


  จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งท่ีว่าง

หน่วยเลือกต้ัง โต๊ะรับบัตร
เลือกต้ัง ส่วนงาน/หน่วยงาน ลําดับเริ่ม ลําดับสิ้นสุด จํานวนคน รวมจํานวน

คน/โต๊ะ
หน่วยเลือกต้ังท่ี 1 หน่วยเลือกต้ังในมหาวิทยาลัย  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ช้ัน 1 654

โต๊ะท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ 1 109 109 155
โรงเรียนการเรือน 110 155 46

โต๊ะท่ี 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 156 263 108 125
บัณฑิตวิทยาลัย 264 280 17

โต๊ะท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 281 370 90 130
คณะพยาบาลศาสตร์ 371 410 40

โต๊ะท่ี 4 คณะครุศาสตร์ 411 492 82 122
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 493 532 40

โต๊ะท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 533 608 76 122
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 609 653 45
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 654 654 1

หน่วยเลือกต้ังท่ี 2 สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 62
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 655 663 9
คณะครุศาสตร์ 664 680 17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 681 686 6
คณะวิทยาการจัดการ 687 693 7
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 694 704 11
โรงเรียนการเรือน 705 716 12

หน่วยเลือกต้ังท่ี 3 สํานักงานศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ลําปาง 73
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 717 753 37
คณะครุศาสตร์ 754 763 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 764 767 4
คณะวิทยาการจัดการ 768 772 5
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 773 780 8
โรงเรียนการเรือน 781 788 8
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 789 789 1

หน่วยเลือกต้ังท่ี 4 สํานักงานศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน 30
คณะครุศาสตร์ 790 791 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 792 794 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 795 796 2
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 797 818 22
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 819 819 1

หน่วยเลือกต้ังท่ี 5 สํานักงานศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 27
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 820 833 14
คณะครุศาสตร์ 834 843 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 844 844 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 845 845 1
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 846 846 1
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หน่วยเลือกต้ัง โต๊ะรับบัตร
เลือกต้ัง ส่วนงาน/หน่วยงาน ลําดับเริ่ม ลําดับสิ้นสุด จํานวนคน รวมจํานวน

คน/โต๊ะ
หน่วยเลือกต้ังท่ี 6 สํานักงานศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 31

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 847 847 1
คณะวิทยาการจัดการ 848 855 8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 856 859 4
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 860 864 5
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 865 870 6
โรงเรียนการเรือน 871 877 7

รวมจํานวนท้ังสิ้น 877



     รายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งท่ีว่าง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : เป็นคณาจารย์ประจํา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจนถึงวันเลือกตั้ง

ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ส่วนงาน หน่วยเลือกต้ัง

1 น.ส. กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
2 น.ส. กนิษฐา ศรีเอนก คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
3 น.ส. กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
4 น.ส. กัญญทอง หรดาล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
5 นาง กาหลง กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
6 น.ส. ขจิตขวัญ กิจวิสาละ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
7 นาง ขนิษฐา ปาลโมกข์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
8 นาย จตุรงค์ ดวงจินดา คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
9 น.ส. จริยะดา จันทรังษี คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
10 นาย จิรเดช สมิทธิพรพรรณ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
11 นาย จิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
12 นาย จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลยั
13 นาย ชนินทร์ ต่วนชะเอม คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
14 น.ส. ชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
15 นาย ชุษณะ จันทร์อ่อน คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
16 น.ส. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
17 นาง ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
18 น.ส. ณพสร ทับเส็ง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
19 น.ส. ณัฏฐดา ศรีมุข คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
20 น.ส. ณัฐพรรณ ตันติกุล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
21 นาย ทรงธรรม ทิวสมบุญ คณะวทิยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
22 นาย ธนากร ปักษา คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
23 น.ส. ธิดารัตน์ คํายัง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
24 นาย นกุล ฤกษ์จริจุมพล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
25 นาย นคเรศ ณ พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
26 น.ส. นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
27 น.ส. นภัสวรรณ เอ่ียมสอาด คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
28 น.ส. นฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
29 นาง นารถอนงค์ กองสารศรี คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
30 น.ส. น้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
31 น.ส. นิศานาถ มั่งศิริ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
32 น.ส. นุชฤดี รุ่ยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
33 น.ส. นุสรา ลาภภูวนารถ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
34 นาง บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
35 นาย ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
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ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ส่วนงาน หน่วยเลือกต้ัง

36 นาง ประทินพร แรมวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
37 นาย ประศาสน์ นิยม คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
38 นาย ปราโมทย์ ยอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
39 น.ส. ปริศนา มั่นเภา คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
40 นาง ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
41 นาง ปวีณา สปิลเลอร์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
42 นาง พรพิมล สุวรรณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
43 นาย พรภัทร อินทรวรพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
44 น.ส. ภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
45 น.ส. ภัคระวี แหวนเพชร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
46 น.ส. ภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
47 นาง ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
48 นาง ภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
49 นาย ภุชงค์ เมนะสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
50 นาย ภูชิตต์ ภูริปาณิก คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
51 น.ส. มนสินี สุขมาก คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
52 น.ส. มะลิ ชารี คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
53 นาง รจนา กวางรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
54 น.ส. รติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
55 น.ส. รติวัลย์ วัฒนสิน คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
56 น.ส. รรินทร วสุนันต์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
57 น.ส. รัตนา แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
58 นาง รัตนา วงศ์รัศมีเดือน คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
59 นาย ราเชนทร์ บุญลอยสง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
60 นาย รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
61 น.ส. โรจนา ศุขะพนัธุ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
62 นาง ลัดดา สวนมะลิ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
63 น.ส. วณิชยา ศีลบุตร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
64 นาย วราธร อภิรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
65 นาย วรภัทร จัตุชัย คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
66 น.ส. วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
67 นาง วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
68 นาย วรัตต์ อินทสระ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
69 นาง วันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
70 น.ส. วันวิธู สรณารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
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71 น.ส. วารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
72 น.ส. วิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
73 น.ส. วิภาวี วลีพิทักษ์เดช คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
74 นาย วิโรจน์ เทพบุตร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
75 น.ส. วิสาขา เทียมลม คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
76 น.ส. ศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
77 นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
78 นาย ศานสันต์ รักแต่งาม คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวทิยาลัย
79 น.ส. ศิริ ชะระอํ่า คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
80 น.ส. ศิริมา คงทัพ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
81 น.ส. ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
82 น.ส. ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
83 นาย สนธยา เรืองหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
84 น.ส. สมธีราภ์ พรมศิริ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
85 นาง สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
86 นาย สราวุธ ชมบัวทอง คณะวทิยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
87 นาง สรินยา สมบุญ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
88 น.ส. สวรรยา พิณเนียม คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
89 น.ส. สาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
90 น.ส. สิรินาถ แพทยังกุล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
91 น.ส. สิริวดี ชูเชิด คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
92 น.ส. สุชาดา คุ้มสลุด คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
93 น.ส. สุตตมา แสงวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
94 น.ส. สทิุตา จุลกนิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
95 น.ส. สุพัตรา สถาพรประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
96 น.ส. สุภาภรณ์ สมไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
97 นาง สุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
98 นาย สุรศักดิ์ แสงเย็น คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
99 น.ส. สุรัชนา ช่วยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
100 น.ส. สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
101 น.ส. สุวลกัษณ์ ห่วงเย็น คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
102 น.ส. อนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
103 นาง อนัญญา โปราณานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
104 น.ส. อภิญญา ทหราวานิช คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
105 น.ส. อมรรัตน์ เรืองสกุล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
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106 นาย อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
107 นาง อังคณา โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
108 น.ส. อังคณา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
109 น.ส. อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย
110 น.ส. กนกกานต์ วีระกุล โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
111 น.ส. กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
112 นาย กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
113 นาง จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
114 น.ส. จารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
115 นาย ฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
116 น.ส. ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
117 น.ส. ฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
118 น.ส. ณัจยา เมฆราวี โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
119 น.ส. ณัชนก มีประถม โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
120 นาย ทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
121 น.ส. ทัตดารา กาญจนกุญชร โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
122 น.ส. ธนิกานต์ นับวันดี โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
123 น.ส. ธัญลักษณ์ อุ่นสุข โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
124 น.ส. ธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
125 น.ส. ธีรนุช ฉายศิริโชติ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
126 นาย นราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
127 น.ส. นันทพร รุจิขจร โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
128 น.ส. นุจิรา รัศมีไพบลูย์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
129 น.ส. เบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
130 น.ส. ปวิตรา ภาสุรกุล โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
131 น.ส. ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
132 น.ส. ปิยวรรณ อยู่ดี โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
133 นาย เป็นเอก ทรัพย์สิน โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
134 น.ส. พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
135 น.ส. พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
136 น.ส. พัทธนันท์ ศรีม่วง โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
137 น.ส. พิรมาลย์ บุญธรรม โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
138 น.ส. ภัทราทิพย์ รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
139 นาย ภาคภูมิ คูประเสริฐย่ิง โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
140 น.ส. ยศพร พลายโถ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
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141 น.ส. ยศสินี หัวดง โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
142 น.ส. ราตรี เมฆวิลัย โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
143 นาง วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
144 นาย วีระ พุ่มเกิด โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
145 นาย วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
146 น.ส. ศวรรญา ปั่นดลสุข โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
147 น.ส. สายบังอร ปานพรม โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
148 น.ส. สุธาสินี ชิ้นทอง โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
149 น.ส. สุนิทรา ชัยภัย โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
150 น.ส. สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
151 น.ส. โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
152 น.ส. หทัยชนก ศรีประไพ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
153 น.ส. อรอนงค์ ทองมี โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
154 น.ส. อุบล ชื่นสําราญ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
155 นาย เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย
156 นาง Hyde Canosa โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
157 น.ส. กรวิภา อินทรประเสริฐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
158 นาง กอบลาภ อิมราพร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
159 น.ส. กัญญาณัฐ เก้ารัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
160 น.ส. กัลยาพร แซ่วื้อ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
161 น.ส. กาญจนา ธรรมลังกา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
162 นาง จรินทร์ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
163 นาง จันทิมา สุพรรณกนก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวทิยาลัย
164 น.ส. จิรวรรณ สาคร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
165 น.ส. จิราวรรณ คบขุนทด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
166 น.ส. จุฑามาศ พุทธิวรรณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
167 น.ส. ชมพูนุท ทองภู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
168 น.ส. ชลิตา ร้ิวเลิศธรรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
169 น.ส. ญานิศา จูมทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
170 น.ส. ฐิติกาญจน์ เก้ือนุ้ย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
171 น.ส. ณัฐภัท ขาวบัณฑิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
172 นาง ณิชาลฎา ยงเสมอ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
173 นาย ทัชรินทร์ แมสซิลี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
174 น.ส. ทินสิรี หลวงจันทร์ดวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
175 น.ส. ทิพย์ภาพร หัวยาว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
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176 นาง ทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
177 น.ส. ทิวาภรณ์ ขวัญอยู่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
178 น.ส. ธัญพร กาญจนรัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
179 น.ส. ธิดารัตน์ สัมโย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
180 น.ส. นริศรา แนวไธสง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
181 น.ส. นลินี ศรีวราลักษณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
182 น.ส. นัฐมล เครือทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
183 น.ส. นารถนรินทร์ ดีนิสัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
184 น.ส. น้ําค้าง ยินดีขันธ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
185 นาง น้ําเพชร์ ทรายแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
186 น.ส. เนตรทิพย์ วิเชียร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
187 น.ส. บรรจง ทิพจร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
188 น.ส. บุษราภรณ์ ติ้วต้ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
189 นาย ปฐม ล้ํายอดมรรคผล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
190 น.ส. ประณิตา ทองพันธ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
191 น.ส. ประภัสสร สันตะวาลิ้ม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
192 น.ส. ปรียานุช สีขํา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
193 น.ส. ปรียาภรณ์ ทองสุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
194 น.ส. ปาริชาติ รักเชื้อ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
195 น.ส. พรทิพย์ วงษ์สุดใจ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
196 นาง พรรณทิยา เพ็ชรจํารัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
197 น.ส. พักตร์เพ็ญ สินหมู่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
198 น.ส. พัทธนันท์ เทพทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
199 น.ส. พุทธชาติ เพชรภูเขียว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
200 น.ส. ไพรัตน์ วรนันทิกรกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
201 น.ส. ฟาริดา เซ็นหลวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
202 นาย มนัสวิน พวงใต้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
203 น.ส. มยุรีย์ เปลี่ยนแพ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
204 น.ส. มะลิวัลย์ การไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
205 น.ส. เมธาพร ยะดอนใจ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
206 น.ส. ยศวดี วัณณกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
207 น.ส. ยุพา สําเนานวน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
208 นาย รวี ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
209 น.ส. รัตติกาล วงษ์สุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
210 น.ส. รุ่งนภา วันเพ็ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
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211 น.ส. รุ่งเรือง หอมปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
212 น.ส. ฤทัยชนก ทรงวิมล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
213 น.ส. ลภัสรดา ดิษฐเนตร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
214 น.ส. วรางคณา วิงวร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
215 น.ส. วันวิสาข์ ตันสังวรณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
216 น.ส. วัลยา โฉมทนงค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
217 น.ส. วาณี แซ่หุ่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
218 น.ส. วิชชุดา สมนึกตน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
219 นาย วีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
220 น.ส. ศศิพัชร์ เกิดลาภผล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
221 น.ส. ศาตนันท์ แก้วอุดม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
222 น.ส. ศิรินภา ฉอ้อนศรี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
223 น.ส. ศิริพร ศรีเสมอ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลยั
224 น.ส. ศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
225 นาย สมศักดิ์ ปัญหา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
226 นาย สายชล นัทธี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
227 นาย สาโรจน์ มีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
228 น.ส. สุติมา คะเนนิล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
229 น.ส. สุภาพ นาทศรีทา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
230 น.ส. สุภาวดี สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
231 นาย สุรชัย แสงท้าว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
232 น.ส. สุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
233 น.ส. เสาวนีย์ บัวพัฒน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
234 น.ส. เสาวลักษณ์ อินยานวล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
235 น.ส. หทัยกาญจน์ ขันแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
236 น.ส. หทัยทิพย์ นามวงษ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
237 น.ส. อนงค์ญา ขุนทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
238 นาย อนันต์ ลี้รุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
239 น.ส. อภิชญา ทองประดับเพชร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
240 น.ส. อมรา ไข่มุกด์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
241 น.ส. อัญชลี ข้าวสามรวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
242 น.ส. อัมพรรณ พูลลาภ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย
243 นาย จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
244 นาย เฉลิมพล จินดาเรือง บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
245 นาย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
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246 นาย ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
247 นาย ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
248 นาย นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
249 น.ส. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
250 นาย ประกฤติ พูลพัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
251 นาย ผดุง อารยะวิญญู บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
252 นาย พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลยั
253 นาง มลิวัลย์ ธรรมแสง บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
254 นาย ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
255 น.ส. รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
256 น.ส. วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
257 นาย ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
258 น.ส. สุภาภรณ์ ตั้งดําเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
259 น.ส. องค์อร สงวนญาติ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
260 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
261 น.ส. ขวัญจิต อิสระสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
262 น.ส. เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
263 น.ส. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
264 น.ส. จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
265 น.ส. จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
266 น.ส. จิราภรณ์ พงษ์โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
267 น.ส. จิราภรณ์ ทองตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
268 นาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
269 นาง ชฎามาศ ขาวสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
270 นาง ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
271 นาย ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
272 นาย ชาญชัย ตรีเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
273 นาย ชาติ ทีฆะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
274 นาย ชานุ โพธิพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
275 นาง ชูติวรรณ บุญอาชาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
276 นาง ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
277 น.ส. ฐิติพร ลินิฐฎา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
278 น.ส. ฐิติยา เนตรวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
279 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
280 น.ส. ณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
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281 น.ส. ณัฐกฤตา สุวรรณทีป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
282 น.ส. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
283 น.ส. ณัฐพร บู๊ฮวด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
284 นาย ดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
285 นาย ตระกูล รัมมะฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
286 นาง ทัศนีย์ พาณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
287 นาย ทินกร ชุณหภัทรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
288 นาง ทิพย์วิมล กิตติวราพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
289 นาย ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
290 นาย แทนทัศน์ เพียกขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
291 น.ส. ธนพรรษ พฤกษะวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
292 นาย ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
293 น.ส. นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
294 น.ส. นาฏลดา อ่อนวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
295 นาย นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
296 นาย ปฏิญญา สุขวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
297 นาย ปเนต หมายมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
298 น.ส. ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
299 น.ส. ปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
300 น.ส. ปิยนุช พรมภมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
301 น.ส. ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
302 น.ส. พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
303 น.ส. พรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
304 นาย พันชัย เม่นฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
305 น.ส. พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
306 น.ส. พุทธิธร แสงรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
307 นาย ไพรัชนพ วิริยวรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
308 น.ส. เฟื่องฟ้า เป็นศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
309 นาย มณชัย เดชสังกรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
310 นาย ยุทธนา พิมพ์ทองงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
311 นาย ยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
312 นาง ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
313 น.ส. เยาวเรศ ส่วนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
314 นาย รังสันต์ จอมทะรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
315 นาย รุ่งเกียรติ แก้วเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
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316 นาย ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
317 นาย วรพจน์ หริตกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
318 น.ส. วราภรณ์ วัฒนเขจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
319 น.ส. วัจนา ขาวฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
320 นาย วัชรากรณ์ เนตรหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
321 นาง วันดี สิริธนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
322 นาง วันปิติ ธรรมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
323 นาย วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
324 นาย วิชชา ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
325 นาย วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
326 นาย วิทวัส รัตนถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
327 น.ส. วิภา ทัพเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
328 นาย ศยามพงษ์ พงษ์ดํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
329 นาย ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
330 นาง ศิริพร ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
331 นาย ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
332 นาย ศิววิทย์ บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
333 นาย สวิต ฉิมเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
334 น.ส. สาวิตรี มูลสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
335 น.ส. สิรวัลภ์ ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
336 นาย สุขเกษม จารุวิจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
337 น.ส. สุชาดา โทผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
338 นาย สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
339 นาย สุรชาติ สินวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
340 นาย สุระสิทธิ์ ทรงม้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
341 นาย สุวิทย์ นําภาว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
342 น.ส. หทัยกาญจน์ ชูตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
343 น.ส. อมรรัตน์ สีสุกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
344 น.ส. อรพิณ โกมุติบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
345 นาย อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
346 น.ส. อรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
347 นาย อัฐเดช วรรณสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
348 น.ส. อาภาพรรณ สัตยาวิบูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
349 นาย อุดมศักดิ์ กิจทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
350 น.ส. กิติวัฒนา ศรีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
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351 น.ส. จตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
352 น.ส. จิราภรณ์ ชนมาสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
353 นาง ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
354 นาง ชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
355 น.ส. ฐิตาพร เขียนวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
356 นาง ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
357 น.ส. ณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
358 น.ส. ณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
359 นาง ดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
360 นาง ธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
361 นาย ธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
362 น.ส. นารีรัตน์ ปิยะชัยวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
363 น.ส. นิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
364 นาง เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
365 น.ส. บุญส่ง สุประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
366 นาย ปณวัตร สันประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
367 น.ส. พัชมน อ้นโต คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลยั
368 น.ส. พัชรินทร์ พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
369 น.ส. พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
370 นาง เพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
371 น.ส. เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
372 นาง มนสภรณ์ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
373 น.ส. รักชนก โคตรเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
374 นาย รังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
375 นาง รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
376 น.ส. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
377 น.ส. เรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
378 น.ส. ลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
379 นาง ลัดดาวัลย์ เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
380 นาย วิวินท์ ปุรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
381 นาย ศรัทธา ประกอบชัย คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
382 นาง ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
383 นาง ศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
384 นาง สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
385 น.ส. สุนิดา ชูแสง คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
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386 น.ส. อรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
387 นาง อริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
388 นาง อารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
389 น.ส. อิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
390 น.ส. วรภิญญา ก่ิงมิ่งแฮ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
391 นาง เบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
392 น.ส. อลงกรณ์ เกิดเนตร คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
393 นาง ทยุ เก้ือสกุล คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
394 น.ส. วนิดา แก่นจันทร์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
395 นาย ภูเมธ แก้วเขียว คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
396 น.ส. ประไพพรรณ แก้ววิเชียร คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
397 นาย กันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
398 น.ส. ทิพย์ ขําอยู่ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
399 น.ส. นนทกานต์ คงเกิด คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
400 น.ส. จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
401 น.ส. กุสุมา คําผาง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
402 น.ส. ปนรรฐพร คําหาญสุนทร คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
403 น.ส. ทิพสุดา คิดเลิศ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
404 นาง เอ้ืออารี จันทร คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
405 น.ส. อรุณศรี จันทร์ทรง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
406 นาย สินชัย จันทร์เสม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
407 นาย จิระ จิตสุภา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
408 น.ส. ดุจเดือน จิรานนท์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
409 นาง ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
410 นาย ศักดิ์ชัย ใจซ่ือตรง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
411 น.ส. อิสรีย์ เฉยแดง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
412 นาย จรูญ เฉลิมทอง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
413 น.ส. กัลยา ชนะภัย คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
414 นาย ณรงค์ศักดิ์ ชัยสวัสดี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
415 น.ส. จรรยา ชื่นเกษม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
416 นาง อาภรณ์ ชุนดี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
417 นาง สดใส โชติกเสถียร คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
418 นาย ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
419 น.ส. วลีมาศ แซ่อ้ึง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
420 นาย ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
421 น.ส. วรรณวิมล เณรทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
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422 นาง กานดา โต๊ะถม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
423 นาย อานุภาพ ถูปาอ่าง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
424 น.ส. มุทิตา ทาคําแสน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
425 นาย สาธิต ทิตย์สีแสง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
426 น.ส. สารินี ทิศกระโทก คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
427 น.ส. กานดา ธีระทองคํา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
428 น.ส. รัชนี นกเทศ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
429 นาง จุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
430 นาย อรรณพพล นาคสุก คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
431 นาย ชนะศึก นิชานนท์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
432 นาง นงเยาว์ นุชนารถ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
433 นาย มงคลชัย บุญแก้ว คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
434 นาย สวงค์ บุญปลูก คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
435 น.ส. ศศนันทน์ บุญยะวนิช คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
436 น.ส. นารีนารถ บุญสา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
437 น.ส. วันเพ็ญ บุตรพรม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
438 น.ส. พันพัชร ปิ่นจินดา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
439 น.ส. ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
440 นาย สมยศ เผือดจันทึก คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
441 น.ส. กัลยา พงษ์ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
442 น.ส. สุริวราภรณ์ พร้อมพูน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
443 นาย อัษฎา พลอยโสภณ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
444 นาย สมพล พวงดอกไม้ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
445 น.ส. ฐิติพร พันธวงศ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
446 นาย วิชัย พาณิชย์สวย คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
447 น.ส. พรทิพย์ พูลปั้น คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
448 น.ส. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
449 น.ส. อาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
450 น.ส. วิไลลักษณ์ ภูมิภาค คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
451 น.ส. เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
452 น.ส. สิริลกัษณ์ มณีรัตน์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
453 น.ส. สุวรรณา มีวัฒนะ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
454 นาง สุภาพร มูฮําหมัด คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
455 นาย กิตติศักดิ์ เมฆปั้น คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
456 น.ส. จิราพร รอดพ่วง คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
457 น.ส. พรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
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458 นาง กมลา ลําพูน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
459 นาย พรเทพ ลี่ทองอิน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
460 นาย สุกฤษฎ์ิ วงแวงน้อย คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
461 น.ส. เกยูร วงศ์ก้อม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
462 น.ส. จงกล วจนะเสถียร คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
463 น.ส. เอมมิกา วชิระวินท์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
464 น.ส. ภิรดี วัชรสินธุ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
465 น.ส. ภริมา วินิธาสถิตย์กุล คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
466 น.ส. สุมน ไวยบุญญา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
467 นาง วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
468 นาย ธีระรัตน์ ศิริสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
469 น.ส. ธนวดี ศุกระกาญจน์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
470 นาง พัชรพร ศุภกิจ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
471 นาง วีณัฐ สกุลหอม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
472 นาย ครรชิต สมจิตต์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
473 น.ส. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
474 นาง พรใจ สารยศ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
475 นาง พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
476 น.ส. ชนินันท์ สิทธิคุณ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
477 น.ส. เจนจิรา สืบศรี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
478 น.ส. นงคราญ สุขเวชชวรกิจ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
479 น.ส. อารี สุทธิสุข คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
480 นาง นิฤมล สุวรรณศรี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
481 น.ส. กรรวิภาร์ หงษ์งาม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
482 น.ส. ดาวรุ่ง หนูขาว คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
483 น.ส. รัตนาพร หลวงแก้ว คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
484 นาง วันทนี อนุพันธ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
485 น.ส. กิตติกา อยู่ยงสินธุ์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
486 น.ส. เบญจรัตน์ อ่วมเครือ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
487 น.ส. ดนยา อินจําปา คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
488 น.ส. พรรัก อินทามระ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
489 น.ส. กมลวรรณ อินอร่าม คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
490 น.ส. นิศารัตน์ อิสระมโนรส คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
491 น.ส. จิราพร อุทัยวัฒน์ คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
492 นาย สิทธิพร เอ่ียมเสน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
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493 น.ส. กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
494 น.ส. กันวิศา สุขพานิช โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
495 นาง ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
496 นาย เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
497 น.ส. งามประวัณ เอ้สมนึก โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
498 นาย จตุพล ดวงจิตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
499 นาง จันทร์แรม เรือนแป้น โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
500 น.ส. จินตนา ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
501 นาย ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
502 นาย ชวลิต สวัสดิ์ผล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
503 นาย ชาติชาย มหาคีตะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
504 นาย โชคดี นพวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
505 น.ส. ณฐิญาณ์ งามขํา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
506 นาย ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
507 น.ส. ดังนภสร ณ ป้อมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
508 นาย ธนภัทร ปัจฉิมม์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
509 น.ส. บูชิตา สังข์แก้ว โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
510 น.ส. เบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
511 น.ส. ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
512 น.ส. พรเพ็ญ ไตรพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
513 นาย พีร์ พวงมะลิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
514 นาง เพ็ญนภา เว็บบ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
515 น.ส. เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
516 น.ส. ภาวินี รอดประเสริฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
517 นาย ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง ในมหาวิทยาลัย
518 นาย มนตรี พานิชยานุวัฒน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
519 นาย ยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
520 นาย ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
521 นาย รุ่งภพ คงฤทธ์ิระจัน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
522 นาย วัลลภ ห่างไธสง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
523 นาง ศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
524 นาย สมศักดิ์ เจริญพูล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
525 นาย สรรเสริญ อินทรัตน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
526 นาย สรศักดิ์ มั่นศิลป์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
527 น.ส. สร้อย ไชยเดช โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
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528 น.ส. สุรดา จุนทะสุตธนกุล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
529 น.ส. อัญชลี รัตนะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
530 นาย อานุภาพ รักษ์สุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
531 น.ส. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
532 น.ส. เอกอนงค์ ศรีสําอางค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย
533 นาย Andrew Coltrane คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
534 นาย Hirotoshi Mikurino คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
535 น.ส. Hyun Jung Lee คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
536 นาย IVAN NEW คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
537 น.ส. Janalyn Ramos คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
538 น.ส. Olivia Patricia Laurene คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
539 นาย Takenori Okajima คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
540 นาย Thai Duong คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
541 น.ส. กนกวรรณ กุลสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
542 นาย กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
543 น.ส. ขจีนุช เชาวนปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
544 น.ส. ขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
545 นาย ฆนา วีระเดชะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
546 นาย จักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
547 นาย จิตชิน จิตติสุขพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
548 น.ส. จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
549 นาง ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
550 นาย ชยาพล ชมชัยยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
551 น.ส. ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
552 นาง ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
553 น.ส. ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
554 นาย ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
555 นาย ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
556 น.ส. ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
557 นาย ธวัชชัย เพ็งพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
558 นาย นที เพชรสุทธิธนสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
559 น.ส. นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
560 น.ส. นันทวัน เรืองอร่าม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
561 นาง นีรู ชูสัตย์สกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
562 นาง เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
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563 นาย บรรพต พิจิตรกําเนิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
564 น.ส. บุญญลักษม์ ตํานานจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
565 น.ส. เบญจมาศ ขําสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
566 น.ส. ปทุมพร โพธิ์กาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
567 น.ส. ปริศนา ฟองศรัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
568 น.ส. ปริศนา มัชฌิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
569 นาย ปฤณัต นัจนฤตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
570 น.ส. พรพิศ งามพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
571 นาง พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
572 นาย พิเชษฐ สุนทรโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
573 น.ส. พิมพวัลค์ุ สุวรรณทัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
574 น.ส. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
575 น.ส. มนรดา เลิศจิรวณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
576 น.ส. ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
577 น.ส. ยุสนีย์ โสมทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
578 นาง รสริน สุทองหล่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
579 นาง รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
580 น.ส. ลลิตา พูลทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
581 น.ส. วนิดา อัญชลีวิทยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
582 นาง วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
583 น.ส. วรวลัญช์ นิตย์จินต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
584 นาย วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
585 นาย วัชรพล วิบูลยศริน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
586 น.ส. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
587 นาย วุฒินันท์ รัตสุข คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
588 น.ส. แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
589 นาย ศุภมิตร บัวเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
590 น.ส. ศุภศิริ บุญประเวศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
591 นาย สมโภชน์ พนาวาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
592 นาย สรพล จิระสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
593 นาย สฤษดิ์ ศรีโยธิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
594 น.ส. สายสุดา ปั้นตระกูล คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
595 นาย สําเนียง ฟ้ากระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
596 น.ส. สุณา กังแฮ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
597 น.ส. สุดสวาท จันทร์ดํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย



     รายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งท่ีว่าง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : เป็นคณาจารย์ประจํา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจนถึงวันเลือกตั้ง

ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล ส่วนงาน หน่วยเลือกต้ัง

598 น.ส. สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
599 นาง สุดารัตน์ เทพพิมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
600 น.ส. สุทธาสินี เกสร์ประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
601 นาง อภิรดี ผลประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
602 น.ส. อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
603 นาย อรรฆพันธ์ เธียรถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
604 นาง อรุณี โคตรสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
605 น.ส. อัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
606 นาย อุทัย สติมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
607 นาย เอกชัย พุมดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
608 นาง เอ้ือมพร เนาว์เย็นผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
609 น.ส. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
610 นาง กันณวัณ ฟิลลิปส์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
611 น.ส. กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
612 น.ส. จตุรดา โภชนจันทร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
613 น.ส. จิรานุช โสภา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
614 น.ส. ชุติมา จักรจรัส โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
615 นาย ฐิตินันท์ วารีวนิช โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
616 น.ส. ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
617 น.ส. ณิศิรา กายราศ โรงเรียนการทอ่งเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
618 นาง ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
619 น.ส. ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
620 น.ส. ถิรพร แสงพิรุณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
621 น.ส. ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
622 น.ส. ธัญชนก บุญเจือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
623 น.ส. ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
624 น.ส. เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
625 น.ส. นพมาศ สุขถาวรากร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
626 นาง นพมาศ กลัดแก้ว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
627 น.ส. นภารัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
628 นาย นรินทร สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
629 นาย นัษฐ์ กาญจนัษฐิติ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
630 นาย นิพนธ์ ระวียัน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
631 น.ส. นิศากร บุตรงามดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
632 น.ส. ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
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633 น.ส. ปิยะดา ศรีบุศย์ดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
634 น.ส. พรรณกาญจน์ จีรางกูล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
635 น.ส. พราวธีมา ศรีระทุ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
636 น.ส. พิมพ์เนตร มากทรัพย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
637 น.ส. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
638 น.ส. พิมพ์รวี ทหารแกล้ว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวทิยาลัย
639 นาง เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
640 นาง ไพริน เวชธัญญะกุล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
641 น.ส. รัตน์ชนก นิภาวรรณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
642 น.ส. รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
643 น.ส. รุ้งเพ็ชร ปั้นงาม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
644 น.ส. วรรณพรรธน์ ริมผดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
645 นาง วริษฐา แก่นสานสันติ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
646 นาย วสันต์ มหากาญจนะ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
647 น.ส. ศริญา ประเสริฐสุด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
648 น.ส. สาติยา มิ่งวงศ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
649 นาย สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
650 น.ส. สุชาดา อภิรัตน์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
651 น.ส. สุติมา อ่อนแก้ว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
652 น.ส. อังค์ริสา แสงจํานงค์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
653 นาย เอกชัย จากศรีพรหม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย
654 นาย Dana Billing สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัย
655 น.ส. กุลธิดา ปั้นงาม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
656 น.ส. จุไรพร ภู่แย้ม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
657 น.ส. จุฬาลักษณ์ รัศมี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
658 น.ส. เจนิสตา เกตุปลั่ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
659 นาย นเรศ หล้าอ่อน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
660 น.ส. รัตนาภรณ์ แก้วเถ่ือน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
661 น.ส. ลัดดาวัลย์ ท่าซุง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
662 น.ส. สมิตา วงศ์บุตรดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
663 นาย อมรเทพ แสงทัพ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
664 น.ส. กรณิศ ทองสอาด คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
665 นาง กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
666 นาง เกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
667 น.ส. เกษิณี เบ็ญจวรรณ คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
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668 นาย ฉัตรชัย บุษบงค์ คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
669 น.ส. ชนม์ธิดา ยาแก้ว คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
670 นาง ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
671 นาย ทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
672 น.ส. ธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
673 น.ส. พรพิมล นามวงศ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
674 น.ส. รัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
675 น.ส. ศิริวรรณ อินทรวัฒนา คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
676 น.ส. สุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
677 นาย สุนทร เทียนงาม คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
678 น.ส. อัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
679 นาง อารีย์ พรหมเล็ก คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สพุรรณบุรี
680 น.ส. อุไรวรรณ โชติชุษณะ คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
681 นาย Rechele Ella คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
682 น.ส. จงลักษณ์ ช่างปลื้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
683 น.ส. ดารารัตน์ อินทรกําเหนิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
684 น.ส. รินทร์ฤดี ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขต สพุรรณบุรี
685 นาย วรเวชช์ อ่อนน้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
686 น.ส. วิณาภรณ์ แตงจุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
687 นาง กวิตา ปานล้ําเลิศ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
688 น.ส. ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
689 นาย ธนสันต์ สนธิศิริ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
690 น.ส. นวลศรี สงสม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
691 นาง มานิดา เชื้ออินสูง คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
692 น.ส. สัมนา ติวสันต์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
693 นาย สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
694 นาย ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
695 น.ส. ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
696 น.ส. พรพิมล อดทน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
697 นาย มานะ เอ่ียมบัว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
698 น.ส. รตนนภดล สมิตินันทน์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
699 น.ส. รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
700 น.ส. วรรณิกา เกิดบาง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
701 นาย ศรัฐ สิมศิริ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
702 นาย ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
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703 นาย สธนวัชร์ ประกอบผล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
704 น.ส. สุทธิดา ศุภโสภณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี
705 น.ส. กาญจนา เฟื่องศรี โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
706 น.ส. จันทรกานต์ ทรงเดช โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
707 น.ส. ณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
708 น.ส. ณัฐธิดา กิจเนตร โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
709 น.ส. นุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
710 น.ส. บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
711 น.ส. ปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
712 น.ส. ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
713 น.ส. พรทวี ธนสัมบัณณ์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
714 น.ส. มนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
715 นาย อัครพล ไวเชียงค้า โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
716 นาย อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขต สุพรรณบุรี
717 นาย Marc Webb โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
718 นาย Shawn D Hallman โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
719 นาย William Quinlan โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
720 น.ส. กนิษฐา วงค์มา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
721 นาย กรกฎ โกเมฆ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
722 น.ส. กรกนก ไชยพูน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
723 นาย จําลอง แสงท้าว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
724 น.ส. จุฑามาศ มุ่งโมกข์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
725 น.ส. เจนจิรา อิสาพรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาํปาง
726 น.ส. ฐิติวรรณ ชนะเมืองคล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
727 น.ส. ณัฐธิดา ดุลย์ส่วยโอ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
728 น.ส. ดวงสมร สมณะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
729 นาย ธนกฤต จ้อยเพ็ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
730 นาย ธีริทธ์ ปาละอ้าย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
731 นาง นติยา เทพนามวงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
732 น.ส. พรพรรณ ถิรจารุกิตติ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
733 น.ส. พิมพ์ชนก วีระน้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
734 น.ส. ภาณุกา ลินราช โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
735 น.ส. ภาสินี ปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
736 น.ส. เรียมรดา พาวัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
737 น.ส. วัลลภา กองอินตา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
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738 น.ส. วิภาดา เข่ือนเพชร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
739 น.ส. วิไลพร ใจบุญมา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
740 น.ส. ศศินันท์ สุวี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
741 น.ส. ศิริพร ไชยวรรณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
742 น.ส. สายสุดา ปาเมืองมูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
743 น.ส. สิรีธร วงศ์อินทวัง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
744 นาง สุทธิ์ใจ ใจแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
745 น.ส. สุพรรษา ไชยาโส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
746 น.ส. สุภาภรณ์ ตัวละมูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
747 น.ส. สุรีพัชร สร้อยสวุรรณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
748 น.ส. เสาวภาพ เครือวัง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
749 นาย อน้าต เคบานยี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
750 นาย อภิภพ พรมมา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
751 น.ส. อรพิมล อาทรเกตุ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
752 น.ส. อุบลทิพย์ ไชยรังษี โรงเรียนสาธติละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
753 น.ส. ชญาณิศา ธรรมยศ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
754 น.ส. ชนิสรา ใจชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
755 นาง ดวงเดือน วรรณกูล คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
756 น.ส. ประวิชญา แข่งขัน คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
757 น.ส. ปิยนัยน์ ภู่เจริญ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
758 นาย ปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
759 นาง พวงผกา ปวีณบําเพ็ญ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
760 น.ส. วิไลวรรณ ปันวัง คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
761 น.ส. ศศิธร รณะบุตร คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
762 น.ส. สุดารัตน์ พงษ์พันธ์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
763 น.ส. เอมอร ปันทะสืบ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
764 นาย Victor Matthews คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
765 น.ส. รัตนา กลิ่นจุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
766 น.ส. วรรณา พิเชฐพฤทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
767 น.ส. สิริมา เชียงเชาว์ไว คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
768 นาย นพพร แพทย์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
769 น.ส. เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
770 นาย ศิริกร โรจนศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
771 นาย สิทธา พงษ์ศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
772 น.ส. อุบลรัตน์ หริณวรรณ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
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773 นาย จิระพงศ์ ป้อมน้อย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
774 น.ส. ชรินดา วิเศษรัตน์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
775 น.ส. ทรัพสิริ ณ อยุธยา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
776 น.ส. วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
777 นาย วสันต์ นิลมัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
778 นาย สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
779 นาย สุรพิน สุประดิษฐ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
780 น.ส. เสาวธาร สมานิตย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
781 น.ส. จรรยา โท๊ะนาบุตร โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
782 น.ส. ฐิติวรฎา ใยสําลี โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
783 น.ส. สังวาลย์ ชมภูจา โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
784 น.ส. สุรีย์พร ธัญญะกิจ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
785 นาง เสาวลักษณ์ กันจินะ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
786 นาย อรรถ ขันสี โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
787 น.ส. อานง ใจแน่น โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
788 นาย อัศพงษ์ อุประวรรณา โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
789 น.ส. Zhong Xingmei ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
790 นาย ชาญชัย ผุงศิริ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
791 นาย สุรพล ศิริเศรษฐ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
792 นาย Kunfeng Su คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
793 นาย น้ําเพชร อยู่สกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
794 น.ส. เพชรแท้ อยู่สกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
795 นาย กฤตนพ ทองธิติพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
796 นาย สุเทพ ลิ่มอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
797 นาย Charles Deyoung โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
798 นาย Diaa Elwasly โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
799 นาย Mehmet Emin Onuk โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
800 นาย Scott Ward โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
801 นาย Troy Kritzinger โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
802 นาย Yajun Wang โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
803 น.ส. กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
804 นาย ฐาปนะ แตงจุ้ย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
805 น.ส. นวพรรษ รอดเกิด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
806 น.ส. นันทวรรณ อินศวร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
807 น.ส. นียกานต์ ลิ่มอรุณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
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808 น.ส. ปริยากร อ่อนหวาน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
809 น.ส. ปาลิดา สําเภาทอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
810 น.ส. ผกามาศ มุสิกะมาศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
811 น.ส. พนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
812 น.ส. วรรษมน ทองเกิด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
813 นาง ศิริพร เอลวอสลี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
814 นาง สุไบดา ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
815 น.ส. สุพรรณา หัศภาค โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
816 นาย สุรพศ ทวีศักดิ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
817 น.ส. สุลัยมา กรีมี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
818 นาย อาณัติ เทียนศรี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
819 นาย George Tunney ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
820 น.ส. เกษศิรินทร์ ชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
821 น.ส. ชนกนาถ ตอเขียว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
822 น.ส. โชติรส เก้ือกูล โรงเรียนสาธติละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
823 น.ส. ญารินดา ธนะคําดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
824 นาย ธงชัย เพ็งงาน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
825 น.ส. นฤมล จันทร์เปรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
826 น.ส. พุทธิภรณ์ ลาโพธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
827 น.ส. มนัสพร ทองตาเต็ม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
828 น.ส. ลลิตา ทํานาเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
829 นาย วิศรุต ประภาศิริ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
830 น.ส. สิริมาลา ร่ืนเจริญ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
831 น.ส. อรุณวรรณ สกุลนาทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
832 น.ส. กุลธิดา มีสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
833 น.ส. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
834 น.ส. จิราภรณ์ ยกอินทร์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
835 น.ส. ฉัตรทราวดี บุญถนอม คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
836 นาง ชัชรี สุนทราภัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
837 นาย ชัยยศ ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
838 น.ส. ปรตา หวังดุล คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
839 นาง ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
840 น.ส. พิมพ์ใจ คงศรี คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
841 น.ส. รวี ศิริปริชยากร คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
842 นาย ศรชัย อุตสีนอก คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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843 น.ส. อัญชิษฐา ปิยะจิตติ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
844 นาย อุดม พรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
845 นาย พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
846 นาย Hubert Ruch ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
847 น.ส. เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
848 น.ส. กนกวรรณ ไทยประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
849 นาง กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
850 นาย กฤษณ์ นวลจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
851 นาง จริยา เกิดไกรแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
852 น.ส. เจนจิรา หวังหลี คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
853 น.ส. ชารินี ใจเอ้ือ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
854 น.ส. ยุวศรี อวะภาค คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
855 น.ส. อินทิรา ไพรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
856 นาย ธีรเดช รักไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
857 นาง นวลรัตน์ วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
858 นาย วัฒนพล ชุมเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
859 นาย วิทูรย์ คงผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
860 น.ส. ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
861 น.ส. เทพยุดา เฝื่อคง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
862 นาย นบ ศรีจันทร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
863 น.ส. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
864 นาย พรพรหม เสียงสอน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
865 นาย Albert Kirsten โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
866 น.ส. จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
867 น.ส. ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
868 น.ส. ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
869 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
870 นาย มาฆฤกษ์ ชูช่วย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
871 น.ส. ดุษฎี ทรัพย์บัว โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
872 น.ส. ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
873 น.ส. ปัทมา กาญจนรักษ์ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
874 น.ส. สาวิตรี ณุวงศ์ศรี โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
875 น.ส. สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
876 นาง สุภาวดี นาคบรรพ์ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
877 น.ส. เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง


