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ลําดับ ตึก คณะ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 จําปา ครุศาสตร	 กริชชัย แสงรุ�ง คาดว�าจบการศึกษา
2 จําปา ครุศาสตร	 กิตติพงษ	 ทองอินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
3 จําปา ครุศาสตร	 นราวิชญ	 บุญญปุรานนท	
4 จําปา ครุศาสตร	 ประกายเกียรติ สุขคง คาดว�าจบการศึกษา
5 จําปา ครุศาสตร	 ภานุเทพ คีรีแลง คาดว�าจบการศึกษา
6 จําปา ครุศาสตร	 ศรัญญ	 ภักดี
7 จําปา ครุศาสตร	 อะห	หมัด หะยีกือจิ คาดว�าจบการศึกษา
8 จําปา จิตวิทยา กฤษณะ ม่ันแช�ม คาดว�าจบการศึกษา
9 จําปา ทันตแพทยศาสตร	 จิรายุทธ บานแย4ม คาดว�าจบการศึกษา
10 จําปา นิติศาสตร	 ไกรพิชญ	 ไพศาลสุวรรณ คาดว�าจบการศึกษา
11 จําปา นิติศาสตร	 ณัฐพล ซ้ือสิริไพศาล คาดว�าจบการศึกษา
12 จําปา นิเทศศาสตร	 กุลชาติ ทูลธรรมวรคุณ คาดว�าจบการศึกษา
13 จําปา นิเทศศาสตร	 ครองพิภพ วิรัตินันท	 คาดว�าจบการศึกษา
14 จําปา พาณิชยศาสตร	ฯ ธนาวุฒิ ทองอินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
15 จําปา พาณิชยศาสตร	ฯ ธีรวัชร รัตนวิระกุล คาดว�าจบการศึกษา
16 จําปา พาณิชยศาสตร	ฯ ปฏิภัทร	 ใจอยู� คาดว�าจบการศึกษา
17 จําปา พาณิชยศาสตร	ฯ ปรกฤษณ	 พลศักด์ิขวา
18 จําปา พาณิชยศาสตร	ฯ พสิษฐ	 สมฤทธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
19 จําปา พาณิชยศาสตร	ฯ ภูมิพิทักษ	 จันทร	เอ4ย คาดว�าจบการศึกษา
20 จําปา เภสัชศาสตร	 ชวนันท	 โลไธสง คาดว�าจบการศึกษา
21 จําปา เภสัชศาสตร	 นคเรศ มุทราอิศ คาดว�าจบการศึกษา
22 จําปา เภสัชศาสตร	 พีรพัฒน	 สุจริตปฏิภาณ คาดว�าจบการศึกษา
23 จําปา รัฐศาสตร	 ณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ คาดว�าจบการศึกษา
24 จําปา รัฐศาสตร	 ปรมัตถ	 เจริญยิ่ง คาดว�าจบการศึกษา
25 จําปา วิทยาศาสตร	 ทีปกร ซอนรัมย	 คาดว�าจบการศึกษา
26 จําปา วิทยาศาสตร	 ธนเดช รุ�งศรีพัฒนพร คาดว�าจบการศึกษา
27 จําปา วิทยาศาสตร	 ธเนศ ศรีโมรา คาดว�าจบการศึกษา
28 จําปา วิทยาศาสตร	 ธีระวัฒน	 ไวยะกา คาดว�าจบการศึกษา
29 จําปา วิทยาศาสตร	 นครินทร	 กลิ่นศรีสุข
30 จําปา วิทยาศาสตร	 นฤเดช แซ�ลิ่ม คาดว�าจบการศึกษา
31 จําปา วิทยาศาสตร	 นันทภัทร	 จั่นสนิท คาดว�าจบการศึกษา
32 จําปา วิทยาศาสตร	 ปฏิพล จันทบูรณ	 คาดว�าจบการศึกษา
33 จําปา วิทยาศาสตร	 ฟาอิศ จินเดหวา คาดว�าจบการศึกษา
34 จําปา วิทยาศาสตร	 รวินทร ดวงเกตุ คาดว�าจบการศึกษา
35 จําปา วิทยาศาสตร	 รุจนเรศ อุทโท
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36 จําปา วิทยาศาสตร	 วิทยา โสมณวัตร	 คาดว�าจบการศึกษา
37 จําปา วิทยาศาสตร	 ศุภวิชญ	 ไร�คลองครุ คาดว�าจบการศึกษา
38 จําปา วิทยาศาสตร	 สิทธิผล นุชถาวรลักษณ	 คาดว�าจบการศึกษา
39 จําปา วิทยาศาสตร	 สิทธิพงศ	 พิทักษ	วัฒนานนท	 คาดว�าจบการศึกษา
40 จําปา วิทยาศาสตร	 อดิศักด์ิ สีดามาตร คาดว�าจบการศึกษา
41 จําปา วิทยาศาสตร	 อภิสิทธิ์ พันตุ4ย คาดว�าจบการศึกษา
42 จําปา วิทยาศาสตร	 อาฟานดี มะดีเยDาะ
43 จําปา วิทยาศาสตร	การกีฬา ธนกร เกรัมย	 คาดว�าจบการศึกษา
44 จําปา วิทยาศาสตร	การกีฬา ภีมปภพ วิริยะชาญชัย
45 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 กฤตภาส หลักชัย คาดว�าจบการศึกษา
46 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 กิตติธัช บุญแสน คาดว�าจบการศึกษา
47 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 ณัฐพินัย ผลงาม คาดว�าจบการศึกษา
48 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 ดิฐศิลปF วิรุฬหวาณิชย	 คาดว�าจบการศึกษา
49 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 ทศพร ทัศนานุตริยกุล คาดว�าจบการศึกษา
50 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 ธนกร พิศนุภูมิ คาดว�าจบการศึกษา
51 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 เปรม ชุติอําไพวษ	 คาดว�าจบการศึกษา
52 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 พรเทพ ศิริวังไชย คาดว�าจบการศึกษา
53 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 ภูวนาถ ทิมา
54 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 มูบีน เล็งฮะ คาดว�าจบการศึกษา
55 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 วิษณุ ค4าเครื่องเรือน คาดว�าจบการศึกษา
56 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 ศุภกิจ อิทธิประเวศน	 คาดว�าจบการศึกษา
57 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 อดิเรก บัวคําพา
58 จําปา วิศวกรรมศาสตร	 อิทธิกร สามารถ คาดว�าจบการศึกษา
59 จําปา ศิลปกรรมศาสตร	 ปลอดภัย หม่ืนประเสริฐ คาดว�าจบการศึกษา
60 จําปา ศิลปกรรมศาสตร	 พีรญาดา จงทัน คาดว�าจบการศึกษา
61 จําปา ศิลปกรรมศาสตร	 มนัสชัย พิมพ	จันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
62 จําปา ศิลปกรรมศาสตร	 รัชพล ทักษิณาธรรม คาดว�าจบการศึกษา
63 จําปา เศรษฐศาสตร	 ธนาคม บุญประคม คาดว�าจบการศึกษา
64 จําปา เศรษฐศาสตร	 นันธชัย เผือกจันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
65 จําปา เศรษฐศาสตร	 มุฟตี หะมะ คาดว�าจบการศึกษา
66 จําปา สหเวชศาสตร	 กิตติพงษ	 วงเฟJอง คาดว�าจบการศึกษา
67 จําปา สหเวชศาสตร	 จิระเดช ทองดี คาดว�าจบการศึกษา
68 จําปา สหเวชศาสตร	 ชราวุฒิ แวงวรรณ คาดว�าจบการศึกษา
69 จําปา สหเวชศาสตร	 พงษ	นรัตน	 ใจเรือง คาดว�าจบการศึกษา
70 จําปา สหเวชศาสตร	 ภาณุวัฒน	 ชั้นชาติ
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71 จําปา สหเวชศาสตร	 หิรัญ คําทวี คาดว�าจบการศึกษา
72 จําปา สหเวชศาสตร	 อภิวิชญ	 ลานุช คาดว�าจบการศึกษา
73 จําปา สัตวแพทยศาสตร	 สุกฤษฏิ์ รสเติม คาดว�าจบการศึกษา
74 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ กิมฮง เต็จ คาดว�าจบการศึกษา
75 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ ไกรวิชญ	 คู�พิทักษขจร คาดว�าจบการศึกษา
76 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ เจษฎา รัตนศรี คาดว�าจบการศึกษา
77 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ ณัฐพล ไตรลักษณ	 คาดว�าจบการศึกษา
78 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ ตารก	 อ่ิมกระโทก คาดว�าจบการศึกษา
79 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ ปรมัตถ	 นพวงศ	 คาดว�าจบการศึกษา
80 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ เมธี เรือนพิมาย คาดว�าจบการศึกษา
81 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ ศราวุธ มักทองหลาง คาดว�าจบการศึกษา
82 จําปา สํานักวิชาทรัพยากรฯ สิทธิชัย ฟLกเถ่ือน คาดว�าจบการศึกษา
83 จําปา อักษรศาสตร	 กนิษฐ	 วิเศษสิงห	 คาดว�าจบการศึกษา
84 จําป& ครุศาสตร	 กชวกร กชวรินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
85 จําป& ครุศาสตร	 จารุเดช พานวิไล คาดว�าจบการศึกษา
86 จําป& ครุศาสตร	 เจนวิทย	 จันทร	ช�วง คาดว�าจบการศึกษา
87 จําป& ครุศาสตร	 ชวภัฏ แสงภัทราชัย คาดว�าจบการศึกษา
88 จําป& ครุศาสตร	 ชัยพฤกษ	 สมใจเพ็ง คาดว�าจบการศึกษา
89 จําป& ครุศาสตร	 ณัชพล คําวงค	ษา คาดว�าจบการศึกษา
90 จําป& ครุศาสตร	 ทินพงษ	 นามสนิท คาดว�าจบการศึกษา
91 จําป& ครุศาสตร	 ทีทัช หงษ	คงคา คาดว�าจบการศึกษา
92 จําป& ครุศาสตร	 ธนกฤต คงภิรมย	ชื่น คาดว�าจบการศึกษา
93 จําป& ครุศาสตร	 ธีรภัทร	 วงศ	ปราชญ	 คาดว�าจบการศึกษา
94 จําป& ครุศาสตร	 ธีรวิชญ	 คะรานรัมย	 คาดว�าจบการศึกษา
95 จําป& ครุศาสตร	 นนทกร ชาติเชื้อ
96 จําป& ครุศาสตร	 นภดล ผลอํานวยสุข คาดว�าจบการศึกษา
97 จําป& ครุศาสตร	 นุภาดล สิทธิจันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
98 จําป& ครุศาสตร	 ปกรัฐ ชัยสวัสด์ิ คาดว�าจบการศึกษา
99 จําป& ครุศาสตร	 ปMยวิทย	 จันดี คาดว�าจบการศึกษา
100 จําป& ครุศาสตร	 พชรพล แพทย	พิทักษ	 คาดว�าจบการศึกษา
101 จําป& ครุศาสตร	 พลัฎฐ	 เทพสุธา คาดว�าจบการศึกษา
102 จําป& ครุศาสตร	 พลายเพชร ชื่นใจฉํ่า
103 จําป& ครุศาสตร	 พัทยา วงเวียน คาดว�าจบการศึกษา
104 จําป& ครุศาสตร	 ภัทรพงษ	 ศรีทัน คาดว�าจบการศึกษา
105 จําป& ครุศาสตร	 ภูรินทร	 กําเพ็ชร
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106 จําป& ครุศาสตร	 มณฑล แซ�ตั้ง คาดว�าจบการศึกษา
107 จําป& ครุศาสตร	 มีนา จันทรัตนะ คาดว�าจบการศึกษา
108 จําป& ครุศาสตร	 รัชชานนท	 วิลวัฒน	 คาดว�าจบการศึกษา
109 จําป& ครุศาสตร	 วัชรวิทย	 ไชยพะยวน คาดว�าจบการศึกษา
110 จําป& ครุศาสตร	 วัชริศ ลิ้มกุลวราภิวัฒน	 คาดว�าจบการศึกษา
111 จําป& ครุศาสตร	 วิชญ	พล มีบุญ คาดว�าจบการศึกษา
112 จําป& ครุศาสตร	 ศรัณญ	 จูฑามาตย	 คาดว�าจบการศึกษา
113 จําป& ครุศาสตร	 ศุภกฤต ปLPนเทียม คาดว�าจบการศึกษา
114 จําป& ครุศาสตร	 สรัล ปาละวัธนะกุล
115 จําป& ครุศาสตร	 สุทธิพงค	 ช�างสลัก
116 จําป& ครุศาสตร	 สุธี ทองขวัญ คาดว�าจบการศึกษา
117 จําป& ครุศาสตร	 สุนทร พ�วงเอ่ียม คาดว�าจบการศึกษา
118 จําป& ครุศาสตร	 สุพัฒน	พงศ	 ตรังคประสิทธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
119 จําป& ครุศาสตร	 สุรกิจ เฉลิมวัย
120 จําป& ครุศาสตร	 สุวิจักขณ	 พลเดช คาดว�าจบการศึกษา
121 จําป& ครุศาสตร	 ไอศูรย	 คําดวง
122 จําป& ครุศาสตร	 ฮานาฟQย	 ยี่สุ�นทรง คาดว�าจบการศึกษา
123 จําป& จิตวิทยา กวิน ภาณุเจต คาดว�าจบการศึกษา
124 จําป& นิติศาสตร	 ปMยภัทร วิเชียรสมุทร
125 จําป& นิติศาสตร	 พีร	 หวังดี คาดว�าจบการศึกษา
126 จําป& นิติศาสตร	 สิรวิชญ	 ทิพยมณฑล
127 จําป& พาณิชยศาสตร	ฯ ตฤณ อภินันท	ปรีดา
128 จําป& พาณิชยศาสตร	ฯ ศิวกร ศรีสวัสด์ิ
129 จําป& พาณิชยศาสตร	ฯ สพลดนัย พงศ	กรกัมพล
130 จําป& พาณิชยศาสตร	ฯ สารินทร	 ตงศิริ
131 จําป& เภสัชศาสตร	 พรภูเบศวร	 บรรเทากุล
132 จําป& เภสัชศาสตร	 สุรัสพร กุลจรัสภมร
133 จําป& รัฐศาสตร	 จิรัญดา สิงห	ลอ คาดว�าจบการศึกษา
134 จําป& รัฐศาสตร	 ตะวัน มโนธรรมธร
135 จําป& รัฐศาสตร	 เทอดกมล คุ4มสอาด
136 จําป& รัฐศาสตร	 ธนพล โสขุมา
137 จําป& รัฐศาสตร	 นิติสรณ	 เปRนบุญ คาดว�าจบการศึกษา
138 จําป& รัฐศาสตร	 พชร พัชราโสภณ คาดว�าจบการศึกษา
139 จําป& วิทยาศาสตร	 จิรศักด์ิ ขาวเผือก
140 จําป& วิทยาศาสตร	 ณัฏฐ	ภัทร	 ศรีสุวรรณ
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141 จําป& วิทยาศาสตร	 ณัฐพงศ	 สุวรรณพงศ	 คาดว�าจบการศึกษา
142 จําป& วิทยาศาสตร	 ณัฐวัตร ศิริประทุม คาดว�าจบการศึกษา
143 จําป& วิทยาศาสตร	 ธนญชัย ยศใจ คาดว�าจบการศึกษา
144 จําป& วิทยาศาสตร	 ธนบดี ศรไชย
145 จําป& วิทยาศาสตร	 ประภากร มากจันทร	
146 จําป& วิทยาศาสตร	 ปMติกร ซุ4นอ้ือ คาดว�าจบการศึกษา
147 จําป& วิทยาศาสตร	 พัศชัย อินทรกําแหง คาดว�าจบการศึกษา
148 จําป& วิทยาศาสตร	 พีรดนย	 ลําดวล คาดว�าจบการศึกษา
149 จําป& วิทยาศาสตร	 พีระพัฒน	 พิทักษ	สันติ
150 จําป& วิทยาศาสตร	 ภัทรพล คํามูล คาดว�าจบการศึกษา
151 จําป& วิทยาศาสตร	 วีระวัฒน	 ก�อแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
152 จําป& วิทยาศาสตร	 ไวยกร ภูมิเจริญวัฒน	 คาดว�าจบการศึกษา
153 จําป& วิทยาศาสตร	 สุประดิษฐ	 พ่ึงผล คาดว�าจบการศึกษา
154 จําป& วิทยาศาสตร	 อภิบดินทร	 แก4วเนตร
155 จําป& วิทยาศาสตร	การกีฬา ณัฏฐ	 รื่นจิตต	
156 จําป& วิทยาศาสตร	การกีฬา ปรเมธ อารมย	
157 จําป& วิทยาศาสตร	การกีฬา พงศธร แสงสมลาด
158 จําป& วิทยาศาสตร	การกีฬา ภูภัชร พัฒนธารธาดา คาดว�าจบการศึกษา
159 จําป& วิทยาศาสตร	การกีฬา วงศธร แสงทองฟSา คาดว�าจบการศึกษา
160 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 กิตติพร ไลทา คาดว�าจบการศึกษา
161 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 คุณานนต	 อุทัยวัฒน	 คาดว�าจบการศึกษา
162 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 เจษรินทร	 เกณฑ	ขุนทด
163 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ชลสิทธิ์ อัครธิติโรจน	
164 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ไชโย อรุณเดชาวัฒน	 คาดว�าจบการศึกษา
165 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ณฐพล ไพศาล
166 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ณรงค	ศักด์ิ จุฬา คาดว�าจบการศึกษา
167 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ณัฐกิตต์ิ ขุนดํา
168 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ณัฐภัทร สุรชัยรัฐกุล คาดว�าจบการศึกษา
169 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ทดสอบ ระบบ
170 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 นนทวัช ฤทธิ์สําเร็จ คาดว�าจบการศึกษา
171 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ปริวัตร ผาเจริญ
172 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 พัลลภ เนตรสาคร คาดว�าจบการศึกษา
173 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 พาทิศ ศรีบุรี คาดว�าจบการศึกษา
174 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ภู คําหว�าง
175 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ภูรินท	 แต�งศรีวรรณ
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176 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 โรจนณัฐ คุณากรโอภาส คาดว�าจบการศึกษา
177 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 วรงค	ธรรม	 สุวรรณโชติ
178 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 ศุกฤตสิน ทองสาย
179 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 อรรถพล สุรวิทย	 คาดว�าจบการศึกษา
180 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 อัครวิทย	 จัดดี
181 จําป& วิศวกรรมศาสตร	 เอกรัตน	 รัตนะ คาดว�าจบการศึกษา
182 จําป& ศิลปกรรมศาสตร	 ณัฐวุฒิ วิชัยวงค	 คาดว�าจบการศึกษา
183 จําป& ศิลปกรรมศาสตร	 ปองภพ จํานงค	ภักด์ิ
184 จําป& เศรษฐศาสตร	 สุธิพงษ	 มหิดุลย	 คาดว�าจบการศึกษา
185 จําป& สถาปLตยกรรมศาสตร	 ลัทธพล ต�ายหัวดง คาดว�าจบการศึกษา
186 จําป& สถาปLตยกรรมศาสตร	 อภิสิทธิ์ ชุมสกุล คาดว�าจบการศึกษา
187 จําป& สถาปLตยกรรมศาสตร	 อัมรินทร	 พรมมา
188 จําป& สหเวชศาสตร	 กฤติน วรินทร	รักษ	 คาดว�าจบการศึกษา
189 จําป& สหเวชศาสตร	 ธนากร แสนแพง คาดว�าจบการศึกษา
190 จําป& สหเวชศาสตร	 พลณัฐ เหลืองจินดา
191 จําป& สหเวชศาสตร	 ภูวนาถ สุวิมลญาณ คาดว�าจบการศึกษา
192 จําป& สหเวชศาสตร	 วชิรวิชย	 สาธิตะกร
193 จําป& สัตวแพทยศาสตร	 ธนดล ธนาวิรัตนานิจ
194 จําป& สํานักวิชาทรัพยากรฯ เขมรัฐ ใจสบาย คาดว�าจบการศึกษา
195 จําป& สํานักวิชาทรัพยากรฯ นรากร เมืองไข� คาดว�าจบการศึกษา
196 จําป& สํานักวิชาทรัพยากรฯ สกลวัชร	 ดอกเข็ม คาดว�าจบการศึกษา
197 จําป& อักษรศาสตร	 ชยานันท	 พิริยะพฤทธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
198 จําป& อักษรศาสตร	 ณัฐกรณ	 หนูมโน คาดว�าจบการศึกษา
199 จําป& อักษรศาสตร	 พันธกร ชาญชวลิต
200 จําป& อักษรศาสตร	 วรวิช ต้ังหทัยธรรม คาดว�าจบการศึกษา
201 ชวนชม ครุศาสตร	 กนกพร ผลพันธิน
202 ชวนชม ครุศาสตร	 คุณานนต	 สาสีเสาร	 คาดว�าจบการศึกษา
203 ชวนชม ครุศาสตร	 ฐิติชญา สิทธิ์นะศรี คาดว�าจบการศึกษา
204 ชวนชม ครุศาสตร	 ณัชชาภัทร ชลันวรพล คาดว�าจบการศึกษา
205 ชวนชม ครุศาสตร	 ณัฐกานต	 อารยพันธุ	 คาดว�าจบการศึกษา
206 ชวนชม ครุศาสตร	 ณัฐนลิน พร4อมสงฆ	
207 ชวนชม ครุศาสตร	 ธนวัฒน	 กระแจะจันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
208 ชวนชม ครุศาสตร	 ธมนวรรณ อยู�สุขี
209 ชวนชม ครุศาสตร	 ธฤษวรรณ ศิริสุข คาดว�าจบการศึกษา
210 ชวนชม ครุศาสตร	 นฤนาถ สิงห	คํา
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211 ชวนชม ครุศาสตร	 นัทธ	ชนัน อุส�าห	งาน คาดว�าจบการศึกษา
212 ชวนชม ครุศาสตร	 นิรชา เหล�าตระกูล คาดว�าจบการศึกษา
213 ชวนชม ครุศาสตร	 ปLณชญา รัตนพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
214 ชวนชม ครุศาสตร	 ภัทราพร กิขุนทด
215 ชวนชม ครุศาสตร	 วรปรัชญ	 คล4ายทอง
216 ชวนชม ครุศาสตร	 ศิริรัตน	 โถชัยคํา คาดว�าจบการศึกษา
217 ชวนชม ครุศาสตร	 สัตตบงกช รุจิระยรรยง
218 ชวนชม ครุศาสตร	 สิรวิชญ	 สานุสันต	 คาดว�าจบการศึกษา
219 ชวนชม ครุศาสตร	 อรณิชา ประทีปทิพย	 คาดว�าจบการศึกษา
220 ชวนชม ครุศาสตร	 อารีรัตน	 โตจาด
221 ชวนชม จิตวิทยา เจษฎากร ผลทวี คาดว�าจบการศึกษา
222 ชวนชม จิตวิทยา ธันยพัต สุรัติวรพัทธ	 คาดว�าจบการศึกษา
223 ชวนชม จิตวิทยา อรอนงค	 ทองมี คาดว�าจบการศึกษา
224 ชวนชม ทันตแพทยศาสตร	 กานต	ธีรา ชาติชนะยืนยง คาดว�าจบการศึกษา
225 ชวนชม ทันตแพทยศาสตร	 ณัฐณิชา หนิแสDะ คาดว�าจบการศึกษา
226 ชวนชม ทันตแพทยศาสตร	 วรรณธนา ศักด์ิวิทย	 คาดว�าจบการศึกษา
227 ชวนชม ทันตแพทยศาสตร	 วัชรพล เอ่ียมศรี คาดว�าจบการศึกษา
228 ชวนชม ทันตแพทยศาสตร	 อารยา เทียนทองดี คาดว�าจบการศึกษา
229 ชวนชม นิติศาสตร	 จุฑาทิพย	 กล่ําเจริญ
230 ชวนชม นิติศาสตร	 ฐิติมา ศรีละมุล คาดว�าจบการศึกษา
231 ชวนชม นิติศาสตร	 ณิชากร ยิ่งดํานุ�น คาดว�าจบการศึกษา
232 ชวนชม นิติศาสตร	 นภวรรณ ชํานิไพบูลย	 คาดว�าจบการศึกษา
233 ชวนชม นิติศาสตร	 พัฐสิยา อิทธิศักด์ิพงศา คาดว�าจบการศึกษา
234 ชวนชม นิติศาสตร	 เพชรรพี ขาวผ�อง คาดว�าจบการศึกษา
235 ชวนชม นิติศาสตร	 ภูบดินทร	 พุทธา
236 ชวนชม นิติศาสตร	 รวี โซนี่ คาดว�าจบการศึกษา
237 ชวนชม นิติศาสตร	 วิจิตราภรณ	 สุทธิอาจ คาดว�าจบการศึกษา
238 ชวนชม นิติศาสตร	 สิริขวัญ ปMUนแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
239 ชวนชม นิติศาสตร	 แอนนา มาริสซ�า เกย	เยอร	 คาดว�าจบการศึกษา
240 ชวนชม นิเทศศาสตร	 กุลภาวี จันทลักขณา
241 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ก�อกุศล ประวะโข คาดว�าจบการศึกษา
242 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ กานต	พิชชา ดวงแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
243 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ กิฎติยาณี เรืองอ�อน คาดว�าจบการศึกษา
244 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ กิตติธัช ยังฉิม คาดว�าจบการศึกษา
245 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ จิรัชยา เศรษฐี คาดว�าจบการศึกษา
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246 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ชยพล เปรมนิรันดร คาดว�าจบการศึกษา
247 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ณรัญพร ศิษยศาสตร	 คาดว�าจบการศึกษา
248 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ณัฐพงศ	 บุษบา
249 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ณิชกานต	 ฝอยทอง คาดว�าจบการศึกษา
250 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ณิชา แย4มอ่ิม คาดว�าจบการศึกษา
251 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ปMยะธิดา วัฒนาการรุ�งเรือง คาดว�าจบการศึกษา
252 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ พิณัญญา อัศวโกวิทกรณ	 คาดว�าจบการศึกษา
253 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ภควัชร	 ศุภพินิจ คาดว�าจบการศึกษา
254 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ภัทรพร เลิศศิริโรจน	
255 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ มธุรส สุทธานันท	 คาดว�าจบการศึกษา
256 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ รสิตา ดานาคแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
257 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ รัตนชัย สุริยาทัย คาดว�าจบการศึกษา
258 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ ลลิตา กองสุข คาดว�าจบการศึกษา
259 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ วรายุส สุขจัน คาดว�าจบการศึกษา
260 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ วันชนก เกษวิเชียร คาดว�าจบการศึกษา
261 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ วีรวุฒิ พิพัฒน	วณิชย	
262 ชวนชม พาณิชยศาสตร	ฯ สุมณฑา ขันติพันธุ	
263 ชวนชม แพทยศาสตร	 ธีรภัทร สามเต้ีย
264 ชวนชม เภสัชศาสตร	 กวิดา พายัพสถาน
265 ชวนชม เภสัชศาสตร	 กุลนันท	 ไชยลังกา คาดว�าจบการศึกษา
266 ชวนชม เภสัชศาสตร	 ฐิติพัฒน	 รัตตสัมพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
267 ชวนชม เภสัชศาสตร	 เดชา ฤกษ	วรารักษ	
268 ชวนชม เภสัชศาสตร	 นันต	ธีรา พิศิษฐ	โกศล คาดว�าจบการศึกษา
269 ชวนชม เภสัชศาสตร	 นารดา รัตตDะใส คาดว�าจบการศึกษา
270 ชวนชม เภสัชศาสตร	 พิชWุตม	 ทรงคุณเลิศชัย คาดว�าจบการศึกษา
271 ชวนชม เภสัชศาสตร	 ภควดี บูรณสถิตนนท	 คาดว�าจบการศึกษา
272 ชวนชม เภสัชศาสตร	 สุธี ทาวงศ	มา
273 ชวนชม เภสัชศาสตร	 อณุภา ภู�วิจิตรสุทิน คาดว�าจบการศึกษา
274 ชวนชม รัฐศาสตร	 กิตติภพ บุญตาระวะ คาดว�าจบการศึกษา
275 ชวนชม รัฐศาสตร	 ปาลิดา ปวงสุข คาดว�าจบการศึกษา
276 ชวนชม รัฐศาสตร	 พรปวีณ	 ศรีวัฒนกุล คาดว�าจบการศึกษา
277 ชวนชม รัฐศาสตร	 ภัทรนลิน ช�วยชะนะ คาดว�าจบการศึกษา
278 ชวนชม รัฐศาสตร	 ภูพิงค	 โรงสะอาด คาดว�าจบการศึกษา
279 ชวนชม รัฐศาสตร	 รุสนีนาห	 เสนาควิรานนท	 คาดว�าจบการศึกษา
280 ชวนชม รัฐศาสตร	 วณิชชา มะโรหบุตร คาดว�าจบการศึกษา
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281 ชวนชม รัฐศาสตร	 ศิวกร นิฒรรัตน	 คาดว�าจบการศึกษา
282 ชวนชม รัฐศาสตร	 สโรชา บรรเทิงสุข คาดว�าจบการศึกษา
283 ชวนชม วิทยาศาสตร	 กรพรกานต	 วิจิตรรัตนไตร คาดว�าจบการศึกษา
284 ชวนชม วิทยาศาสตร	 กฤติน จรูญรักษ	 คาดว�าจบการศึกษา
285 ชวนชม วิทยาศาสตร	 จินดาพร เพชรวิสัย คาดว�าจบการศึกษา
286 ชวนชม วิทยาศาสตร	 จิรายุส รัตนา คาดว�าจบการศึกษา
287 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ชนิสรา จันทรังษี คาดว�าจบการศึกษา
288 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ชลลดา เกิดสุข คาดว�าจบการศึกษา
289 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ฐิติรัตน	 สุนทรเกตุ คาดว�าจบการศึกษา
290 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ณัฏฐาภรณ	 ทองวัฒนา คาดว�าจบการศึกษา
291 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ณัฐณิชา ฉินสูงเนิน
292 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ณัฐณิชา นามวงศ	
293 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ณิชากร รักษาสนธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
294 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ตวงรัตน	 ตรีนาย คาดว�าจบการศึกษา
295 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ธนพร มีสุข
296 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ธนากร ฆ4องหลวง คาดว�าจบการศึกษา
297 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ธิดารัตน	 ทัดแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
298 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ธีรภัทร เพ็งช�วย
299 ชวนชม วิทยาศาสตร	 นภสร บุญส�ง คาดว�าจบการศึกษา
300 ชวนชม วิทยาศาสตร	 นวแพรว มะลิลา คาดว�าจบการศึกษา
301 ชวนชม วิทยาศาสตร	 นันทิยา กงละวัล คาดว�าจบการศึกษา
302 ชวนชม วิทยาศาสตร	 นิตยา จันทะศิลา คาดว�าจบการศึกษา
303 ชวนชม วิทยาศาสตร	 บงกช ณ พัทลุง คาดว�าจบการศึกษา
304 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ปภาณิณ พันธ	พานิช คาดว�าจบการศึกษา
305 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ประภัสสร อ�องจรูญ คาดว�าจบการศึกษา
306 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ปMยะธิดา หัสโนดาต คาดว�าจบการศึกษา
307 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ปุญญพัฒน	 อุทิศผล คาดว�าจบการศึกษา
308 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ปุณยาพร คําแดง คาดว�าจบการศึกษา
309 ชวนชม วิทยาศาสตร	 พรณิชา แสนพินิจ คาดว�าจบการศึกษา
310 ชวนชม วิทยาศาสตร	 พาขวัญ สุกรินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
311 ชวนชม วิทยาศาสตร	 พิชญ	นรี ก4านลําภู
312 ชวนชม วิทยาศาสตร	 พิมพ	นารา ณ นคร คาดว�าจบการศึกษา
313 ชวนชม วิทยาศาสตร	 พิมลพรรณ ภักดี คาดว�าจบการศึกษา
314 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ภัทรปภา จันทกิจ คาดว�าจบการศึกษา
315 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ยุทธพงศ	 อ่ิมเอิบ คาดว�าจบการศึกษา
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316 ชวนชม วิทยาศาสตร	 รวีวัฒน	 สําเภานิล คาดว�าจบการศึกษา
317 ชวนชม วิทยาศาสตร	 รวีวิชญ	 ตาคํา คาดว�าจบการศึกษา
318 ชวนชม วิทยาศาสตร	 วชร พุ�มหอม คาดว�าจบการศึกษา
319 ชวนชม วิทยาศาสตร	 วรัญญา โชติช�วง คาดว�าจบการศึกษา
320 ชวนชม วิทยาศาสตร	 วรัทยา จันทร คาดว�าจบการศึกษา
321 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ศิริวรรณ ประเสริฐ คาดว�าจบการศึกษา
322 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ศิวาภรณ	 ชวนะดีเลิศ
323 ชวนชม วิทยาศาสตร	 ศุภณัฐ ฤทัยแช�มชื่น คาดว�าจบการศึกษา
324 ชวนชม วิทยาศาสตร	 สมิดา พฤกษ	กันทรากร คาดว�าจบการศึกษา
325 ชวนชม วิทยาศาสตร	 หทัยชนก พงษ	นุ�มกุล
326 ชวนชม วิทยาศาสตร	 อภิรัก คุณานพรัตน	 คาดว�าจบการศึกษา
327 ชวนชม วิทยาศาสตร	 อัญรินทร	 ศักด์ิเมธาวิชญ	 คาดว�าจบการศึกษา
328 ชวนชม วิทยาศาสตร	 อาทฤต จรุงวงศ	เสถียร คาดว�าจบการศึกษา
329 ชวนชม วิทยาศาสตร	 อารียา เลิศประสบสุข คาดว�าจบการศึกษา
330 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา จิรายุ เทียนเจริญชัย คาดว�าจบการศึกษา
331 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา เณศรา อุตม	ทอง คาดว�าจบการศึกษา
332 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา ประภาศิริ รอดอ๋ิว คาดว�าจบการศึกษา
333 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา มนัสชยา จิตต	วิบูลย	 คาดว�าจบการศึกษา
334 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา รัตนา สุวรรณโท คาดว�าจบการศึกษา
335 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา ศุภกฤต ติงมหาอินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
336 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา สุกัญญา จุฑาภัทรา
337 ชวนชม วิทยาศาสตร	การกีฬา อณิสรา สุดใจ คาดว�าจบการศึกษา
338 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 กฤตภาส หาญช4าง คาดว�าจบการศึกษา
339 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 กันตพิชญ	 ศรีชมภู คาดว�าจบการศึกษา
340 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 กันตินันท	 วิสาละ คาดว�าจบการศึกษา
341 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 กิตติภพ ยาวิละ คาดว�าจบการศึกษา
342 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 คริษฐ	 เสถียรราษฎร	 คาดว�าจบการศึกษา
343 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 จิรพงศ	 บุญเพ็ง คาดว�าจบการศึกษา
344 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 จิราวรรณ ขันธหัตถ	
345 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 จีรัฐฑิกุล สุวรรณรัศมี คาดว�าจบการศึกษา
346 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 เจตณัฐ โมไนยพงศ	
347 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ชลชาติ จีนประสม คาดว�าจบการศึกษา
348 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ชานน นาวิบูลวงศ	
349 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ฐิติพงศ	 ปฐมกุลนันท	 คาดว�าจบการศึกษา
350 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ณัฏฐบดินทร	 วงศ	หิรัญเดชา คาดว�าจบการศึกษา
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351 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ณัฐณัฏฐ	 ฉัตรถี คาดว�าจบการศึกษา
352 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ทิพย	วิชา จันทร	เจียวใช4
353 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 นภัสสร นิลวรรณ
354 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 นัทธพงศ	 รักแต�งาน คาดว�าจบการศึกษา
355 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ปฏิพล ขัดทะเสมา คาดว�าจบการศึกษา
356 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ปวิธ ปLญญาสิริกุล คาดว�าจบการศึกษา
357 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 พัชระ เต็งรัง คาดว�าจบการศึกษา
358 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 พีระ สฤษฎีชัยกุล คาดว�าจบการศึกษา
359 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 เพียงชีวา จันทวงศ	
360 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ภาณุพงศ	 บุญหลง คาดว�าจบการศึกษา
361 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 มนัญชัย ไตรกิจวัฒนกุล
362 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 วรภัทร แซ�ลี้ คาดว�าจบการศึกษา
363 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 ศิวกร บุญหม้ัน
364 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 เศรษฐ	 ภูภักด์ิ คาดว�าจบการศึกษา
365 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 สิรวิชญ	 กฤษณุรักษ	 คาดว�าจบการศึกษา
366 ชวนชม วิศวกรรมศาสตร	 อภิเดช ประภากรวิริยะ คาดว�าจบการศึกษา
367 ชวนชม ศิลปกรรมศาสตร	 กิตติธัช พรดอนก�อ
368 ชวนชม เศรษฐศาสตร	 ขวัญรัตน	 นากอง คาดว�าจบการศึกษา
369 ชวนชม เศรษฐศาสตร	 ชนาภา หลิว คาดว�าจบการศึกษา
370 ชวนชม เศรษฐศาสตร	 เบญญาภา เสนานันท	 คาดว�าจบการศึกษา
371 ชวนชม เศรษฐศาสตร	 ปุญญิศา ชวีกลกิจ
372 ชวนชม เศรษฐศาสตร	 อริย	ธัช อมรวัชรีวิชญ	 คาดว�าจบการศึกษา
373 ชวนชม สถาปLตยกรรมศาสตร	 ณัฐกาญจน	 อินทบุตร คาดว�าจบการศึกษา
374 ชวนชม สถาปLตยกรรมศาสตร	 บุษบา ร4อยมาลี
375 ชวนชม สถาปLตยกรรมศาสตร	 ศิริประภัสร	 ศรีเมืองบุญ
376 ชวนชม สหเวชศาสตร	 จิรวัฒน	 คชรักษ	 คาดว�าจบการศึกษา
377 ชวนชม สหเวชศาสตร	 ณัฏฐณิชา ลักษณะศิริ คาดว�าจบการศึกษา
378 ชวนชม สหเวชศาสตร	 ธัญวรัตม	 ศรีวิลัย คาดว�าจบการศึกษา
379 ชวนชม สหเวชศาสตร	 ปณิศรา ชื่นอารมย	 คาดว�าจบการศึกษา
380 ชวนชม สหเวชศาสตร	 มาริสา ธิราช คาดว�าจบการศึกษา
381 ชวนชม สหเวชศาสตร	 รดาธร จันดารัตน	
382 ชวนชม สหเวชศาสตร	 ลักษมณ ทิพย	สุริยะ คาดว�าจบการศึกษา
383 ชวนชม สหเวชศาสตร	 สุกัญญา ยาฟอง คาดว�าจบการศึกษา
384 ชวนชม สัตวแพทยศาสตร	 จินดิต งามวงศ	รณชัย คาดว�าจบการศึกษา
385 ชวนชม สัตวแพทยศาสตร	 ณัฏฐา สุคนธพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
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386 ชวนชม สํานักวิชาทรัพยากรฯ กัญญารัตน	 จันทร	มณีเลิศ คาดว�าจบการศึกษา
387 ชวนชม สํานักวิชาทรัพยากรฯ ทิพวรรณ ธุวะชาวสวน คาดว�าจบการศึกษา
388 ชวนชม สํานักวิชาทรัพยากรฯ พงศธร เกตุพัด คาดว�าจบการศึกษา
389 ชวนชม สํานักวิชาทรัพยากรฯ อานาปานุส วงศ	กระพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
390 ชวนชม อักษรศาสตร	 กฤษณะ ศิริอาภากุล คาดว�าจบการศึกษา
391 ชวนชม อักษรศาสตร	 กัลย	สุดา บุญสุวรรณ คาดว�าจบการศึกษา
392 ชวนชม อักษรศาสตร	 จิราภรณ	 ภู�พิพัฒน	กูล คาดว�าจบการศึกษา
393 ชวนชม อักษรศาสตร	 เชิดชู ชูเชิด คาดว�าจบการศึกษา
394 ชวนชม อักษรศาสตร	 ณัฐณิชา ปรีวัฒนานันท	
395 ชวนชม อักษรศาสตร	 ธัญวรัตม	 วงศ	เรือง คาดว�าจบการศึกษา
396 ชวนชม อักษรศาสตร	 นวพรรษ สรรประสิทธิ์
397 ชวนชม อักษรศาสตร	 พัชนิดา พันธ	โสภา
398 ชวนชม อักษรศาสตร	 พีรพล ขนิษดา คาดว�าจบการศึกษา
399 ชวนชม อักษรศาสตร	 ภัทธิรา ศรีทอง คาดว�าจบการศึกษา
400 ชวนชม อักษรศาสตร	 ภานุพงศ	 สุทธิประภา คาดว�าจบการศึกษา
401 ชวนชม อักษรศาสตร	 วรากร เลี่ยมสกุล
402 ชวนชม อักษรศาสตร	 ศดานันท	 เสมอวงษ	 คาดว�าจบการศึกษา
403 ชวนชม อักษรศาสตร	 ศุภิสรา ธรรมโชติ คาดว�าจบการศึกษา
404 ชวนชม อักษรศาสตร	 สโรชา วิระบรรณ คาดว�าจบการศึกษา
405 ชวนชม อักษรศาสตร	 สุพรรณิการ	 อรัญญาวัฒน	 คาดว�าจบการศึกษา
406 ชวนชม อักษรศาสตร	 สุภัคจริณ วิจิตรพงษา คาดว�าจบการศึกษา
407 พุดซ"อน ครุศาสตร	 กุสุมา โจบี สิงห	ทอง คาดว�าจบการศึกษา
408 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ขนิษฐา เกิดเทวา คาดว�าจบการศึกษา
409 พุดซ"อน ครุศาสตร	 คุณัญญา จําปาทอง คาดว�าจบการศึกษา
410 พุดซ"อน ครุศาสตร	 จันทราพร ใจจะดี คาดว�าจบการศึกษา
411 พุดซ"อน ครุศาสตร	 จิราภา มณีอินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
412 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ชนิสรา ทองซ4อนกลีบ คาดว�าจบการศึกษา
413 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ชัญญานุช ใยคง คาดว�าจบการศึกษา
414 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ชิตตะวัน ประสานชาติ คาดว�าจบการศึกษา
415 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ญาณิศา สัตย	ตัง คาดว�าจบการศึกษา
416 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ฐิติรัตน	 วัชราภินชัย คาดว�าจบการศึกษา
417 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ณัชฐานันท	 ปLPนทองคํา คาดว�าจบการศึกษา
418 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ณัฐชยา ทองแดง คาดว�าจบการศึกษา
419 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ณัฐยา ผลกล่ํา คาดว�าจบการศึกษา
420 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ทรัพย	ทอง เซ่ียงหว็อง คาดว�าจบการศึกษา
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421 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ธัญญาเรศ อินทร	เรือง คาดว�าจบการศึกษา
422 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ธิดารัตน	 ดิษฐวิชัย คาดว�าจบการศึกษา
423 พุดซ"อน ครุศาสตร	 นัซรียา หะยีวานิ คาดว�าจบการศึกษา
424 พุดซ"อน ครุศาสตร	 นูรีฮัน มะเซ็ง คาดว�าจบการศึกษา
425 พุดซ"อน ครุศาสตร	 นูรีฮัน สาหลํา คาดว�าจบการศึกษา
426 พุดซ"อน ครุศาสตร	 เบญจมาศ ดุจดา คาดว�าจบการศึกษา
427 พุดซ"อน ครุศาสตร	 พลอยสิริ คําโสภา คาดว�าจบการศึกษา
428 พุดซ"อน ครุศาสตร	 พิสชา ธีระกุล คาดว�าจบการศึกษา
429 พุดซ"อน ครุศาสตร	 มธุรส แตงโม คาดว�าจบการศึกษา
430 พุดซ"อน ครุศาสตร	 มุกวิภา สรีแสง คาดว�าจบการศึกษา
431 พุดซ"อน ครุศาสตร	 รักติบูล ท4าววัฒนากุล คาดว�าจบการศึกษา
432 พุดซ"อน ครุศาสตร	 วชิราภรณ	 นาทันใจ คาดว�าจบการศึกษา
433 พุดซ"อน ครุศาสตร	 วโรชา แซ�โง4ว คาดว�าจบการศึกษา
434 พุดซ"อน ครุศาสตร	 วิภาวี ขม้ินทอง คาดว�าจบการศึกษา
435 พุดซ"อน ครุศาสตร	 เวณิสตา จันอ�อน คาดว�าจบการศึกษา
436 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ศดานันท	 เทพจันตา คาดว�าจบการศึกษา
437 พุดซ"อน ครุศาสตร	 ศศิ สุดชาญชัยกุล คาดว�าจบการศึกษา
438 พุดซ"อน ครุศาสตร	 สโรชา ศาสนนันทน	
439 พุดซ"อน ครุศาสตร	 สิริยาพร พิละมาตย	 คาดว�าจบการศึกษา
440 พุดซ"อน ครุศาสตร	 สุรภา สักขันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
441 พุดซ"อน ครุศาสตร	 อนุตรา ช�วยศิริ คาดว�าจบการศึกษา
442 พุดซ"อน ครุศาสตร	 อมรรัตน	 ศรีวิเศษ คาดว�าจบการศึกษา
443 พุดซ"อน ครุศาสตร	 อาทิตยา กาทอง คาดว�าจบการศึกษา
444 พุดซ"อน ครุศาสตร	 อาริสา หลีหลํา คาดว�าจบการศึกษา
445 พุดซ"อน จิตวิทยา ปพิชญา คังฆะมะโน คาดว�าจบการศึกษา
446 พุดซ"อน จิตวิทยา พรสวรรค	 โกมล คาดว�าจบการศึกษา
447 พุดซ"อน จิตวิทยา พิชญาภัค สุดประเสริฐ คาดว�าจบการศึกษา
448 พุดซ"อน จิตวิทยา สุพิชญา ศรีทองจรัสกุล คาดว�าจบการศึกษา
449 พุดซ"อน จิตวิทยา อภิญญา สังเกตุ คาดว�าจบการศึกษา
450 พุดซ"อน ทันตแพทยศาสตร	 นัฐชนก รัตนแคล4ว
451 พุดซ"อน นิติศาสตร	 ณัฐนันท	 ธนาภัทรโสภณ คาดว�าจบการศึกษา
452 พุดซ"อน นิติศาสตร	 ธันย	ชนก พลิกเถ่ือน คาดว�าจบการศึกษา
453 พุดซ"อน นิติศาสตร	 ปMยะฉัตร สุวรรณวิหค คาดว�าจบการศึกษา
454 พุดซ"อน นิติศาสตร	 ศรัณย	พัทธ	 ถิรเมธาวงษ	
455 พุดซ"อน นิติศาสตร	 สิริมา เหลืองเรณูวลัย คาดว�าจบการศึกษา
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456 พุดซ"อน นิเทศศาสตร	 ลิต4า บุญส�ง คาดว�าจบการศึกษา
457 พุดซ"อน นิเทศศาสตร	 วรินทร ศิรินอก คาดว�าจบการศึกษา
458 พุดซ"อน นิเทศศาสตร	 ศิรินทิพย	 พาคํากอง คาดว�าจบการศึกษา
459 พุดซ"อน นิเทศศาสตร	 สุดา หนอกกระโทก คาดว�าจบการศึกษา
460 พุดซ"อน นิเทศศาสตร	 เหวินอ้ี ชิน คาดว�าจบการศึกษา
461 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ ณฐอร รวยถาวรกิจ คาดว�าจบการศึกษา
462 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ ธันยมัย เอ่ียมศิริ คาดว�าจบการศึกษา
463 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ ปุณยวีร	 อัครขจรฤทธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
464 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ พิมบงกช ชัยกําธร คาดว�าจบการศึกษา
465 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ สุวัจนี สุโพธิ์ภาคสกุล คาดว�าจบการศึกษา
466 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ โสมภัสรา เผือกพูลผล คาดว�าจบการศึกษา
467 พุดซ"อน พาณิชยศาสตร	ฯ อินทิรา ชาวน�าน คาดว�าจบการศึกษา
468 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 กันธิชา ผสมพราหมณ	 คาดว�าจบการศึกษา
469 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 เขมสรณ	 ดวงพันนา คาดว�าจบการศึกษา
470 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 จุฑามาศ พรมพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
471 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 ณัฏฐิดามาส เกตุงาม คาดว�าจบการศึกษา
472 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 พรรณภัทร ธีรุตน	 คาดว�าจบการศึกษา
473 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 พักตร	เพ็ญ เมืองจันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
474 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 วิภาวี แก4วเจริญ คาดว�าจบการศึกษา
475 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 สุนทรี จิตตุรงค	อาภรณ	 คาดว�าจบการศึกษา
476 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 สุวิมล สีคํา คาดว�าจบการศึกษา
477 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 หนึ่งฤทัย โพธิ์ลังกา คาดว�าจบการศึกษา
478 พุดซ"อน เภสัชศาสตร	 อนุตตรีย	 ทองสมนึก คาดว�าจบการศึกษา
479 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 เกษมณี ศรีจันทร	ดี คาดว�าจบการศึกษา
480 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 นาตชา โดยเคน คาดว�าจบการศึกษา
481 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 พนอ เงินภูเขียว คาดว�าจบการศึกษา
482 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 พัสชณนัน ขุนหมุด คาดว�าจบการศึกษา
483 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 พิชญา อินทะรังษี คาดว�าจบการศึกษา
484 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 แพรวา ศรีทอง
485 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 เรืองระดา ผิวศิริ คาดว�าจบการศึกษา
486 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 วิชุดา ณ ร4อยเอ็ด คาดว�าจบการศึกษา
487 พุดซ"อน รัฐศาสตร	 สุรีย	นิภา วิเวกวิน คาดว�าจบการศึกษา
488 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 กมลวรรณ อ4อยแขม คาดว�าจบการศึกษา
489 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 กาญจนาภรณ	 นันทจักร	 คาดว�าจบการศึกษา
490 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ขวัญจิรา สถาพร คาดว�าจบการศึกษา
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491 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 จิรวรรณ ผ�องจําปา คาดว�าจบการศึกษา
492 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 จุฬาภรณ	 บัวแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
493 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ชณุตพร จิตจง คาดว�าจบการศึกษา
494 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 โชติกา ถาปMนตา คาดว�าจบการศึกษา
495 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ณัฐวรรณ ดวงแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
496 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ธนพัต โอคง คาดว�าจบการศึกษา
497 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 นภัสวรรณ ธรรมสวัสด์ิ คาดว�าจบการศึกษา
498 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 นันทนัช เลิศอนันต	สิทธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
499 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 เบญจวรรณ ธนันชัย คาดว�าจบการศึกษา
500 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ปฐมพร ชายเขา คาดว�าจบการศึกษา
501 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ประกายทิพย	 สมจิตต	 คาดว�าจบการศึกษา
502 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ปMยะนุช แซ�ตัง คาดว�าจบการศึกษา
503 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 พรธีรา มณเฑียรทอง คาดว�าจบการศึกษา
504 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 พรรณวสา สรรพประเสริฐ คาดว�าจบการศึกษา
505 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 พัชร	สิตา ศิรยศอลงกรณ	 คาดว�าจบการศึกษา
506 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 พัชรินทร	 เดโชชัย คาดว�าจบการศึกษา
507 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ภัสรา สุวรรณสิงห	 คาดว�าจบการศึกษา
508 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 รุ4งลาวัลย	 ชาภักดี คาดว�าจบการศึกษา
509 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 รุจนา สุวรรณแดง คาดว�าจบการศึกษา
510 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 วันนิษา แสนอินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
511 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ศตพร กระแสครุป
512 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 ศุภากร อันผาสุข
513 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 สิริยากร มิตรจิตร คาดว�าจบการศึกษา
514 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 สุชาดา ทับเจริญ คาดว�าจบการศึกษา
515 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	 อมลวรรณ จันเพชร	 คาดว�าจบการศึกษา
516 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา ฐิตารีย	 สายฟSา คาดว�าจบการศึกษา
517 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา ทิพย	ตะวัน แสนแพง คาดว�าจบการศึกษา
518 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา ปรียาพร ผลสิน คาดว�าจบการศึกษา
519 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา ปาริชาติ สีสด คาดว�าจบการศึกษา
520 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา พลอยผกา พุทธาวัง คาดว�าจบการศึกษา
521 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา ภัทรภร แตงพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
522 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา มิตรสินี มาลีรัตน	
523 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา ศิริลักษณ	 เสาธงชัย คาดว�าจบการศึกษา
524 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา สมัญญา เข็มทอง คาดว�าจบการศึกษา
525 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา สุณิสา มากสอน คาดว�าจบการศึกษา



16

ลําดับ ตึก คณะ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

รายช่ือนิสิตที่ยังไม!ได"ยื่นอยู!หอพักต!อ ป&การศึกษา 2564
ข"อมูลเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. **รายช่ือเรียงตามตึก/คณะ/พยัญชนะตัวแรกของช่ือ**

526 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา สุธิดา ย�างกุ4ง คาดว�าจบการศึกษา
527 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา อริสรา พ่ึงโภคา คาดว�าจบการศึกษา
528 พุดซ"อน วิทยาศาสตร	การกีฬา อาทิตยา อินทร	แก4ว คาดว�าจบการศึกษา
529 พุดซ"อน วิศวกรรมศาสตร	 พีรยา ดนัยธรรมกุล คาดว�าจบการศึกษา
530 พุดซ"อน ศิลปกรรมศาสตร	 ชนากานต	 อุ�นวรรณธรรม
531 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 จิรัชญา แก4วหีตนุ4ย คาดว�าจบการศึกษา
532 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 ไซนับ มาแจ คาดว�าจบการศึกษา
533 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 ธนัชชา วิบูลพรชัย คาดว�าจบการศึกษา
534 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 ธนัญญา เมืองคํา คาดว�าจบการศึกษา
535 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 นิมมานรดี ศรีคําแสน คาดว�าจบการศึกษา
536 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 นูรไอนี เยง คาดว�าจบการศึกษา
537 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 เบญจวรรน มันฑะกะ คาดว�าจบการศึกษา
538 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 ปLทมพร ทะแดง คาดว�าจบการศึกษา
539 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 ศิริมา สริมา คาดว�าจบการศึกษา
540 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 ศุภางค	ภิต การินตา คาดว�าจบการศึกษา
541 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 สุทธิวรรณ ขวัญสวัสด์ิ คาดว�าจบการศึกษา
542 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 สุวิกา เหล�าคนค4า คาดว�าจบการศึกษา
543 พุดซ"อน เศรษฐศาสตร	 อานีซ หะยีสมาแอ คาดว�าจบการศึกษา
544 พุดซ"อน สถาปLตยกรรมศาสตร	 ภัทราพร พลพวกุล
545 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 กัญญารัตน	 เพ็ชดีคาย คาดว�าจบการศึกษา
546 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ชลนภา เขียวขจรไกล คาดว�าจบการศึกษา
547 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ณัฐรินีย	 พงศ	ยี่หล4า คาดว�าจบการศึกษา
548 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ธณัฐพร บริรุ�งมงคล คาดว�าจบการศึกษา
549 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ธมนวรรณ ทองศรีนุช คาดว�าจบการศึกษา
550 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 นุชิตา กรมขันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
551 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 เนตรมณี ศรีตัมภวา คาดว�าจบการศึกษา
552 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ภรภัทร ทวีวงษ	 คาดว�าจบการศึกษา
553 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ภัทราวดี พรมงูเหลือม คาดว�าจบการศึกษา
554 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 วงเดือน ภักดี คาดว�าจบการศึกษา
555 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 วาสนา โภคาสุข คาดว�าจบการศึกษา
556 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 ศศิวิมล สุขลอย คาดว�าจบการศึกษา
557 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 สุดารัตน	 ตุ�มทอง คาดว�าจบการศึกษา
558 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 เสาวรัตน	 คงอินทร	 คาดว�าจบการศึกษา
559 พุดซ"อน สหเวชศาสตร	 หัสฎี ศักด์ิสวัสด์ิ คาดว�าจบการศึกษา
560 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 เกวลิน จําปาสัก คาดว�าจบการศึกษา
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561 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 คคนางค	 กุระชน คาดว�าจบการศึกษา
562 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 จิราพร ดอนเลย คาดว�าจบการศึกษา
563 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 ณัทชาภา รัตนาภรณ	 คาดว�าจบการศึกษา
564 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 นันทนัช ยศสอน คาดว�าจบการศึกษา
565 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 นิธิพร คํานาน คาดว�าจบการศึกษา
566 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 พรพิมล จตุเทน คาดว�าจบการศึกษา
567 พุดซ"อน สัตวแพทยศาสตร	 พันธกานต	 ปSองขวาเลา คาดว�าจบการศึกษา
568 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ กนกภรณ	 วงษ	สง�า คาดว�าจบการศึกษา
569 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ กมลชนก บุญภา คาดว�าจบการศึกษา
570 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ กรกช อุ�นเจี้ยง คาดว�าจบการศึกษา
571 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ กัญญาภัค เข็มทอง คาดว�าจบการศึกษา
572 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ กิติญา จิตอารี คาดว�าจบการศึกษา
573 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ จิรชยา สมจิตร คาดว�าจบการศึกษา
574 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ จิรัญญา สังข	โพธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
575 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ จุฑามาศ ปLนดี คาดว�าจบการศึกษา
576 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ เจนจิรา กันทาเปRง คาดว�าจบการศึกษา
577 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ณัฐธิชา สมตา คาดว�าจบการศึกษา
578 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ณัฐริกา ดัดถุยาวัตร คาดว�าจบการศึกษา
579 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ณิธิพร บัวอํ่า คาดว�าจบการศึกษา
580 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ถิรดา ซ่ือสัตย	 คาดว�าจบการศึกษา
581 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ธัญลักษณ	 แสนอุบล คาดว�าจบการศึกษา
582 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ นริศรา สุภาพันธ	 คาดว�าจบการศึกษา
583 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ พัชราภา เพ็งหนู คาดว�าจบการศึกษา
584 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ภัชราภา เฟJUองฟู คาดว�าจบการศึกษา
585 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ มธุรดา ภู�ตระกูลพัฒนา คาดว�าจบการศึกษา
586 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ มริศรา สรรพสอน คาดว�าจบการศึกษา
587 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ลดาวัลย	 บัวมาศ คาดว�าจบการศึกษา
588 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ วรดา โตจําเริญ คาดว�าจบการศึกษา
589 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ วรรณลิกา เอ่ียมน4อย
590 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ วิจชนี วุฒฑี คาดว�าจบการศึกษา
591 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ศิริวรรณ เรืองหิรัญวนิช คาดว�าจบการศึกษา
592 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ สราลิตา ณุวงษ	ศรี คาดว�าจบการศึกษา
593 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ สิริรัตน	 ตามวัน คาดว�าจบการศึกษา
594 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ สุกัญญา มหากาฬ คาดว�าจบการศึกษา
595 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ สุตาภัทร นันทศรี คาดว�าจบการศึกษา
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596 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ สุนิตา ทองประเสริฐ คาดว�าจบการศึกษา
597 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ แสนแก4ว วงศ	สุบิน คาดว�าจบการศึกษา
598 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ อรพรรณ แสงจันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
599 พุดซ"อน สํานักวิชาทรัพยากรฯ อรวรา กรดแก4ว คาดว�าจบการศึกษา
600 พุดซ"อน อักษรศาสตร	 จารุวรรณ นาวงษ	 คาดว�าจบการศึกษา
601 พุดซ"อน อักษรศาสตร	 ฐิตาภา แก4วหม้ัน คาดว�าจบการศึกษา
602 พุดซ"อน อักษรศาสตร	 ณัฐกมล พัดไสว คาดว�าจบการศึกษา
603 พุดซ"อน อักษรศาสตร	 มัทนมาดา โอฬาริกานนท	 คาดว�าจบการศึกษา
604 พุดซ"อน อักษรศาสตร	 รสสุคนธ	 โชติจรัสวาณิช คาดว�าจบการศึกษา
605 พุดซ"อน อักษรศาสตร	 อรอนงค	 พิชัยคํา คาดว�าจบการศึกษา
606 พุดตาน ครุศาสตร	 กัณฐิกา ศักด์ิไทยสมบูรณ	 คาดว�าจบการศึกษา
607 พุดตาน ครุศาสตร	 นภัสวรรณ วงศ	จันทร	 คาดว�าจบการศึกษา
608 พุดตาน ครุศาสตร	 เนตรนภา สกุลแววแสง คาดว�าจบการศึกษา
609 พุดตาน พาณิชยศาสตร	ฯ วรรณา มุลาลินน	 คาดว�าจบการศึกษา
610 พุดตาน พาณิชยศาสตร	ฯ ไอรดา แสงดอกไม4
611 พุดตาน วิทยาศาสตร	 กวินธิดา สายยศ คาดว�าจบการศึกษา
612 พุดตาน วิทยาศาสตร	 พัฒน	นรี เศวตาภรณ	
613 พุดตาน วิทยาศาสตร	 ภารดี อ�อนสําโรง คาดว�าจบการศึกษา
614 พุดตาน วิทยาศาสตร	 วชิราภรณ	 พรหมเจริญ คาดว�าจบการศึกษา
615 พุดตาน วิทยาศาสตร	 เอกกันยา วัฒนพานิช
616 พุดตาน วิศวกรรมศาสตร	 แพรวพรรณ สังข	แก4ว
617 พุดตาน สหเวชศาสตร	 อธิติยา สินิทธ	สกุล
618 พุดตาน สัตวแพทยศาสตร	 ธันย	รดา นิธิกรธัญวัชร	
619 พุดตาน สํานักวิชาทรัพยากรฯ ศุภิสรา ชนะสิทธิ์ คาดว�าจบการศึกษา
620 พุดตาน สํานักวิชาทรัพยากรฯ อังศ	วรา วงศ	ศิริศักด์ิ คาดว�าจบการศึกษา
621 พุดตาน อักษรศาสตร	 พิชญาวี ตันติศุภรักษ	 คาดว�าจบการศึกษา


