                                                                                                                          
รินรดา บัวพึ่งน้ํา                                                                                                                                        
รุ่งโรจน์ มาตโห้                                                                                                                                            
รุจิรา ทองดอนใหม่                                                                                                                                        
ฤทธิญา เชิดชู                                                                                                                                            
ฤทัยรัตน์ วัดพิลา                                                                                                                                        
ลดาวัลย์ แกว้จิว                                                                                                                                         



วารุณี แกว้จั่น                                                                                                                                          
วาสนา วรโชติวนาไพร                                                                                                                                       
วาสนา ออสบอร์น                                                                                                                                              
วิภาพร แสงนิล                                                                                                                                            
วิภาวดี มหาสารคาม                                                                                                                                        
วิภาวรรณ บับพาน                                                                                                                                          
วิยะนัน นารถเมธี                                                                                                                                         
วิราภรณ์ หมูสีโทน                                                                                                                                        
วิโรจน์ มะมิน                                                                                                                                               
วิไลวรรณ บัวทอง                                                                                                                                          
วิไลวรรณ บุตรพรหม                                                                                                                                        
วีรกติต์ิ เรืองศรีธนาชัย                                                                                                                                    
วีรชาติ ชิณพงษ์                                                                                                                                             
วีรวิชญ์ จิรเจริญโรจน์                                                                                                                                      
ศรัณย์พร พะวอนรัมย์                                                                                                                                      
ศศณัฐ ไชยะสิทธิ ์                                                                                                                                           
ศศิชา โพธิสุ์ด                                                                                                                                           
ศิขรินทร์ แสงเพชร                                                                                                                                        
ศิดารัตน์ กรองทอง                                                                                                                                        
ศิรดานันท์ เกยีรติพรชัยกลุ                                                                                                                               
ศิรประภา จุตตโน                                                                                                                                          
ศิรประภา สุวรรณรัตน์                                                                                                                                     
ศิรินพร ระวังภัย                                                                                                                                         
ศิริลักษณ์ ใจงาม                                                                                                                                         
ศิริวรรณ กาเผือก                                                                                                                                         



สุนัดดา กลุทัศนีนารถ                                                                                                                                     
สุนิสา แซ่เจี่ย                                                                                                                                          
สุนิสา แสงนาโก                                                                                                                                           
สุนี พรสายชล                                                                                                                                             
สุประวีณ์ เตสุข                                                                                                                                          
สุปาณี เหมือนด้วง                                                                                                                                        
สุพนิต ชัยพล                                                                                                                                             
สุพรรษา เชษฐธง                                                                                                                                              
สุพัตรา กลมเกล้ียง                                                                                                                                       
สุภาพร สีนาค                                                                                                                                             
สุรพิชญ์ กลับประสิทธิ ์                                                                                                                                     
สุรีย์พร เสพสุข                                                                                                                                          
เสฎฐวุฒิ บุญขวัญ                                                                                                                                            
เสาวคนธ์ เชี่ยวชาญ                                                                                                                                       
แสงหล้า พงษ์สวัสด์ิ                                                                                                                                      
หนึ่งฤทัย พวงพอง                                                                                                                                         
อธิชิต ทิพย์มณี                                                                                                                                             
อนงค์นาฎ ผจญกล้า                                                                                                                                         
อนงค์นาถ ประดิษฐ์                                                                                                                                        
อนนต์ อันติมานนท์                                                                                                                                           
อนิตา ดาหลาย                                                                                                                                             
อนุชสรา เผ่าพงษ์ทอง                                                                                                                                      
อนุชา ใจดี                                                                                                                                                  
อนุพร ดวงป๎ญญา                                                                                                                                           
อนุรักษ์ ดีแกว้                                                                                                                                             



เอกลักษณ์ มากโฉม                                                                                                                                            
เอวรา จุลกทัพพะ                                                                                                                                          
โอฬาร ทัศนา                                                                                                                                                 
กมลทิพย์ กิ่งแช่ม                                                                                                                                        
กนัยพัชร ชัยมาตร                                                                                                                                         
กศุล ภังคานนท์                                                                                                                                              
จันทร์สุดา สมวงษ์                                                                                                                                        
จิราภรณ์ ปิน่เกษ                                                                                                                                         
จิรารัตน์ คงบุรี                                                                                                                                         
จุฑาภรณ์ สุขบรรจง                                                                                                                                        
เจนจิรา ปาณะปุณณัง                                                                                                                                       
ชานนท์ อินทสงค์                                                                                                                                             
ธงชัย สมบัติจิราภรณ์                                                                                                                                        
ธนัญญา บริบูรณ์                                                                                                                                          
ธัญพัชร ธรรมโชติศิริกลุ                                                                                                                                  
ปารีนา โคเกเคล                                                                                                                                           
พบสุข ถวายนาค                                                                                                                                            
พรรณทิวา อิ่มมา                                                                                                                                          
พิจิตรา ชานุวัต                                                                                                                                          
มนทกานต์ มหารักษ์                                                                                                                                        
วรรณิศา วรรณศรี                                                                                                                                          
วลัยลักษณ์ พวงมะลิต                                                                                                                                      
วิชญ์วิสิฐ พรหมดา                                                                                                                                           
วิชุดา ชีพวณิชคีรี                                                                                                                                       
วิทนีย์ ขุนพัดกจิ                                                                                                                                        



ทิพวรรณ ใช่ยั่งยืน                                                                                                                                          
ปภัสสร เมืองแกน่                                                                                                                                         
มัลลิกา แซ่โจว                                                                                                                                           
วรภพ ศิริจินดาพันธ์                                                                                                                                         
วิภาวรรณ ทัฬหรัต                                                                                                                                         
ศุทธินี แซ่ต๋วน                                                                                                                                          
สุชิรา แซ่ยิ่ง                                                                                                                                              
เสาวลักษณ์ จรัลพรเลิศสิน                                                                                                                                 
โสรยา แช่มไล่                                                                                                                                            
อภิชยา อํานวยวรชัย                                                                                                                                        
อรพรรณ จือปา                                                                                                                                             
เกยีรติขจร พูลสวัสด์ิ                                                                                                                                       
จิราภรณ์ อ้นพล                                                                                                                                           
ลดาวัลย์ กา้นหมากกลาง                                                                                                                                    
แคทรีญา บุญกณัหา                                                                                                                                         
ชนาภรณ์ พุทธา                                                                                                                                            
ณัฐวัฒน์ ปวรเมธิช์ัย                                                                                                                                        
ณัฐสุดา ทศแสนสิน                                                                                                                                         
ทิวากร เปรมสกลุชัย                                                                                                                                          
พาฝ๎น วาทาเบะ                                                                                                                                            
เมธี เมธีวรรธนะ                                                                                                                                             
สุมาภร คลังพหล                                                                                                                                           
อมร รากสี                                                                                                                                                   
อรทัย อัจฉริยวงศ์เมธี                                                                                                                                    
ปรางค์พร เกง่กล้า                                                                                                                                        



ณัทธร นิวาตวงศ์                                                                                                                                             
ดวงใจ รําพรรณ                                                                                                                                             
แดนไตร ไทรงาม                                                                                                                                               
ติณณ์ อนุรักษ์พงศธร                                                                                                                                         
ธนกฤต ทรัพย์สิน                                                                                                                                             
ธนพร พรชนกสกลุ                                                                                                                                           
ธันยา สีอินทร์มนต์                                                                                                                                       
นัชชา รักษา                                                                                                                                              
นัยน์ปพร เจริญสุข                                                                                                                                        
เบญจวรรณ หัชชปราณี                                                                                                                                       
ปกรณ์ วิจิตรยรรยง                                                                                                                                           
ปพนพัชร์ ธีรโรจน์นฤพล                                                                                                                                       
ประไพพรรณ มงคลชัยสิทธิ ์                                                                                                                                 
ปริญ อัครบุญเจริญ                                                                                                                                        
ปรีชา แซ่อึ้ง                                                                                                                                               
ปรีญานุช เดชฉิมพลี                                                                                                                                       
ปรียาพัทธ์ เลิศสิริการ                                                                                                                                      
พรกมล ทองดี                                                                                                                                              
พรทิพย์ บูรณธานี                                                                                                                                         
พรสุดา เส้งย่อง                                                                                                                                          
พร้อมพร วันกนกกลุ                                                                                                                                        
พิมพ์ชนก บุญปก                                                                                                                                           
พิมพ์ลดา จันทน์แดง                                                                                                                                       
แพรพลอย สุดศิริ                                                                                                                                          
ภรณ์ทิพย์ ชืดนอก                                                                                                                                         



วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์                                                                                                                                      
แววเดือน แสงวันทอง                                                                                                                                       
ศิริรัตน์ แกว้ถา                                                                                                                                         
ศิวาพร มาลัยสนั่น                                                                                                                                        
ศิศมน ฮาดระวัง                                                                                                                                           
สายฝน ตุลา                                                                                                                                               
สาริณี สีหะวงค์                                                                                                                                          
สาริณี สุขเกษม                                                                                                                                           
สุนิดา หาญจริง                                                                                                                                           
สุพัตรา วงสา                                                                                                                                             
สุภาวรรณ จันทร์แป้น                                                                                                                                      
สุมลรัตน์ อยู่แพทย์                                                                                                                                      
อมรรัตน์ แสงหาชัย                                                                                                                                        
อัครมณี อัคคะภิญโญ                                                                                                                                       
อารีรัตน์ ชาอุ่น                                                                                                                                         
อารีรัตน์ มหาอ้ม                                                                                                                                         
เอกลักษณ์ ทิพย์ธนสาร                                                                                                                                        
กฤษฎี ขุนทองจันทร์                                                                                                                                       
กฤษณา ศิริพันธุ ์                                                                                                                                        
กณัฐมณี วรเมธวิชยุตม์                                                                                                                                    
จิตติมา เหล่าซ่วน                                                                                                                                        
จีระภรณ์ ศิริสมพล                                                                                                                                        
ซีตีฮุซนา อัซการี                                                                                                                                        
ณัฏส์ษรัตน์ กล่ินเจ็ก                                                                                                                                       
ทิพวรรณ ใจเทีย่ง                                                                                                                                         



ทิพย์สุมนต์ ดวงดีเสมอ                                                                                                                                    
นภัทชมลย์ ทองคํา                                                                                                                                          
นรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกลุ                                                                                                                              
มัณทนา โกเลิศฤทธิ ์                                                                                                                                      
วรพรรณ สร้อยพรมราช                                                                                                                                       
วรี วิสูตร                                                                                                                                                  
เสาวนีย์ โสอินทร์                                                                                                                                        
หัสไชยญ์ มั่งค่ัง                                                                                                                                        
อาทิตย์ กวงเมี้ย                                                                                                                                            
นพวิชญ์ กณุแกว้                                                                                                                                             
ชวนชื่น กยุเปอร์                                                                                                                                            
ธนพล สุวรรณพงษ์                                                                                                                                             
มุกครินทร์ วรวิเศษ                                                                                                                                       
ริญญารัศมิ์ วรชัยพิทักษ์                                                                                                                                 
ณรงค์ชัย จันทร์ศูนย์                                                                                                                                           
กนกรัตน์ หลีพรกติติกลุ                                                                                                                                   
กมลวรรณ ธรรมริตร์                                                                                                                                        
กร ภัทรธีรานนท์                                                                                                                                             
กรกช รุ่งศรีพิเชียร                                                                                                                                         
กตัติณี เจ๊ะหลง                                                                                                                                          
กลัยา เชอมื่อ                                                                                                                                            
กติติธัช ทองจีน                                                                                                                                             
กติติพัทธ์ สันต่าย                                                                                                                                          
เกศกร ปาลวัฒน์                                                                                                                                           
เกสร ริมทอง                                                                                                                                              



ณรงค์ฤทธิ ์เหล็กทัง่                                                                                                                                        
ณัฐรดี ข้าวงาม                                                                                                                                           
ดลวัฒน์ วรรณลาด                                                                                                                                             
ดวงกมล เผือกขาว                                                                                                                                          
ดวงใจ ตันติกขะวีระ                                                                                                                                       
ดวงหทัย ชอบธรรม                                                                                                                                          
ตีรณา รัตนาภรณ์พิศิษฐ์                                                                                                                                   
ถาวร มณีรัตน์                                                                                                                                               
ทศพร จันทราวิชัยกลุ                                                                                                                                         
ทัศพร วะริชน                                                                                                                                             
ทิพวรรณ ขอไว้                                                                                                                                            
เทวกฤต ทรงธรรมวัฒน์                                                                                                                                         
ธนัช สูงใหญ่                                                                                                                                                
ธนัทชา สนสายันต์                                                                                                                                            
ธัญญลักษณ์ อมระวงค์                                                                                                                                      
นนทพัทธ์ ศรีสําอาง                                                                                                                                           
นพวรรณ ชัยลิขิต                                                                                                                                          
นภัทร เปรมปิยะกร                                                                                                                                         
นภัสสร ป๎ญญาดี                                                                                                                                           
นภาพรรณ ทองประดับ                                                                                                                                        
นริศา บุญส่งสุข                                                                                                                                          
นฤมล บูรณวัฒน์                                                                                                                                           
นฤมล มิ่งขวัญ                                                                                                                                            
นฤมล โอษฐิเวช                                                                                                                                            
นวรัตน์ สุวรรณมณี                                                                                                                                        



ผกาวดี สอนสุภาพ                                                                                                                                          
พงศ์สุภา บุศยบุตร                                                                                                                                        
พรฐิตา ทินนะรัตน์                                                                                                                                        
พรทิพย์ ศรีจํานงค์                                                                                                                                        
พรทิพย์ สุเมฆะกลุ                                                                                                                                        
พรประภา ภูน่ิ่ม                                                                                                                                          
พรพรรณ เรืองวัชร์ธนกลุ                                                                                                                                   
พรพิมล กล่ินนาค                                                                                                                                          
พัชระ แสงน้อย                                                                                                                                               
พัชราพร โพธิพ์งษ์                                                                                                                                        
พันทิวา ป๎นแสน                                                                                                                                           
พัสตราวดี เชื้อจันทร์                                                                                                                                    
พิชชานันท์ บาลทะจี                                                                                                                                       
พิมพ์ใจ พรมพินิช                                                                                                                                         
พิมพ์ประภา ทินกร                                                                                                                                         
พิมพวดี มาตรา                                                                                                                                            
พิมลภา ทองทิพย์                                                                                                                                          
พิรุฬห์ลักษณ์ ชาวยอง                                                                                                                                     
พิไลวรรณ ด้วงสังข์                                                                                                                                       
พีชวัส ทวิทยานนท์                                                                                                                                           
ไพรินทร์ เจริญวงศ์รัตน์                                                                                                                                  
ไพรินทร์ ศรีอ้น                                                                                                                                          
ภัทรียา โต๊ะสะและ                                                                                                                                        
ภาณัฐ เกตุแกว้                                                                                                                                              
ภานุทัต วิศิษฐ์ชัยชาญ                                                                                                                                       



ลลิตา มูฮําหมัดตอเฮด                                                                                                                                      
ลัดดา ตันย่องเฮง                                                                                                                                         
ลัทธพร สร้อยสุนทร                                                                                                                                        
ลําใย มรกฎ                                                                                                                                                   
ลินดาวัน บุทเสน                                                                                                                                          
วนัสนันท์ อินทร์ผ่อง                                                                                                                                     
วรวุฒิ เจียมทอง                                                                                                                                             
วรัญญา จิตตวงค์                                                                                                                                          
วรัญญา เพ็ชรดํา                                                                                                                                           
วราพร พวงมาลัย                                                                                                                                           
วราภรณ์ ตันอุด                                                                                                                                           
วัตธะนะ สุรพร                                                                                                                                               
วัลลภา ยังน้อย                                                                                                                                           
วาทินี ทุมสงคราม                                                                                                                                         
วารุณี เกร่ินกระโทก                                                                                                                                      
วาสนา ศรีสมบัติ                                                                                                                                          
วิกานดา ศิริเกษ                                                                                                                                          
วิรานี แกว้ประไพ                                                                                                                                         
วิรุฬรัตน์ สุนทรวัฒน์                                                                                                                                    
วิลาวัณย์ กาลจักร                                                                                                                                        
วิศิษฏ์ ต่ายธานี                                                                                                                                            
วุฒิกร ทัศมากร                                                                                                                                              
วุฒินัษฎ์ รอบคอบ                                                                                                                                            
เวทิดา บุญกอ่บุตร                                                                                                                                        
แวววัน ใช้ล้ิม                                                                                                                                           



สุจิตรา บุญอุ้ม                                                                                                                                          
สุชาดา ทวีช่วยกศุล                                                                                                                                       
สุชีรา ไชยมะง่ัว                                                                                                                                         
สุทธิกรณ์ บัวทอง                                                                                                                                            
สุธิตา เซ็นหลวง                                                                                                                                          
สุนันทินี แสงจันดา                                                                                                                                       
สุนารี เงินนาค                                                                                                                                           
สุนีรัตน์ นาดี                                                                                                                                           
สุบล พิมพ์น้อย                                                                                                                                              
สุพัตรา สุวรรณทอง                                                                                                                                        
สุภัสสรา บุญจํา                                                                                                                                           
สุภาพร ผดาวัน                                                                                                                                            
สุภามาศ คําแหง                                                                                                                                            
สุภาวดี ศรีบุรินทร์                                                                                                                                      
สุรศักด์ิ มั่นเกตุวิทย์                                                                                                                                     
สุรีพร กอกลาง                                                                                                                                            
สุรีรัตน์ ศรีสมัย                                                                                                                                        
สุวนันท์ มิ่งบุญ                                                                                                                                         
สุวิมล ทองใบ                                                                                                                                             
เสาวลักษณ์ นิลทสุกข์                                                                                                                                     
เสาวลักษณ์ ศรีภักดี                                                                                                                                      
หทัยรัตน์ บุง้ทอง                                                                                                                                        
หนึ่งฤทัย ใจทอง                                                                                                                                          
อดิศักด์ิ นามโสม                                                                                                                                            
อนุสรา แทนเครือ                                                                                                                                          



เจนจิรา ทาเขียว                                                                                                                                          
ฉันท์ลภัส นิมินรัมย์                                                                                                                                     
เฉลิมศรี นามอรรถ                                                                                                                                         
ชนิตร์นันท์ พุฒิสรรค์ชัย                                                                                                                                 
ชลธิศ ต้ังชูทวีทรัพย์                                                                                                                                       
ชวิธตา ทองอินทร์                                                                                                                                         
ชัชชัย มณีโชติ                                                                                                                                              
ณัฏฐยาน์ อภิเดชธนรักษ์                                                                                                                                   
ณัฐพร ยอดเจริญ                                                                                                                                           
ณัฐพล ชารีรักษ์                                                                                                                                             
ณัฐรุจา รักษาสุข                                                                                                                                         
ทัศนีย์ พรหมจันทร์                                                                                                                                       
นวลลออ ถาวรโรจน์เสถียร                                                                                                                                   
นันทิยา เย็นประสิทธิ ์                                                                                                                                   
นิติพงษ์ เบียทู                                                                                                                                             
นิภาพร ชิลาชาล                                                                                                                                           
เบญจรัตน์ หวินกระโทก                                                                                                                                     
เบญจวรรณ ภักดีชาติ                                                                                                                                       
เปรมวดี นุชจําลอง                                                                                                                                         
พรชัย พุ่มแกว้                                                                                                                                              
พรรณพร สูงสิริยศ                                                                                                                                         
พีรวัส ช่องพิทักษ์                                                                                                                                          
เพ็ญแข เจริญถัมภ์                                                                                                                                        
ภณภัค เถาสุวรรณ์                                                                                                                                         
ภาคภูมิ กองแกว้                                                                                                                                             



พิมพ์ชนก สินธุฉ์่ํา                                                                                                                                       
ดวงพร รู้ระเบียบ                                                                                                                                         
พิเชษฐ์ พรมมา                                                                                                                                                  
กญัญา วิจิตรกจิจา                                                                                                                                        
ณัฐธยาน์ แซ่ตง                                                                                                                                           
ธนัชชา ทิตตินันทกร                                                                                                                                       
นวลพรรณ แต้อนันต์พร                                                                                                                                      
เบิกฤกษ์ ตรีอํานรรค                                                                                                                                          
พัทธวรรณ ยุทธสุริยพันธุ ์                                                                                                                                
ภัสสร อุณหสนธิไพโรจน์                                                                                                                                    
เริงฤทธิ ์แซ่เจิ้ง                                                                                                                                          
สิราวรรณ วาดอักษร                                                                                                                                        
อาทิตยา แซ่เสอ                                                                                                                                           
อุษณี นฤมลจรรยา                                                                                                                                          
นิมมน อุปถัมภ์นรากร                                                                                                                                      
เพชร ยุวนบุณย์                                                                                                                                              
ภคมน ศรีสุนาครัว                                                                                                                                         
ภัทรพล เอียกลุ                                                                                                                                              
มัลลิกา แกว้การดี                                                                                                                                        
เมธินี กําลังสัน                                                                                                                                          
ยุคล เพชรรุณ                                                                                                                                                
วิจิตรา ป๎ตถะราช                                                                                                                                         
เอกชัย เส้งดํา                                                                                                                                               
กมัพล ทองเกดิ                                                                                                                                               
รัชนีกร สุรฤทธิ ์                                                                                                                                        



ฉัตรชัย มนิตรัมย์                                                                                                                                           
ฉัตรธิดา จันทร์ศรี                                                                                                                                       
ฉัตราภรณ์ แต้ประจิตร                                                                                                                                     
ชลธิชา ปานเม่น                                                                                                                                           
ชลลดา รองเดช                                                                                                                                             
ชาลินี หนูฤทธิ ์                                                                                                                                         
โชตะ วงษ์อ้น                                                                                                                                                
ญานิกา วงค์ไชย                                                                                                                                           
ณัชชา บุญวิทยา                                                                                                                                           
ณัชชา อยู่ชยันตี                                                                                                                                         
ณัชนิตา กลุสุวรรณ                                                                                                                                        
ณัฐชานนท์ ล่ิมหลัก                                                                                                                                   
ณัฐวุฒิ ภูวรัตน์ชนันทร์                                                                                                                                     
เดือนเพ็ญ ผลพิมาย                                                                                                                                        
ทิพวรรณ เพ็งจันทร์                                                                                                                                       
ทิวาธร แกว้นาบอน                                                                                                                                            
ธัญชนก ทันตภิรมย์                                                                                                                                        
ธีรเทพ เทพประสาร                                                                                                                                            
เธียรรัตน์ งามสมชาติ                                                                                                                                     
นครินทร์ เชาวน์ดี                                                                                                                                           
นงนุช เกตุคําภา                                                                                                                                           
นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์                                                                                                                                       
นารายะ ประสูตร์                                                                                                                                          
นิชกานต์ ชินบัณฑิต                                                                                                                                       
นิธิศ พิสิฐพยัต                                                                                                                                             



รุจิรา ชินนอก                                                                                                                                            
ฤทัยชนก พงษ์สถิตย์พัฒน์                                                                                                                                  
ลลิตา โต๊ะนิ                                                                                                                                             
ลุค โจเบิร์ต เอิร์ล เวนเซอร์ คอมเพรนดิโอ                                                                                                                    
วรงค์สิริ พิละมาตย์                                                                                                                                      
วรณัน ช่วยพัทลุง                                                                                                                                         
วรวิช สิมะขจรเกยีรติ                                                                                                                                        
วลีรัตน์ ตุมชาติ                                                                                                                                         
วาลุกา เหล่าเกื้อ                                                                                                                                        
วิภาพร รุจิหาญ                                                                                                                                           
วิศรรัศมิ์ กวมทรัพย์                                                                                                                                     
วิสา จันบัวลา                                                                                                                                            
วีรดา ทิพจรุญ                                                                                                                                            
ศราวุฒิ วงษ์ไกร                                                                                                                                             
ศรีอัปสร นิกรฐา                                                                                                                                          
ศศิวิมล นิภารัตน์                                                                                                                                        
ศศิโสม แกว้ประชุม                                                                                                                                        
ศุภมาส เลิศมหาฤทธิ ์                                                                                                                                     
ศุภวรรณ สินนําโชคทวี                                                                                                                                      
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร                                                                                                                                   
สมาพร บุญช่วย                                                                                                                                            
สิทธิฐนี สังขรัตน์                                                                                                                                       
สุทธิชา เลิศลายต่วน                                                                                                                                      
สุธาวัลลภ์ เศรษฐอภิธาน                                                                                                                                   
สุพิชา ห่ํากระโทก                                                                                                                                         



นุรยานี บาโอะ                                                                                                                                            
ประวรรตน์ ตันสุวรรณรัตน์                                                                                                                                    
ปรานต์ณัชธิดา เจ้าสินเจริญ                                                                                                                               
ปารเมศ อภัยฤทธิรงค์                                                                                                                                         
ปุณยาพร สถาน                                                                                                                                             
พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมวัฒน์                                                                                                                                     
ภรณ์กญัญ์ อ้อมษา                                                                                                                                         
ภูพิชญะกรณ์ อาจบํารุง                                                                                                                                        
ฤทธิไกร ประดิษฐ์                                                                                                                                            
ลาวรรณ์ พันธุส์ะอาด                                                                                                                                         
วีรวัฒน์ จิตต์ปรุง                                                                                                                                          
สิรภัทร พันธุมาศ                                                                                                                                         
สุภิญญา พรหมจรรย์                                                                                                                                        
สุวัฒน์ ศิริเลิศ                                                                                                                                            
อนุสรา พันอุโมง                                                                                                                                          
อภิษฎา นวลสมศรี                                                                                                                                          
อรุณศรี ทองสุข                                                                                                                                              
อัมรา ทาศักด์ิ                                                                                                                                           
จรูญ ใจตรง                                                                                                                                                  
นพวรรณ สันติเสวี                                                                                                                                         
บุษกร ประทุมทอง                                                                                                                                          
พรเพชร บุญจันทร์                                                                                                                                         
พลอยพร บุญจันทร์                                                                                                                                         
พีรพงษ์ สุดไสล                                                                                                                                              
ยุทธนา จันทร์ผง                                                                                                                                             



กติติมา ป๎ทธิสามะ                                                                                                                                        
กติิญาณี วิวัฒนพงศ์พันธุ ์                                                                                                                               
กรีติ กอเซ็ม                                                                                                                                                
กรีติกร คุ้มทอง                                                                                                                                          
กลุชญา รอดแจ่ม                                                                                                                                           
กมูาริณี กปููเต๊ะ                                                                                                                                        
เกรียงไกร ฉิมนอก                                                                                                                                            
ขนิษฐา นาชารี                                                                                                                                            
ขวัญชนก สมงาม                                                                                                                                            
ขวัญทิวา ประเสริฐสังข์                                                                                                                                   
เขมอธิษฐ์ พรมสิน                                                                                                                                         
คติพจน์ น้ําบุน                                                                                                                                              
จรัญญา ปาลสาร                                                                                                                                            
จริยา วันทอง                                                                                                                                             
จเร เพ็ชรรัตน์                                                                                                                                              
จันจิรา ไพบูลย์                                                                                                                                          
จิณณ์ณณัช สรวิชญ์สิริ                                                                                                                                    
จิตตราภรณ์ ประดิษฐ์                                                                                                                                      
จิราพร ศรศิริ                                                                                                                                            
จุฑามาศ นาคสิงห์                                                                                                                                         
จุฑามาศ ผะกากอง                                                                                                                                          
เจนจิรา ลีลาสมสิริ                                                                                                                                       
เฉลิมพล ตาสุรินทร์                                                                                                                                          
เฉลิมพันธ์ อ๋องสกลุ                                                                                                                                         
ชญาดา โทบุตร                                                                                                                                             



ณิชาณีย์ แท่งทอง                                                                                                                                         
ณิชาภัทร เครือพงศ์สุข                                                                                                                                    
เดือนเพ็ญ ศรีธุลี                                                                                                                                        
ตฤณดา บัวสารบรรณ์                                                                                                                                        
ทนุพงศ์ ขวัญแกว้                                                                                                                                            
ทศพล เวียงสีมา                                                                                                                                              
ทองลิน กะนะฮาด                                                                                                                                           
ทินกร หมื่นไกร                                                                                                                                              
ทิพย์นารี ทับทิมดง                                                                                                                                       
ทิพย์พญา ยอดหล้า                                                                                                                                         
ทิพย์มณี เทพวิญญากจิ                                                                                                                                     
ทิพวรรณ บุรัสการ                                                                                                                                         
ธนพล กมลทิพย์                                                                                                                                               
ธนัยนันท์ แช่มลบ                                                                                                                                            
ธัญรัศม์ อกนิษฐ์                                                                                                                                         
ธีรภัทร แซ่โง้ว                                                                                                                                             
นพนนท์ คชพลายุกต์                                                                                                                                           
นภาเพ็ญ พานิชย์                                                                                                                                          
นรเสฏฐ์ หมื่นคีรี                                                                                                                                           
นฤมล โปร่งสันเทียะ                                                                                                                                       
นลินี จันทวี                                                                                                                                             
นันทชัย คงมีสุข                                                                                                                                             
นันทิชา เพียรขุนทด                                                                                                                                       
นันทิยา พุอ้อย                                                                                                                                           
นิธิ เกดิผลมีพร้อม                                                                                                                                          



พจนารถ ดีสูงเนิน                                                                                                                                         
พนมศักด์ิ จันศรีเมือง                                                                                                                                       
พรกมล อลงกรณ์ชุลี                                                                                                                                        
พรพนา กาวิเศษ                                                                                                                                            
พรวิภา พันธ์จันทร์                                                                                                                                       
พรสุดามาลี นิมนต์รัตตนาพร                                                                                                                                
พศิน เตชะสัภยา                                                                                                                                              
พัณสิญาพร ตาระกา                                                                                                                                         
พันธ์ปกรณ์ ไกรวิบูลสิทธิ ์                                                                                                                                  
พิชญาภร ธนัฐกานต์                                                                                                                                        
พิพัฒน์ กนัต์ศิริวรกลุ                                                                                                                                      
พิมพ์ผกา นกทอง                                                                                                                                           
พิมพ์พร หนองใหญ่                                                                                                                                         
พิมพ์พิชญาภา การเจริญดีเจริญ                                                                                                                             
แพรวา พรหมสุทธิ ์                                                                                                                                        
ฟาซีลา มะรอเซ๊ะ                                                                                                                                          
ภรณ์เพชร บุญวงศ์                                                                                                                                         
ภัควภิรมย์ ศวภาลาวัณย์                                                                                                                                   
ภัทรภณ โตอุ่น                                                                                                                                               
ภัสรา อุปลา                                                                                                                                              
ภาละไม สุวรรณไตรย์                                                                                                                                       
ภาวิณี เคลือบคณโฑ                                                                                                                                        
ภุตภวิษฎ์ ดิศรพงศ์                                                                                                                                       
ภูวสิงห์ บัวหลวง                                                                                                                                            
ภูษณิศา เพ็ญจํารัส                                                                                                                                        



วรรณวิภา ทวีเหลือ                                                                                                                                        
วรวลัญช์ พรมวงษ์                                                                                                                                         
วรวลัญช์ ราชป๎ก                                                                                                                                          
วรัญญา ขุนวิเศรษฐ์                                                                                                                                       
วรัญญา ประชาราษฎร                                                                                                                                        
วรัมพร มังกรกมิ                                                                                                                                          
วรากรณ์ รังษี                                                                                                                                            
วริษารา สุทธิโคตร                                                                                                                                        
วศินี อรุณเนตินนท์                                                                                                                                       
วศิลป์ สาลารัตน์                                                                                                                                            
วัชรินทร์ หวังสะเล็บ                                                                                                                                        
วัฒนากร เพียรความ                                                                                                                                           
วัลลาพร วงศ์หาญ                                                                                                                                          
วารินทร์ ชัยมงคล                                                                                                                                         
วาริษา พงศ์อุดม                                                                                                                                          
วารุณี นะมา                                                                                                                                              
วาสิณี กงัแฮ                                                                                                                                             
วิชุอร เมืองขุนทด                                                                                                                                        
วิมล บุญสิงห์                                                                                                                                            
วิรัตน์ พระกามน                                                                                                                                             
วิลาวรรณ นวลนิ่ม                                                                                                                                         
วิไลพร มะโนรักษ์                                                                                                                                         
วิไลพร วิมลศรี                                                                                                                                           
วิไลลักษณ์ เทียบผา                                                                                                                                       
วิวัฒน์ ปราบนอก                                                                                                                                             



สาวียะห์ ยะปา                                                                                                                                            
สิตานัน เผ่าศรีดา                                                                                                                                        
สิรภัคจิวา ทะลือ                                                                                                                                         
สิริกลุ สายเจริญ                                                                                                                                         
สิรินทร์พร ลักขณา                                                                                                                                        
สิรินันท์ ทรงเจริญ                                                                                                                                       
สุกญัญา จตุพรโปกลุ                                                                                                                                       
สุกญัญา ชนะพาล                                                                                                                                           
สุกญัญา ไวพจน์                                                                                                                                           
สุขสิริ โพธิไ์ข                                                                                                                                          
สุชนัย พิพิธสิทธิการ                                                                                                                                        
สุชาดา หนูน้อย                                                                                                                                           
สุชาวดี ชูนุ่น                                                                                                                                           
สุชิน มรรคผล                                                                                                                                                
สุดธิดา วงค์ภักดี                                                                                                                                        
สุดปมา พันธ์สอาด                                                                                                                                         
สุทธาสินี วรรณจารุรัตน์                                                                                                                                  
สุทธิพันธุ ์โรจน์วรรณสินธุ ์                                                                                                                                
สุธิษา เจริญทรัพย์กาวี                                                                                                                                   
สุนิษา มะโนอิ่ม                                                                                                                                          
สุพรรษา วาหะรักษ์                                                                                                                                        
สุภาดา วงษ์เอี่ยม                                                                                                                                        
สุภาพร ชัยสงคราม                                                                                                                                         
สุภาพร ไชยวรรณ์                                                                                                                                          
สุภาพร หงิมดี                                                                                                                                            



อานนท์ แสนอุบล                                                                                                                                              
อานูวา เจ๊ะอารง                                                                                                                                             
อารยา ออดไธสง                                                                                                                                            
อาริญา เปาะทองคํา                                                                                                                                         
อําพล ขํามิน                                                                                                                                                  
อินทุพิมพ์ เสริฐศรี                                                                                                                                      
อุษาพร ชนะสุริยะเกยีรติ                                                                                                                                  
เอ๋ รอดแรงบุญ                                                                                                                                            
เอกชัย เติมนิติกลุ                                                                                                                                          
เอมอร ลิขิตการไพบูลย์                                                                                                                                    
โอภาส ยินดีภพ                                                                                                                                               
ไอลดา หมัดหวัง                                                                                                                                           
กตัญชลี เชาวนะกวี                                                                                                                                        
กนกวรรณ ทองจันทร์                                                                                                                                        
กมลพรรณ ผลพิมาย                                                                                                                                          
กมลยา บุญสอาด                                                                                                                                            
กญัญากานต์ เกษมปราการ                                                                                                                                    
เกศรินทร์ อินแสง                                                                                                                                         
ครีษมา ธีมะสุนทร                                                                                                                                         
จริยาภรณ์ สุภิตาพร                                                                                                                                       
จิราพร มีแกว้                                                                                                                                            
จุไรรัตน์ วิมลศรี                                                                                                                                        
เจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์                                                                                                                                      
ณภัทร นาวาพานิช                                                                                                                                             
ณัฐศรี สิทธิวงศ์                                                                                                                                         



อังศุมาริน ทองเพชร                                                                                                                                       
อําภา ชมภู                                                                                                                                                
อุลัยพร ชุมคําน้อย                                                                                                                                        
ฮอแลฮะ หมาดลิยา                                                                                                                                          
กณัภัส ไกรทอง                                                                                                                                            
ณัฐวดี การประกอบดี                                                                                                                                       
ไกรสร ใจเฟื่องอมรกลุ                                                                                                                                        
ชัยภัทร์ วิจิตรกลุวงศา                                                                                                                                      
ณัฐวรรณ แซ่จาง                                                                                                                                           
ปรียาภรณ์ ทวีกจิรุ่งเรือง                                                                                                                                
พรพรรณ หิรัญเกตุ                                                                                                                                         
วีระพล แซ่ลี                                                                                                                                                
อารยา ธารมนูลาภ                                                                                                                                          
ธาราภรณ์ อัครพงศ์พิสัย                                                                                                                                   
ธีรเดช พรมน้อย                                                                                                                                              
ปิยะมาศ เชื่อมชัยตระกลู                                                                                                                                  
ภคมน อารีพงษ์                                                                                                                                            
ภัทรชนน ประเสริฐเขียว                                                                                                                                    
รัตนาภรณ์ แดนสีแกว้                                                                                                                                      
สุธิษา จันทร                                                                                                                                             
กจิธนาพัฒน์ แท่งทอง                                                                                                                                         
โกอิจิ โทโอกาวา                                                                                                                                             
จิรภรณ์ ไพบูลย์                                                                                                                                          
ชัยวัฒน์ ช่วยจันทร์                                                                                                                                         
ณัฐรดา อังกติานนท์                                                                                                                                       


