
ที่ ช่ือ – นามสกุล สาขา คณะ

1 นางสาววิจิตรา  ณะทองกอ้น นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 นายธีรวฒัน์  ลีเหล่ียม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 นายพงศว์ฒัน์  นิมะวลั นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นางสาวเบญจรัตน์   สร้อยศรีวรรณ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นางสาวปิยมาศ  ทดัวงค์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 นางสาวชญานินทร์  ตน้ทอง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นายสรายทุธ  ค  าอ่านสา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 นางสาวพินนัทด์า  ผสมทรัพย์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 นายนพรัตน์   สุยะวา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 นางสาววารี  จิตรพ่ึงธรรม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นายตติพล  กล่ินดาวลอย นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 นายศิริพงษ ์  พฤกษชาติ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นายปริญญา  ใชโฉมยงค์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 นางสาวนิศารัตน์   เบ็งบวร นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 นางสาวศศิประภา  ใจสุภาพ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 นายพนัธชา  ปัญญาวิกิจตระกูล สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 นายดนยั  ดวงธรรม สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 นายนราวิชญ ์ อุปถมัภ์ สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 นางสาวอมรรัตน์  สมาธิ สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 นางสาวสุพรรณนิภา  เศวตสุทธิสิริกุล สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 นางสาวธนพร  ศรีตะปัญญะ สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 นางสาวธีรนาฎ  มงักรทอง สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 นายสหภูมิ  ตั้งตรง สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 นายจาตุรนต ์ เนตรทศัน์ สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 นายกิตติพศ  สุวรรณนิภากร สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 นางสาวชลิตา  นวนด า สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 นายสหรัฐ  พรหมทสัน์ สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 นายธนวฒัน์  อินธิเดช สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษผ่านค่ายภาษาองักฤษ (English Camp) ประจ าปีการศึกษา 2561

วนัเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.00-16.30 น.

 ณ ห้องประชุม 141 ช้ัน 4 อาคาร 1 มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา



29 นางสาวสุพรรณนิภา  ขนักสิกรรม สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 นางสาวพณัณิตา  ศรีนา สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 นางสาวจิณห์นิภา  เกิดมุข สังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 นายจิรเมธ  แกว้มาลยั สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 นายธนโชติ  ทองมงคล สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 นายภานุ  สือดิลกวฒันา สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 นายประชา  สัมฤทธ์ิรณรงค์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 นายณฐัพงษ ์ มัง่มี สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 นางสาวปัญชิกา  รุนนะ สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 นางสาวศิริลกัษณ์  พรหมงาม สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 นางสาวณภทัรปภา  ฮุงหวล สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 นางสาวกุลวดี  นาคดี สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 นายกิตติพงษ ์ สนธิธรรม สังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ 4ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 นายแสงเพชร์  กองพนัธ์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 นางสาวศุภาพิชญ ์ อู่วิเชียร ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 นายทตัจิระ  วยัวราวธุ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 นายจรัญพิฒน์  ป่ินแกว้ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 นายณธพล  ฐิติเจริญศกัด์ิ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 นายรัชนนท ์ รอดกระจ่าง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 นายอริยศกัด์ิ  สีนวน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 นางสาวรัชนีกร  จนัแปงเงิน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 นายกอ้งหลา้  โกษาแสง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 นายปิยพทัธ์  ศิลาพฤกษ์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 นางสาวอรพิม  หวงัออ้มกลาง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 นางสาวณฐันิชา  ฟองบวั ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 นางสาวฉตัรชนก  จ  าอินถา ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 นางสาวขนิษฐา  อินทร์เขายอ้ย ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 นางสาวศิริลกัษณ์  วงัสาคร ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 นางสาววราภรณ์  โบสันเทียะ ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58 นางสาววนัวิสา  คุณากรสกุล ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59 นางสาวปานชีวา  มากยอด นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60 นางสาวมนตน์ภา  ครุฑรัมย์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 นางสาวธญัญานุช  ไมทิ้ม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 นายภาสวร  ชโนทยั นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



63 นางสาวอมรรัตน์  จิตอร่าม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 นายภาณุพงศ ์จรรยา รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65 นายธนะกร คุปตถ์วลัยว์งศ์ รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 นางสาวกิติมา นุตสุข รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 นางสาวจิดาภา จิตตงั รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 นายภานุวฒัน์ สายบวั รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 นายนุ แสนเหลา รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 นายสัณหณฐั ดวงศิริ รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71 นายณฐัวฒิุ เตม็พร้อม รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 นางสาวน ้าผ้ึง ปู่ เมือง รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 นายภูสกุล ค  าแผลง รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 นางสาววนิดา ทองผุย รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 นายศุภพล ปัญจพล รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 นางสาวพรนภา จัน่เงิน รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 นางสาวกญัจนา ค  าเมฆ รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 นายนิรัติศยั อ่ิมแยม้ รปศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 นางสาวกนกวรรณ   ประเจียด ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 นางสาวมนทิชา  แกว้บณัดิษฐ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 นางสาวรัตติยา   สันทาลุนยั ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 นางสาวปนดัดา    ปลอ้งสันเทียะ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 นางสาวกนกนภา    สาศิลา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 นางสาวปรีญาภรณ์    เขม็ทอง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 นางสาวสุณฐัธิดา   ใจธรรม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 นางสาวสุทธิตา   บุณโสภิญ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 นางสาวกิตติยา    เหมือนนึก ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 นางสาวอนงคน์าถ    บุตรอินทร์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 นายโกสินทร์    จุลมกร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 นางสาวสุชาดา    กมลสัมฤทธิชยั ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 นางสาวพฒิุพร   วฒิุศาสตร์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 นางสาวณฐัริกา    นามณี ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 นางสาวหทยัชนก  สุดดี ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 นายอานนท ์ตุลารักษ์ ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 นางสาวอจัฉราวรรณ  ชุมประเสริฐ ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 นางสาวดวงหทยั  ชวลิตเลขา ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



97 นางสาวรุ่งฟ้า  มีพฒัน์ ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 นางสาวอจัฉรา  บ  ารุงกลาง ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 นางสาววลัภา  หงษวิ์เศษ ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100 นางสาวเสาวนีย ์ วงเปา ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 นางสาวสวรรยา  วางขนุทด ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 นายเอกรัตน์  หว้ยจนัทร์ ภาษาไทย (ค.บ.5ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 นางสาววชัรี  เครือพนัธุ์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 นางสาวพิมลพรรณ องักาพย์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105 นางสาววนัวิสาข ์ กาญจนะโยธิน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106 นางสาวหทยัภทัร ป้อมปะโค อาชีวอนามยัและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 นางสาวกมลวรรณ  สระค าจนัทร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 นางสาวธีรนาถ ส่ือเฉย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 นางสาวอรุณี เผ่าทพั วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 นางสาวกชมล เช้ือวงศพ์รหม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 นางสาวอมรดา  ญาติอยูพ่ร้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 นางสาวปรารถนา  ผดุงทศ การแพทยแ์ผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 นายสิรินทร  ใจสวา่ง การแพทยแ์ผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114 นางสาวจรรยพร  เขตรคาม การแพทยแ์ผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 นางสาวภูริชญา  ห่านวิไล เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 นางสาวอญัญรัตน์  แสนณรงค์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117 นางสาวชนรดา โพธ์ิไทร เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 นางสาวสมจิต  สุนทรวิภาต เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119 นางสาวณฐัมน  แกว้กาหลง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120 นางสาวอนุธิดา  ศรีทา เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121 นางสาวอรัญณี  แกว้มณี เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122 นางสาวลลิตา  เตือนอุดมศีล เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 นางสาวศริญญา ค  าทา เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 นายณฐัพล เจิมพนัธ์นิช เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 นางสาวเพช็รรัตน บุญเกิด เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126 นายกวินท ์สาสาย เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127 นายอธิคม แกว้ภกัดี เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128 นางสาวพชัญสิ์นี มนตวิ์เศษ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 นางสาวสุดารัตน์ ชา้งสาร เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130 นางสาวยลดา เต๋งจงดี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



131 นางสาวโยธกา เผ่าพนัธุ์ดี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 นางสาวอาทิตยฤ์ทยั หาญวงษา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133 นางสาวอาทิตยา ฐานธรรม จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134 นางสาวจุฑากรณ์ มามงั จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135 นางสาวปนดัดา สุหญา้นาง จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136 นายภูมินทร์ เจริญสุข จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137 นางสาวมุกดา กล่ินกล่อม เกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138 นางสาวพนัธิตรา จนัทร์นวล เกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139 นางสาวกญัญารัตน์ เฉลิมแสน เกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 นายสุกฤษฎ์ิ ภกัดีโชติ เกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
141 นางสาววารีรัตน ์ กอ้นมา้เขียว คณิตศาสตร์ (ค.บ.5ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 นางสาวจารุวรรณ  พนัธุ์หอ คณิตศาสตร์ (ค.บ.5ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 นายนทีพฒัน์ พ่ึงพรหม ชีววิทยา (ค.บ.5ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 นายอนุสิทธ์ิ ดิษฐปาน ชีววิทยา (ค.บ.5ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145 นางสาวสุมินตรา ผกัไหม ชีววิทยา (ค.บ.5ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 นายประชานาจ มงัคุด ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 นางสาวกุลรัตน์ กุณฑลทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 นายมนสั แกว้เกษม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 นางสาวสุวรรณี สุทธิแสน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150 นางสาวพนิดา หิรัญมูล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 นางสาวกมลวรรณ ไชยบนั ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152 นางสาวเมธาวดี อุทรามนตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 นางสาวอจัฉรา อุดหนองเลา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 นางสาวปฏิมากรณ์ ภูศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155 นางสาววชิรญาณ์ สายน ้า ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 นางสาวอญัชลี ศิริพตัร เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 นางสาวชวนากร การมากมี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158 นางสาวจนัทิมา จนัธานี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
159 นางสาวศิริลกัษณ์ เกศนุภานนท์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 นางสาวธน วรรณ  แซ่จิว เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 นางสาวอรทยั บรรเลงส่ง เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162 นางสาวทิฆมัพร นามพิมาย เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 นายภูวรินทร์ เงาศรี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164 นายรักเกียรติ  ข  าด ารงเกียรติ เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



165 นายโสภณ  ไชยรัตน์ เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 นายกฤษดา  ลอดแพง เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 นางสาวมณฑิตา  หว้ยหงษท์อง เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168 นายธีรภทัร  อาจภกัดี เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169 นายอภิสิทธ์ิ  โพนรัมย์ เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 นายป่ินพงศ ์ ทัง่ทอง เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 นายปิยะสวสัด์ิ  อารีสนัน่ เทคโนโลยคีอมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172 นายอนุสร  สายสอ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 นางสาวจนัทร์จิรา  บุญจง ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 นางสาวธญัวรัตน์  คีรีเขตต์ ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 นางสาวอรอนงค ์ ฤทธิโรจน์ ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 นางสาวกมลวรรณ  ล าภา ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 นางสาววนิดา  พิจารณ์ ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 นายทวีศกัด์ิ  หนูปลดั สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 นางสาวสุดารัตน์ นาวิศารี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 นางสาวกนกวรรณ   วงศแ์หวน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 นางสาวปิยนุช  จนัทร์ศิริ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 นางสาวนฤวรรณ  สวนยา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 นางสาวศิราภา  เครือบุดดี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 นางสาวจิตติมา  มะเด่ือน่ิม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 นางสาวณฐักานต ์ ฤทธ์ิสารพิทกัษ์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 นางสาวรุ่งนภา  ฟักชนะ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 นางสาววิมลวลัย ์ ธรรมสัตย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 นางสาวกิตติรัตน์  มุสตาฟา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 นางสาวอญัมณี  ลาสีทดั สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 นางสาวกรรณิการ์  เหลืองอ่อน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 นางสาวชนิตตา  พกัตร์ไพโรจน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 นางสาวธญัศิริ  ฤทธิไธสง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 นางสาวนริศรา  สวยประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 นางสาวศุภสุตา  พฒัล าภู สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 นางสาวสุมิตา  วชัรแผลง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 นายพงษก์ร  พรหมเขต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 นางสาวณฐัฐิกา  แฉ่งสุงเนิน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



199 นายคทายทุธ์  สายทิพย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 นางสาวกตัติกา  แสงจนัทอง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 นางสาววนัเพญ็  ในรัศมี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 นายตรีเพชร  ดีโชรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 นางสาวศิริรัตน์  สุขแสง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 นางสาวมณีวรรณ  วงษพิ์ชิต สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 นางสาวหน่ึงฤทยั  ญาติสมบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 นางสาวสุภชัชา  สีนิล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 นางสาวชลธิชา  บุญวรมงคล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 นางสาวธญัรัตน์  นนทแ์กว้ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 นางสาวกญัญารัตน์  ตะเคียน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 นางสาวสุดารัตน์  คงคลา้ย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 นางสาวกนกวรรณ  วิโย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 นางสาวปิยะมาศ  ธรรมวงษา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 นางสาวชนาภา  แซ่เฮง้ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 นางสาวอธิชา  ปินะถา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 นายอาทิตย ์ หอมค า สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 นางสาวจาริยา  งามละมา้ย สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


