
ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

1 56182500101 561825001 นายสมชาย ยามดี (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

2 56182500102 561825001 นายเจตตริน พงษละคร (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

3 56182500103 561825001 นายพีรพล บุญคํา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

4 56182500104 561825001 นายวัชรพงศ ละอองทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

5 56182500105 561825001 นางสาวหยาดพิรุณ แสนกลา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

6 56182500107 561825001 นางสาวนันทนา บุญหนัก (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

7 56182500110 561825001 นายปฐมวัฒน ชินบุตร (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

8 56182500111 561825001 นางสาวญาสุมินทร อรัญญภูมิ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

9 56182500112 561825001 นางสาวลาวัณย อยูดี (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

10 56182500113 561825001 นางสาวสุนิสา ชูกลิ่น (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

11 56182500114 561825001 นางสาวดวงฤทัย หันแถลง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

12 56182500116 561825001 นางสาวพิชญา บุญญัติ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

13 56182500119 561825001 นายพลพล ลอยทะเล (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

14 56182500120 561825001 นายธนพล ตุมทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

15 56182500122 561825001 นายจักรกฤษณ สาแกว (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

16 56182500123 561825001 นางสาวลัดดาวัลย ศรีนวล (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

17 56182500124 561825001 นางสาวศิวลีพร ชาวนา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

18 56182500126 561825001 นางสาวจิตินันท พงษชะอุมดี (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

19 56182500127 561825001 นางสาวกัลยาภรณ ทองพา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

20 56182500128 561825001 นายพชระ ก่ิงเกตุ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

21 56182500129 561825001 นายอนุวัต อยูเย็น (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

22 56182500130 561825001 นายอาทิตย บูรณเจริญศิริ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดี

23 56182500131 561825001 นายวัฒนวิทย โสรถาวร (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

24 56182500132 561825001 นางสาวเกศรินทร นนทชนะ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

25 56182500133 561825001 นายเจษฎา หาญลือ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

26 56182500134 561825001 นายชูเกียรติ อุนเคราะห (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

27 56182500135 561825001 นายเมธพนธ สุทธิโส (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

28 56182500137 561825001 นายพลกฤษณ ฉัตรทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

29 56191500102 561915001 นายปยภูมิ สมเสร็จ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

30 56191500104 561915001 นายสมภพ อุดหนุน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

31 56191500105 561915001 นางสาวศุภกานต คงสุขขา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560
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32 56191500106 561915001 นายอภิลักษณ แสนเมืองชิน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

33 56191500107 561915001 นายไพรัตน เทาศิริ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

34 56191500111 561915001 นางสาวมณีรัตน บรรลือทรัพย (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

35 56191500113 561915001 นางสาวศุภลักษณ แพงสุภา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

36 56191500114 561915001 นางสาวนิลาวัณย จันนุบิน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

37 56191500115 561915001 นางสาวพัชรีพร กวางขวาง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

38 56191500116 561915001 นางสาวพีรยา แกววัน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

39 56191500117 561915001 นางสาวขวัญชนก บุญปก (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

40 56191500118 561915001 นางสาวมนทิรา ประเจริญ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

41 56191500119 561915001 นางสาวสุกัญญา สมรูป (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

42 56191500121 561915001 นายพลางกูร ภูรับ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

43 56191500122 561915001 นายสุเมธ เชิดสุข (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

44 56191500124 561915001 นายธนวัฒน ธัญญอุดม (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

45 56191500127 561915001 นางสาวภัคจิรา บัญชาเมฆ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

46 56191500129 561915001 นายปรัชญา ชาญชิตร (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

47 56191500132 561915001 นายปฏิพล กมล (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

48 56191500133 561915001 นายปรีชา นารี (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

49 56191500134 561915001 นายสุวิชัย ไทยธานี (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

50 56191500136 561915001 นางสาวสรณีย นิลฉวี (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

51 56191500137 561915001 นางสาวสุทธิดา ถายถอน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

52 56191500138 561915001 นายทศพล จินดาบุตร (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

53 56191500139 561915001 นายพาณิชย จันทรไทย (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

54 56191500141 561915001 นางสาวสุธิดา แสวงสุข (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

55 56191500142 561915001 นางสาวอรทัย โคตสีเมือง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

56 56191500143 561915001 นางสาวนิศาชล สิงจานุสงค (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

57 56191500144 561915001 นางสาวมาลินี สระสิงห (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

58 56191500146 561915001 นางสาววนิดา แตงสุข (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

59 56191500148 561915001 นายศักดิ์ดา วิลัย (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

60 56191500149 561915001 นายสันติสุข สายกระสุน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

61 56191500150 561915001 นายฐิติศักดิ์ แหลมทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

62 56191500201 561915002 นายจิรพงศ ทานงาม (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง
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63 56191500202 561915002 นายภูวนัย เสาวทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

64 56191500203 561915002 นายโอภาส เสาทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

65 56191500204 561915002 นางสาววรรณวิมล แกวเหลี่ยม (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

66 56191500206 561915002 นายเทพพิทักษ วันลักษณ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

67 56191500207 561915002 นายกฤษณ กิตติขจร (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

68 56191500208 561915002 นางสาวสุวนันท ทุมภา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

69 56191500209 561915002 นายประยง กุลนะลักษ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

70 56191500210 561915002 นางสาวเนติมา มะลิหวล (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

71 56191500211 561915002 นางสาวสุวิภา บุญถาน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

72 56191500212 561915002 นางสาวนฤมล หุนทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

73 56191500213 561915002 นางสาวสมพร สองบุญ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

74 56191500214 561915002 นางสาวนาถยา สุระแสน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

75 56191500219 561915002 นางสาวรัตติภรณ โสภังค (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

76 56191500223 561915002 นายจีรพงษ หลาหมื่น (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

77 56191500226 561915002 นางสาวนวรัตน เสาวัน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

78 56191500228 561915002 นางสาวเพ็ญพะยอม หลาบรรเทา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

79 56191500229 561915002 นางสาวจรีญา จงใจรักษ (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

80 56191500230 561915002 นายธนากรณ สมหวัง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

81 56191500232 561915002 นายเดชา ปุมแกว (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

82 56191500233 561915002 นายคมศักดิ์ กันสุมาโส (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

83 56191500237 561915002 นายวีระ ฉะออน (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

84 56191500241 561915002 นางสาวเจือเจน แกลวกลา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

85 56191500243 561915002 นางสาวปสุตา แกววงค (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

86 56191500244 561915002 นายตระการ คงทรัพย (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

87 56191500246 561915002 นายพงษพันธ โมหางหวา (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

88 56191500247 561915002 นายมนัสศักดิ์ แปนแกว (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

89 56191500248 561915002 นางสาวปรีดา ตนทอง (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

90 56191500249 561915002 นายพงษศักดิ์ ชิณราช (ค.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

91 57122500102 571225001 นายสมเกียรติ สมานมิตร (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

92 57122500103 571225001 นายสิทธิชัย เรืองใจ (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

93 57122500104 571225001 นางสาวทิพยเกสร ปองคําพันธ (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง
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94 57122500105 571225001 นางสาวสุพรรษา นิยมดี (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

95 57122500111 571225001 นางสาวสุดารัตน สมกลา (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

96 57122500114 571225001 นายปญจพล แกวสีไว (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

97 57122500117 571225001 นายอาสารัตน รวดเร็ว (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

98 57122500118 571225001 นายพลทวี ฉวีนวล (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

99 57122500119 571225001 นายวทัญู กระจาง (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

100 57122500120 571225001 นายไพรัตน หาญมนต (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

101 57122500121 571225001 นางสาวศศิฉาย สุขพันธ (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

102 57122500125 571225001 นายพิสุทธ์ิ กอบสุข (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

103 57122500126 571225001 นางสาวสิริรัตน ทุมไมล (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

104 57122500128 571225001 นายนันทวัฒน ปรากฏหาญ (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

105 57122500129 571225001 นางสาวปยนุช สายยศ (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

106 57122500130 571225001 นางสาวสุวนันท สมานชม (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

107 57122500131 571225001 นายกานตดนัย ทุมทอง (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

108 57122500132 571225001 นางสาวขนิษฐา ระยายอย (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

109 57122500135 571225001 นายอรรถชัย สําราญ (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พอใช

110 57122500136 571225001 นางสาวศศิธร ใหหลํา (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

111 57122500137 571225001 นายยุทธภพ ทองออน (วท.บ.) เกษตรศาสตร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตองปรับปรุง

112 54191880330 541918803 นางสาวพิศประภา เสาศิริ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

113 54191880333 541918803 นางสาวภคอร บุญตอ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

114 56191880101 561918801 นางสาวกนกพร ล้ําเลิศ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

115 56191880102 561918801 นางสาวอัญธิกา ทองลี (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

116 56191880103 561918801 นางสาวจันทรเพ็ญ แกวผนึก (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

117 56191880104 561918801 นางสาววิไลวรรณ ดาทอง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

118 56191880105 561918801 นางสาวรัตนาภรณ สีโสดา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

119 56191880108 561918801 นางสาววิจิตรา สถาพร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

120 56191880110 561918801 นางสาวมลศยา หมวดสันเทียะ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

121 56191880111 561918801 นางสาวนิชชา สุดาบัน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

122 56191880112 561918801 นางสาวศิริรัตน ประทุมราช (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

123 56191880113 561918801 นางสาวสุรัติ กันนุฬา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

124 56191880114 561918801 นางสาวพนิดา พันทา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง
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125 56191880115 561918801 นางสาวกนกวรรณ ดมอุนดี (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

126 56191880120 561918801 นางสาวอัมพิกา จิตณรงค (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

127 56191880121 561918801 นางสาวรัชนีวรรณ มนัยนิล (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

128 56191880122 561918801 นางสาวจุฑารัตน สีเสน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

129 56191880123 561918801 นางสาวนุชธิดา ปยะพันธ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

130 56191880124 561918801 นางสาววชิราภรณ เจือจันทร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

131 56191880126 561918801 นางสาวอาภาพร บุญแตง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

132 56191880127 561918801 นางสาวพัชรินทร บํารุงงาม (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

133 56191880128 561918801 นางสาวสุมาลี สุขสนิท (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

134 56191880129 561918801 นางสาวภักวิภา มณีรัตน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

135 56191880130 561918801 นางสาวทัศมน ไชยสุวรรณ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

136 56191880131 561918801 นางสาวสุนิษา ดวงนิล (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

137 56191880132 561918801 นางสาวรําไพพรรณ สีนิล (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

138 56191880135 561918801 นางสาวศรัญญา บุตรสีใส (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

139 56191880136 561918801 นางสาวรติกานต เทพชัย (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

140 56191880137 561918801 นางสาวลัดดา สรอยสุวรรณ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

141 56191880138 561918801 นางสาวศุภลัคน ศุภมงคลกุล (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

142 56191880139 561918801 นางสาวกรรณิกา ถุนาพรรณ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

143 56191880140 561918801 นางสาวอินทุอร ยอดเสาร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

144 56191880142 561918801 นางสาวนิตติยา บุญคํา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

145 56191880143 561918801 นางสาวชิตสมัย พอกทรัพย (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

146 56191880145 561918801 นางสาวจันทิรา นวลแสง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

147 56191880146 561918801 นางสาวแกวมณี ภูบุญปลูก (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

148 56191880147 561918801 นางสาวพรทิรา มุฑิตาสกุล (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

149 56191880148 561918801 นางสาวสุภาวดี นํ้าหวาน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

150 56191880149 561918801 นางสาวเนตรนารี มันทะราช (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

151 56191880150 561918801 นางสาวจันทรจิรา กาดํา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

152 56191880201 561918802 นางสาวจารุวรรณ ทองประดับ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

153 56191880202 561918802 นางสาวบัณทิตา คําจันทร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

154 56191880203 561918802 นางสาวอารียา เหมือนนึก (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

155 56191880205 561918802 นางสาวประภัสสร สิงคเวหน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช
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156 56191880206 561918802 นางสาวนฤมล เอ้ือนไธสง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

157 56191880207 561918802 นางสาวจันทรจิรา ทวีโภค (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

158 56191880208 561918802 นางสาวอุไรวรรณ ศิลาขาว (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

159 56191880209 561918802 นางสาวนุจรี ศรีโกตะเพชร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

160 56191880210 561918802 นางสาวสุดาพร แอบกลา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

161 56191880212 561918802 นางสาวปทมาวดี รังสรรค (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

162 56191880213 561918802 นางสาวพรสุดา นามเขต (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

163 56191880215 561918802 นางสาวสุรินทรพร ลาภพูล (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

164 56191880216 561918802 นางสาวดวงสุรีย หลงมัจฉา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

165 56191880217 561918802 นางสาวพิมชนก วังหอม (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

166 56191880218 561918802 นางสาวขวัญจิรา กลิ่นสุคนธ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

167 56191880219 561918802 นางสาวอนุชิฎา สิงหสุวรรณ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

168 56191880220 561918802 นางสาวกรรณิกา สายทอง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

169 56191880221 561918802 นางสาวภัทรวดี ศรีสวัสดิ์ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

170 56191880224 561918802 นางสาวญาดา ลามะให (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

171 56191880225 561918802 นางสาวบัณฑิตา อุดหนุน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

172 56191880227 561918802 นางสาวอรดี กอนเพชร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

173 56191880228 561918802 นางสาวภัทรมน นอยสี (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

174 56191880230 561918802 นางสาววราภรณ สมหงษ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

175 56191880231 561918802 นางสาวเทวี ตูมณีจินดา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

176 56191880232 561918802 นางสาวดวงดาว เขียวออน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

177 56191880233 561918802 นางสาวโสระญา ระวังชน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

178 56191880234 561918802 นางสาวเมลิสา สายบัวแดง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

179 56191880235 561918802 นางสาวเสาวลักษณ เชนชาย (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

180 56191880236 561918802 นางสาวอรพรรณ ไกรเภช (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

181 56191880238 561918802 นางสาวโชติกานต มากมี (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

182 56191880241 561918802 นางสาวอุราภรณ ศรีแดงฉาย (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

183 56191880242 561918802 นางสาวอรนิภา ชฎาทอง (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

184 56191880243 561918802 นางสาวกัลยาณี แกวมาลา (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

185 56191880244 561918802 นางสาวนัยนา นพพิบูลย (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

186 56191880245 561918802 นางสาวสุนิสา เพ่ิมมิตร (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช
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ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

187 56191880246 561918802 นางสาวดนยา ทรวงโพธ์ิ (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

188 56191880247 561918802 นางสาวนิศาชล บุญเติม (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร ดี

189 56191880249 561918802 นางสาวฐิติรัตน สะเตียงบน (ค.บ.) การประถมศึกษา ครุศาสตร พอใช

190 54191860231 541918602 นางสาวพิสมัย ถ่ินสําอาง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

191 56191860101 561918601 นางสาวธิดารัตน แกวสีนวน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

192 56191860102 561918601 นางสาวดารารัตน ปอมบานตา (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

193 56191860103 561918601 นางสาวปรียาภรณ หนองบัว (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

194 56191860104 561918601 นางสาวสุวนันท ไวฉลาด (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

195 56191860107 561918601 นางสาวสุลัดดา ศรีหจักร (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

196 56191860108 561918601 นางสาวนิรัชพร แกวสิทธ์ิ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

197 56191860109 561918601 นางสาวสายรุง ดาทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

198 56191860110 561918601 นางสาวปยะภรณ ไวยาประโคน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

199 56191860112 561918601 นางสาวสุชาดา ผมนอย (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

200 56191860113 561918601 นางสาวทิพากร นพพันธ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

201 56191860114 561918601 นางสาวจิณหจุฑา ประดับศรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ดี

202 56191860116 561918601 นางสาวชลธิชา เตชะปญโญกุล (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

203 56191860118 561918601 นางสาวชุติกาญจน ใจงาม (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ดี

204 56191860119 561918601 นางสาวสิราวรรณ มะลิงาม (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

205 56191860121 561918601 นางสาวพรรณนิภา ราศรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

206 56191860122 561918601 นางสาวระวีวรรณ สายจันทร (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

207 56191860123 561918601 นางสาวพรสวรรค รัตพันธ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

208 56191860124 561918601 นางสาวศิริลักษณ วงษคํา (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

209 56191860125 561918601 นางสาวฉัตรสุดา ยินดีฉาย (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

210 56191860128 561918601 นางสาวธัญญาเรศ วะภา (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

211 56191860129 561918601 นางสาวสุจิตรา แกวลี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

212 56191860130 561918601 นางสาวพรสุดา แสนกลา (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

213 56191860131 561918601 นางสาวสุพิชญา สุภาพ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

214 56191860132 561918601 นางสาวสุชาดา สศรีธาตุ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

215 56191860133 561918601 นางสาวเจนจิรา สายยศ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

216 56191860135 561918601 นางสาวสิริมน เกิดผล (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

217 56191860136 561918601 นางสาวกมลทิพย มูลพันธ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง
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ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

218 56191860138 561918601 นางสาวธัญญา จันทลัด (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

219 56191860139 561918601 นางสาววรางคณา โพธ์ิศรี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

220 56191860141 561918601 นางสาวเปรมภัสสร อัทธเศรษฐ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

221 56191860143 561918601 นางสาวกุสุมา สินแสงทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

222 56191860144 561918601 นางสาวกมลมาศ บุญเพ็ง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

223 56191860145 561918601 นางสาวเบญจมาศ พันธเพ็ง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

224 56191860146 561918601 นางสาวกมลชนก หลอกิติวงศ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

225 56191860151 561918601 นางสาวอัจฉรา แจมใส (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

226 56191860201 561918602 นางสาวพิมลวรรณ บุญยงค (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

227 56191860202 561918602 นางสาวฐิติมา คุมแกว (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

228 56191860203 561918602 นางสาวจามจุรีย นิสัยดี (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

229 56191860204 561918602 นางสาววชิราพรรณ พุทธสิน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

230 56191860205 561918602 นางสาวสุภัชชา สุขสังวรณ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

231 56191860206 561918602 นางสาวสุทธิวรรณ สุขแสวง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

232 56191860207 561918602 นางสาววรรวิภา เข็มทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

233 56191860208 561918602 นางสาวสุทธิดา แกวสุข (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

234 56191860209 561918602 นางสาวจิตรา สํานักนิตย (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

235 56191860212 561918602 นางสาวไอริน เตือประโคน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

236 56191860213 561918602 นางสาวสุภาพร เกือมรัมย (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

237 56191860214 561918602 นางสาวรุงทิวา กองทุน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

238 56191860215 561918602 นางสาววษา เสนาะเสียง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

239 56191860216 561918602 นางสาวนุชนาถ มาลาทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

240 56191860217 561918602 นางสาวธมนวรรณ ทวีเหลือ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

241 56191860218 561918602 นางสาวกัญญารัตน อินทจันทร (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

242 56191860219 561918602 นางสาวสาธิยา จันทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

243 56191860220 561918602 นางสาวจรรจิรา ไหมทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

244 56191860222 561918602 นางสาวพิมชนก บุญชู (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

245 56191860223 561918602 นางสาวสกุลรัตน ไชยพร (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

246 56191860224 561918602 นางสาวชนาพร ธรรมชาติ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

247 56191860225 561918602 นางสาวธัญลักษณ อัควงศ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

248 56191860227 561918602 นางสาวรุงนภา สืบวงศา (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง
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249 56191860228 561918602 นางสาวสุภารัตน บุญสุข (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

250 56191860231 561918602 นางสาวศิริมนัส แสงเนตร (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

251 56191860232 561918602 นางสาวงามวรรณ บุญการุณ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

252 56191860233 561918602 นางสาวบุญโสภา พิเนตรโชด (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

253 56191860234 561918602 นางสาวธนาภรณ เสารทอง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

254 56191860235 561918602 นางสาวนิภารัตน ฉายแกว (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

255 56191860236 561918602 นางสาวนิภาภรณ จันทรโสภา (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

256 56191860237 561918602 นางสาวรัชดา ศรีจุมพล (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

257 56191860238 561918602 นางสาวสุนิสา อุดหนุน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

258 56191860239 561918602 นางสาวสุนันท พากเพียร (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

259 56191860240 561918602 นางสาววราภรณ ทรัพยพูน (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

260 56191860241 561918602 นางสาวสุภาวดี หลังภาค (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

261 56191860242 561918602 นางสาวอัญธิกา สืบเทพ (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

262 56191860243 561918602 นางสาวสุชาดา จํานิล (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

263 56191860244 561918602 นางสาวแสงดาว นิราศภัย (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร พอใช

264 56191860245 561918602 นางสาวผุษดี แสงแดง (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ตองปรับปรุง

265 53191890112 531918901 นายจักรกฤษณ จอกทอง (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

266 53191890203 531918902 นางสาวนกปาลิญา กะการดี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

267 53191890234 531918902 นายรุง สมานทรัพย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

268 54191890113 541918901 นายกิตติศักดิ์ ดวงราษี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

269 54191890229 541918902 นางสาวปาริฉัตร มีคําสัตย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

270 56191890102 561918901 นายอาทิตย มานุจํา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

271 56191890104 561918901 นางสาวจีรวรรณ ใสงาม (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

272 56191890105 561918901 นางสาวสุดารัตน เสนาภักดิ์ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

273 56191890106 561918901 นางสาวปทมา จันทรารักษ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

274 56191890108 561918901 นางสาวปาลิตา สุขประโคน (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

275 56191890109 561918901 นายกฤษฏ นาคมณี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

276 56191890112 561918901 นางสาวพัชรธิดา เด็ดขาด (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

277 56191890113 561918901 นางสาวมาริษา พระทอง (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

278 56191890115 561918901 นายนิมิตกุล อยูสบาย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

279 56191890116 561918901 นายสรยุทธ สมอินทร (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช
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280 56191890117 561918901 นายวีระศักดิ์ กมล (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

281 56191890118 561918901 นายสิทธิศักดิ์ แกวคํา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

282 56191890119 561918901 นายประกฤษฎิ์ แสนกลา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

283 56191890120 561918901 นางสาวลลิตา ใจกลา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

284 56191890124 561918901 นายวรวุฒิ เปนสมรักษ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

285 56191890125 561918901 นายรุงเรือง พะวรรัมย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

286 56191890126 561918901 นายวรุณ เผือกแกว (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

287 56191890127 561918901 นายยศสมบูรณ เพ็ชรพูน (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

288 56191890128 561918901 นายวีรชา ระยายอย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

289 56191890129 561918901 นายเกียรติศักดิ์ งามนัก (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

290 56191890130 561918901 นายรัฐพงศ โพธ์ิชัย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

291 56191890131 561918901 นายอภิลาศ แกวกาฬ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

292 56191890132 561918901 นายพงษศักดิ์ สารภาพ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

293 56191890133 561918901 นายวิทยา คํานวน (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

294 56191890134 561918901 นายกฤษพัฒน ศรีมงคล (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

295 56191890135 561918901 นายวีรชาติ เจริญสกุล (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

296 56191890136 561918901 นางสาวพรไพลิน โกรัมย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

297 56191890137 561918901 นายธนาวิทย ประวันโน (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

298 56191890138 561918901 นางสาวศศิธร ทูคํามี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

299 56191890139 561918901 นายสิทธาวุฒิ แกวดี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

300 56191890140 561918901 นายชัยกฤต ขันตรีเรือง (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

301 56191890141 561918901 นางสาวอารียา โฉลกดี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

302 56191890143 561918901 นายจิรายุ สะใบพิมพ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

303 56191890144 561918901 นายชัยฤทธ์ิ สุประชากุล (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

304 56191890145 561918901 นายสุทิวัส ชัยศรี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

305 56191890147 561918901 นายธนบัตร สายบุตร (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

306 56191890148 561918901 นายเอกชัย นันทา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

307 56191890149 561918901 นางสาวนีรชา จินดา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

308 56191890201 561918902 นายศราวุฒิ ปากวิเศษ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

309 56191890202 561918902 นายเมธี ตุมนอก (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

310 56191890203 561918902 นางสาวสุทธิลักษณ พงาตุนัด (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง
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311 56191890205 561918902 นายธนูเดช แขมคํา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

312 56191890206 561918902 นายธนากร พวงเกษ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

313 56191890207 561918902 นายสัตยา ขะช้ีฟา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

314 56191890208 561918902 นายสุพัฒน โพธิชัย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

315 56191890209 561918902 นายอัครพล ศรีสมบัติ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

316 56191890210 561918902 นางสาวนันทิยา วารีดํา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

317 56191890211 561918902 นายจิรภาส สิงหเสนา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

318 56191890212 561918902 นายภูริช ละประโคน (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

319 56191890214 561918902 นายศุภวิชญ คงหาญ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

320 56191890215 561918902 นายอัศวิน นพเกา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

321 56191890219 561918902 นายนัฐพนธ จันที (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

322 56191890220 561918902 นายธวัชชัย ใสแจม (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

323 56191890221 561918902 นายเจษฎา วงศา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

324 56191890223 561918902 นายสาธิต สานุสันต (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

325 56191890225 561918902 นายประสิทธ์ิ งามพรม (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

326 56191890226 561918902 นายชัยวัฒน กลางงสุพันธุ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

327 56191890230 561918902 นายตะวัน นะเรศรัมย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

328 56191890231 561918902 นายทวีนันท ทวีวรรณกิจ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

329 56191890232 561918902 นายอัษฎา สิมมา (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

330 56191890237 561918902 นางสาววิภาดา ธนาบูรณ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

331 56191890239 561918902 นายธนกร กุมไธสง (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

332 56191890245 561918902 นายภานุวัฒน สกุลนามรัตน (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร พอใช

333 56191890246 561918902 นายเกริกฤทธ์ิ วิลัย (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

334 56191890249 561918902 นายศุภสิทธ์ิ ประเสริฐศรี (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

335 56191890252 561918902 นายปยวัฒน หอซื่อ (ค.บ.) พลศึกษา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

336 57122890101 571228901 นายศุภกร ทนกลา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

337 57122890108 571228901 นางสาวอรอนงค ศรีเงินยวง (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

338 57122890110 571228901 นางสาวธมนวรรณ เจือจันทร (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

339 57122890111 571228901 นายสุวพิชญ ทองบาง (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

340 57122890112 571228901 นายชยพล เพียรชอบ (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

341 57122890114 571228901 นายกิตติกร สมานชม (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง
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342 57122890115 571228901 นายกิตติชัย คิ้วไธสง (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

343 57122890116 571228901 นายอนุศักดิ์ อุดหนุน (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

344 57122890117 571228901 นายสหรัฐ โชติยา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร พอใช

345 57122890119 571228901 นายธนายุทธ เครือแกว (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

346 57122890120 571228901 นายธวัชชัย แสงจันทรศรี (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

347 57122890121 571228901 นายสุระ แจมใส (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

348 57122890122 571228901 นายพงศธร ศรีหามล (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

349 57122890123 571228901 นายอภิสิทธ์ิ หาสุข (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

350 57122890126 571228901 นายสุชาติ ศรีวิชา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

351 57122890127 571228901 นายพงษศักดิ์ สุมรัมย (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

352 57122890128 571228901 นายสุรินทร บุญมา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

353 57122890129 571228901 นายอภิวัฒน มะลิทอง (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

354 57122890130 571228901 นายสมพงษ ประหมูประถัมภ (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

355 57122890131 571228901 นายฉัตรชัย กุลรัตน (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

356 57122890132 571228901 นายจิรวัฒน คุณวงศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

357 57122890134 571228901 นายทินภัทร เภสัชชา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

358 57122890135 571228901 นายจิรกฤต วิโรจนรัตน (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

359 57122890137 571228901 นายธีรกร สาคร (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

360 57122890138 571228901 นางสาวสุทธิกาญจน พงาตุนัด (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

361 57122890139 571228901 นางสาวมณีพิชา เลิศเสาวณิต (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

362 57122890140 571228901 นายณรงคศักดิ์ สุขแนบ (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

363 57122890145 571228901 นายทินกร วงศจําปา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

364 57122890146 571228901 นายประชา สมานทอง (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

365 57122890148 571228901 นางสาวปนันธนา สุขศรี (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

366 57122890149 571228901 นายวีระ กานอินทร (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

367 57122890150 571228901 นายสมพงษ นรินทรรัมย (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

368 57122890151 571228901 นายวิทยา สาธร (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร พอใช

369 57122890153 571228901 นางสาวจุฑามาศ สัชชานนท (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

370 57122890154 571228901 นายวัชรพงษ กงแกว (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

371 57122890155 571228901 นายนัฐพล อยูตรง (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง

372 57122890156 571228901 นายพงษทวี ประสมกลา (วท.บ.) วิทยาศาสตรการกีฬา ครุศาสตร ตองปรับปรุง
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373 56191700101 561917001 นางสาวอมรรัตน แดงงาม (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

374 56191700102 561917001 นางสาวพรรณประภา จารัตน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

375 56191700103 561917001 นางสาวสรอยทอง แหวนเงิน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

376 56191700107 561917001 นางสาวมนันยา สามพิมพ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

377 56191700108 561917001 นายอนุภัทร พานิชย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

378 56191700109 561917001 นายปฏิภาณ กรุมรัมย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

379 56191700110 561917001 นายเกียรติศักดิ์ จันทสุข (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

380 56191700111 561917001 นายบุญเชิด นิสังรัมย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

381 56191700112 561917001 นางสาวศิริวดี ภูมี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

382 56191700113 561917001 นางสาวจิตรทิวา ไชยพันนา (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

383 56191700114 561917001 นายอนันต มิ่งขวัญ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

384 56191700115 561917001 นางสาวฐิติมา พูลทรัพย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

385 56191700116 561917001 นางสาวหทัยรัตน ราชรักษ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

386 56191700117 561917001 นายศักยศรณ บุญพูนเลิศ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

387 56191700118 561917001 นายจิรพงษ กลวยทอง (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

388 56191700119 561917001 นายทศพล คงนาค (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

389 56191700120 561917001 นางสาวจุฑามาศ นพพิบูลย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

390 56191700121 561917001 นางสาวคันฉาย เรียบรอย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

391 56191700123 561917001 นายยุทธนา นามวิชัย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

392 56191700124 561917001 นางสาวมัลลิกา อยูแลว (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

393 56191700126 561917001 นายไชยวัฒน ศาสตรา (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

394 56191700128 561917001 นายพิทยา ชาลี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

395 56191700130 561917001 นายคมสัน นามมวง (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

396 56191700133 561917001 นายวุฒิพงษ สวางภพ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

397 56191700134 561917001 นายเกษม ดวงพิมพ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

398 56191700137 561917001 นายอัตถวิชญ ไชยสัจ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดี

399 56191700140 561917001 นางสาวเยาวลักษณ ศรีนวล (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

400 56191700141 561917001 นางสาววิไลลักษณ บุญทัน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

401 56191700144 561917001 นางสาวศุภวิชชา ยาทอง (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

402 56191700201 561917002 นางสาวสุธิดา สุขตาม (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

403 56191700202 561917002 นายขจรศักดิ์ รักษร (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง
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404 56191700203 561917002 นางสาวธัญรดา สิงหทอง (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

405 56191700204 561917002 นางสาวดวงฤทัย กลีบจําป (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

406 56191700205 561917002 นางสาวธิดาวรรณ อําประเสริฐ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

407 56191700210 561917002 นายกัณฑเอนก เพ็ชรสุวรรณ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

408 56191700211 561917002 นางสาวกรรณิการ ภักดิ์ใส (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

409 56191700214 561917002 นายสงคราม ดอกรักษ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

410 56191700216 561917002 นางสาวศุภวรรณ หวังกาญจน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

411 56191700217 561917002 นางสาวพีรญา สหุนาลุ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดี

412 56191700218 561917002 นายอภิสิทธ์ิ ชํารัมย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

413 56191700219 561917002 นายนราศักดิ์ พรมมี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

414 56191700220 561917002 นายธนรัตน นิยมตรง (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

415 56191700221 561917002 นางสาวสาวินี เรียบรอย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

416 56191700222 561917002 นางสาวศิริพร สายกระสุน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

417 56191700223 561917002 นางสาวพนิดา กิจจาวิเศษ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

418 56191700224 561917002 นางสาวพิมพนภัส ภูเขียว (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

419 56191700226 561917002 นายวิชิต นพพิบูลย (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

420 56191700227 561917002 นายอภิลักษณ ยอดเมิน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

421 56191700228 561917002 นางสาวฉัตรรัตติกาล ภายอุม (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

422 56191700230 561917002 นางสาววรรณทิพย ชัยเงิน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

423 56191700231 561917002 นางสาวสิริพร รัศมีสุกใส (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

424 56191700232 561917002 นางสาวอรพรรณ วันดี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

425 56191700233 561917002 นางสาวสุทธิดา บุญสม (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

426 56191700236 561917002 นายเฉลิมศักดิ์ อินงาม (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

427 56191700238 561917002 นางสาวกาญจนธิดา มีวงษ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

428 56191700240 561917002 นายกิตติศักดิ์ เจนจบ (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

429 56191700242 561917002 นายปทมนนท พงษวัน (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

430 56191700243 561917002 นายยุทธิพงษ เรือเสาร (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

431 56191700244 561917002 นายทรงอภินันท เหนือโท (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

432 56191700245 561917002 นายนวพล ชนะมาร (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

433 57122790101 571227901 นางสาวสิริวันเพ็ญ เติมทรัพย (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

434 57122790102 571227901 นายมนตรี ออนคํา (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง
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435 57122790103 571227901 นายนครินทร พิกุล (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

436 57122790109 571227901 นายบุญเลิศ ครวญดี (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

437 57122790110 571227901 นายภานุวัฒน บํารุงช่ือ (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

438 57122790111 571227901 นายศราวุธ จารัตน (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

439 57122790114 571227901 นายอุเทน เสาทอง (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

440 57122790115 571227901 นายอลงกรณ นทีนาม (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

441 57122790116 571227901 นายชัยณรงค แกวแสน (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

442 57122790117 571227901 นายวสันต มีแยบ (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

443 57122790118 571227901 นายวัฒนาพร มีแยบ (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

444 57122790120 571227901 นายคมสันต มะโนศรี (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

445 57122790122 571227901 นายจิรพันธ ขาวเครือ (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

446 57122790123 571227901 นายรัฐพงศ เจือจันทร (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

447 57122790124 571227901 นายเกียรติกูล เอ่ียมสมสุข (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

448 57122790127 571227901 นางสาวธัชชาภรณ สุระรัมย (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

449 57122790130 571227901 นายอติณัฐกิตติ์ โองอินทร (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

450 57122790131 571227901 นายจิรศักดิ์ ดาศรี (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

451 57122790135 571227901 นางสาวสุชาวดี เอกสุข (ทล.บ.) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

452 57122200102 571222001 นายนิรวิทย สมภักดี (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

453 57122200103 571222001 นายเจษฎา ทราธร (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

454 57122200105 571222001 นายพิพัฒน คําแพง (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

455 57122200106 571222001 นางสาวศิริรัตน ผสมคง (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

456 57122200107 571222001 นายนฤดล สตาดี (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

457 57122200109 571222001 นายณัฐวุฒิ พากเพียร (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

458 57122200111 571222001 นายอมรเทพ เครือศรี (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

459 57122200115 571222001 นายวรเมศร แสงมาศ (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

460 57122200116 571222001 นายณัฐวุฒิ หงษจันทร (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

461 57122200117 571222001 นายวัฒนา บุญหวาน (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

462 57122200120 571222001 นางสาวบุศรินทร เนตรอุดมสุก (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

463 57122200123 571222001 นายเอกสิทธ์ิ วิสิทธิมูล (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

464 57122200126 571222001 นางสาวสุกานดา คุมบัวลา (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

465 57122200128 571222001 นางสาวอารียา สุขนอย (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช
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466 57122200130 571222001 นางสาวมณฑกานต กิติกวิน (ทล.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

467 59162590102 591625901 นายธนาวัฒน สุวรรณศรี (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

468 59162590103 591625901 นางสาวยศวดี ศรีตะวัน (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

469 57122590104 571225901 นายมณฑล สถาน (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

470 57122590105 571225901 นายณัฐวุฒิ ตรงสูรย (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

471 57122590107 571225901 นายศุภษร กาบทอง (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

472 57122590108 571225901 นายสมบัติ โททอง (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

473 57122590110 571225901 นายธเนศพล ภูจําเนียร (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

474 57122590112 571225901 นายสมศักดิ์ บุติมาลย (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

475 57122590113 571225901 นายไชยา รวมใจ (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

476 57122590117 571225901 นายกัมปนาท เสียงใส (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

477 57122590118 571225901 นายศิริศักดิ์ ศิลปชัย (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

478 57122590119 571225901 นายฤทธิชัย โตะนาค (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

479 57122590120 571225901 นายจิราวุฒิ จงอยูเย็น (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

480 57122590121 571225901 นายสรสิทธ์ิ โอษฐงาม (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

481 57122590125 571225901 นายสิทธิกรณ รอบแควน (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

482 57122590126 571225901 นายธวัชชัย ไหมทอง (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

483 57122590129 571225901 นายปรีชา ดัชถุยาวัตร (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

484 57122590130 571225901 นายทนงศักดิ์ แกนอินทร (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

485 57122590131 571225901 นายอนุชาติ งามช่ืน (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

486 57122590133 571225901 นายพัฒนพล กรรณสนธ์ิ (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

487 57122590137 571225901 นายรัชวุฒิ การะเกษ (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

488 59162490101 591624901 นายสุดท่ีรัก แซซือ (ทล.บ.) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

489 57122230103 571222301 นางสาวสุนทรี พรหมมา (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

490 57122230104 571222301 นางสาวอิศราณีย ลุลวง (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

491 57122230105 571222301 นายจิรศักดิ์ ดีดวงแกว (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

492 57122230107 571222301 นางสาวสาวิตรี ศิริ (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

493 57122230108 571222301 นายสุรเดช ชํ่าชอง (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

494 57122230110 571222301 นางสาวอภิญญา ดวงจิตดี (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

495 57122870101 571228701 นายสุริยา เก้ือหนุน (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

496 57122870102 571228701 นายวัชระพงษ มานะรถ (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง
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497 57122870103 571228701 นายวันชนะ บุตะเคียน (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

498 57122870105 571228701 นายชูชัย ชูศรีสุข (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

499 57122870107 571228701 นายกิตติ คงเย็น (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

500 57122870108 571228701 นายวิทยา ตุมทอง (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

501 57122870113 571228701 นายรัฐกร เบิกบาน (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

502 57122870114 571228701 นายบุญฤทธ์ิ ดัชถุยาวัตร (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

503 57122870115 571228701 นายณรงคฤทธ์ิ ดัชถุยาวัตร (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

504 57122870116 571228701 นายวรวุฒิ สินสาม (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

505 57122870117 571228701 นายธนศักดิ์ จันดาเพ็ง (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

506 57122870119 571228701 นายวีรพงศ ศรีเพชร (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

507 57122870120 571228701 นายนนทวัฒน ทองแยม (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

508 57122870122 571228701 นายฉลอง เผดิมดี (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

509 57122870124 571228701 นายสุรศักดิ์ รักษาอินทร (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

510 57122870125 571228701 นายธีรวัตร สมฤทธ์ิ (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

511 57122870127 571228701 นายจีรศักดิ์ พรมดี (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

512 57122870133 571228701 นายวิทยา สีสัน (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

513 57122870134 571228701 นายนิติพัฒน จรัสถาวรพงศ (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

514 57122870135 571228701 นายณรงศศักดิ์ หาดคํา (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

515 57122870140 571228701 นายนายพงษศักดิ์ สอนสุข (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

516 57122870143 571228701 นายอัศวิน ภิญญา (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

517 57122870146 571228701 นายนเรศ บุญวงศ (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

518 57122870148 571228701 นายพงสธร ประดับประดา (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

519 57122870152 571228701 นายประกาศิต ศรีขาว (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

520 57122870153 571228701 นายสมเกียรติ อัครบุตร (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

521 57122870154 571228701 นายศราวุธ ชาวนา (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

522 57122870155 571228701 นายพงศกร กุลสุวรรณ (วท.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

523 57122800101 571228001 นายชาญณรงค คงกะพันธ (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

524 57122800102 571228001 นายสันติ คุมสระ (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

525 57122800103 571228001 นายศิลาวุฒิ ทองอม (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

526 57122800104 571228001 นายจักรตุรน บุญพรม (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

527 57122860101 571228601 นายศรราม ช่ืนจิตร (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดี
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528 57122860103 571228601 นายอิทธิพล ขวัญเงิน (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

529 57122860104 571228601 นายศิริวัฒน คํามา (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

530 57122860105 571228601 นางสาวบุษบา แสนดี (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

531 57122860106 571228601 นางสาววนิดา โสพิลา (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

532 57122860107 571228601 นางสาวพรรณุภา พรหมหงษ (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

533 57122860109 571228601 นางสาวปรียาพร หนูหนุน (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

534 57122860113 571228601 นางสาวสุรียพร อยูเย็น (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

535 57122860120 571228601 นางสาวอภิญญา ปุมแกว (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

536 57122260101 571222601 นายณัฐพล พันธเพ็ชร (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

537 57122260103 571222601 นายอนิวัฒน ใจสุระ (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

538 57122260105 571222601 นางสาวอทิตยา เสยกระโทก (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

539 57122260106 571222601 นายวรพล รัตนสูรย (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

540 57122260107 571222601 นายปรัชญา วิชัยภาพ (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดี

541 57122260108 571222601 นางสาวสุนิศา ดาทอง (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

542 57122260109 571222601 นางสาวสุวลักษ จงใจรักษ (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

543 57122260113 571222601 นายนวพล จําปาดี (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

544 57122260116 571222601 นางสาวยุวดี ขาวนอก (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

545 57122260118 571222601 นายวีรพงษ บุญเสร็จ (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

546 57122260120 571222601 นางสาวศิริรัตน ออนไธสง (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

547 57122260121 571222601 นายฐากูร ถาพร (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

548 57122260122 571222601 นายเทพพิทักษ เมืองสุข (วศ.บ.) การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พอใช

549 57122210101 571222101 นายณรงคฤทธ์ิ สุขดี (วศ.บ.) วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

550 57122210102 571222101 นายธนวัฒน วงษงาม (วศ.บ.) วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองปรับปรุง

551 57122210103 571222101 นายวีระ วงคง (วศ.บ.) วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดี

552 56191470102 561914701 นายศิริชัย คุณสิม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

553 56191470103 561914701 นางสาวลัดดา รักษา (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

554 56191470104 561914701 นางสาวปริญาชาติ อินขอ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

555 56191470105 561914701 นายวัชระ วันเตสัง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

556 56191470106 561914701 นายสมชาย สมคะเนย (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

557 56191470107 561914701 นางสาวมารียญา วงษปลั่ง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

558 56191470109 561914701 นายกฤตณุพงศ วีระพงษ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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559 56191470110 561914701 นายคมกริช สายสุย (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

560 56191470111 561914701 นายวราวุฒิ พ่ึงอยู (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

561 56191470112 561914701 นายสถาพร นาเรือง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

562 56191470113 561914701 นายอภิชาต นามโคตร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

563 56191470114 561914701 นายจีรยุทธ ใสกระจาง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

564 56191470116 561914701 นายเกียรติศักดิ์ แกวจรัญ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

565 56191470117 561914701 นายจตุรงค ผดุงรัตน (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

566 56191470118 561914701 นายปชรวิทย วงศหินกอง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

567 56191470119 561914701 นายมนูญ จันทรหนองสรวง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

568 56191470120 561914701 นางสาวมยุรฉัตร จันทรทา (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

569 56191470121 561914701 นางสาวสุดารัตน เติมทรัพย (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

570 56191470123 561914701 นายศศิกร สมานจิตร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

571 56191470124 561914701 นายจามร จันทรประเสริฐ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

572 56191470125 561914701 นางสาววันวิสา สุขลน (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

573 56191470126 561914701 นางสาวปนมนัส จันทรโสม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

574 56191470127 561914701 นายสุริยา ประไวย (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

575 56191470128 561914701 นางสาวกมลชนก ลาภครองธรรม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

576 56191470130 561914701 นายธนชัย ไกรจันทร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

577 56191470131 561914701 นายจุราศักดิ์ เนาวประโคน (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

578 56191470132 561914701 นายตันติกร หอมขจร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

579 56191470133 561914701 นางสาวดารากร สาทิพจันทร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

580 56191470134 561914701 นายธีรภัทร เกษแกว (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

581 56191470135 561914701 นางสาวภัทริกา จันทรงาม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

582 56191470138 561914701 นายหัตถชัย พรหมบุตร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

583 56191470140 561914701 นายศิววิศว รําจวน (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

584 56191470141 561914701 นางสาวกัญญารัตน เปยมสวัสดิ์ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

585 56191470142 561914701 นายเอกชัย สารชาติ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

586 56191470143 561914701 นายวิษณุ ตางาม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

587 56191470145 561914701 นายกฤษฎา ดีพาชู (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

588 56191470146 561914701 นายจักรภัทร ชิณราช (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

589 56191470149 561914701 นายธีราทร พวงจันทร (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

590 56191470151 561914701 นายพิทยาธร เกิดช่ืน (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

591 56191470152 561914701 นายสุรทิศ กลิ่นหอม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

592 56191470153 561914701 นางสาวศุภิตา ปญญาคิด (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

593 56191470154 561914701 นางสาวจุฑามาศ เกตุโสระ (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

594 56191470155 561914701 นายธนายุทธ มาลาทอง (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

595 56191470156 561914701 นางสาวปยะศิริ ผดาวัลย (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

596 56191470157 561914701 นายมงคล กุลัตถนาม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

597 56191470158 561914701 นายอภิสิทธ์ิ หลวงเดช (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

598 56191470159 561914701 นางสาวบุษกร เข็มแกว (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

599 56191470160 561914701 นายปริญญา แกวเขียวงาม (ค.บ.) ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

600 56191540101 561915401 นายสมพร จะเริกรัมย (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

601 56191540105 561915401 นางสาวกัลยา งามเลิศ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

602 56191540108 561915401 นางสาวรุงนภา สูงหางหวา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

603 56191540110 561915401 นางสาวเหมรัศมิ์ กัลยา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

604 56191540111 561915401 นางสาวมินทรลดา ศาลางาม (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

605 56191540112 561915401 นางสาวนันทชญาน สมานรักษ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

606 56191540113 561915401 นายวรรณรงค บุญมาก (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

607 56191540114 561915401 นายอุดมศักดิ์ เทภูเขียว (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

608 56191540115 561915401 นางสาวเบญจพร เจือจันทร (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

609 56191540116 561915401 นางสาวณิชภาดา ธรรมรงค (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

610 56191540117 561915401 นางสาวสุภาวดี หลวงกลาง (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

611 56191540118 561915401 นางสาวสิริกัญญา วันนา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

612 56191540119 561915401 นางสาวสมปรารถนา ท่ังกลาง (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

613 56191540120 561915401 นางสาวฐิตาภา พุฒภูงา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

614 56191540121 561915401 นางสาวนลินาสน ทาคอ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

615 56191540123 561915401 นางสาวรัชฎาพร ไชยพงษ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

616 56191540124 561915401 นายจิรายุ ทองทา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

617 56191540125 561915401 นางสาววิไลลักษณ ปานะโปย (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

618 56191540127 561915401 นางสาวณัฐภรณ จินันทุยา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

619 56191540128 561915401 นางสาวมณเทียร ศรีสนาม (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

620 56191540129 561915401 นางสาวบุษยมาศ แกวหอม (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

621 56191540130 561915401 นางสาวบุศราภรณ ธรรมานุสารกิจ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

622 56191540131 561915401 นางสาวอําพร โสนทอง (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

623 56191540132 561915401 นางสาวกวินนา นอยนันตา (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

624 56191540133 561915401 นางสาวสุพัตรา สาแกว (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

625 56191540134 561915401 นางสาวกชพร ไกรเสือ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

626 56191540135 561915401 นางสาวกัลยาณี วันทะวงษ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

627 56191540136 561915401 นางสาวอลิษา ทองแมน (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

628 56191540138 561915401 นางสาวภานุมาศ บัวจันทร (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

629 56191540139 561915401 นางสาวอรวรรณ นันสุณีย (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

630 56191540140 561915401 นางสาวธันยกานต รจพจน (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

631 56191540141 561915401 นางสาวอัมทิวา สุรสอน (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

632 56191540142 561915401 นางสาวพลอยไพริน กะเปย (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

633 56191540144 561915401 นางสาวจุฑามาศ หลักสระคู (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

634 56191540145 561915401 นางสาวศิริวรรณ ศิริมูล (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

635 56191540146 561915401 นางสาวสุพัตรา ขาวประโคน (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

636 56191540147 561915401 นางสาวธนัชพร ตระกูลพงษ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

637 56191540148 561915401 นางสาวอัจฉรา ศรีจุดานุ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

638 56191540149 561915401 นางสาวนิศากร ทองละมุล (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

639 56191540150 561915401 นางสาวราณี เรียงสุวรรณ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

640 56191540151 561915401 นางสาวบาจรีย ระยายอย (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

641 56191540154 561915401 นางสาวณัฐกานต คําศรี (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

642 56191540155 561915401 นางสาวกุมารีรัตน วันทะวงษ (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

643 56191540156 561915401 นางสาวพรรณทิวา สระแกว (ค.บ.) นาฏศิลป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

644 56191030101 561910301 นางสาวชุติมา จันทํา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

645 56191030104 561910301 นางสาวหทัยชนก จันทเขต (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

646 56191030107 561910301 นางสาวนงลักษณ ใจกลา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

647 56191030108 561910301 นางสาววิริศรา ทัดดอกไม (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

648 56191030109 561910301 นางสาวนิภาพร ศรีสุวรรณ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

649 56191030110 561910301 นางสาวมะลิ โพธ์ิกระสังข (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

650 56191030112 561910301 นางสาวอภัสรา แสงทอง (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

651 56191030113 561910301 นางสาวมนัญญา สิมมา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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652 56191030114 561910301 นางสาวอรพรรณ นามเคน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

653 56191030115 561910301 นายคุณานนต วันดี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

654 56191030116 561910301 นางสาวชฎาพร สนิทรัมย (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

655 56191030117 561910301 นางสาวชนากานต แกวเกษ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

656 56191030118 561910301 นางสาวแจมจันทร ผิวจันทร (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

657 56191030119 561910301 นางสาวสุทธิดา ไกรเพชร (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

658 56191030122 561910301 นางสาวฑิฐิตา โตะเงิน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

659 56191030123 561910301 นางสาวนภาพร บุญเสริม (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

660 56191030124 561910301 นางสาวเศรษฐดาพัชร ประจวบสุข (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

661 56191030127 561910301 นางสาวณฐพร มะวัน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

662 56191030128 561910301 นางสาวลลิดา มากแสน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

663 56191030129 561910301 นางสาวธนภรณ เงินทอง (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

664 56191030130 561910301 นางสาวสุวริน สีดา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

665 56191030132 561910301 นางสาวธิดารัตน ราศรี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

666 56191030133 561910301 นางสาวณัฏฐธิดา บุราณรมย (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

667 56191030134 561910301 นางสาวกมลชนก พูลสระคู (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

668 56191030136 561910301 นางสาววัลลี โททอง (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

669 56191030137 561910301 นางสาวนัตติกานต ทรายเพชร (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

670 56191030138 561910301 นางสาวภูรีรัตน สายลุน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

671 56191030139 561910301 นางสาวพรทิพย นาคดี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

672 56191030140 561910301 นางสาวธารารัตน เห็นสม (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

673 56191030142 561910301 นางสาวสุทธารัตน กลิ่นกลาง (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

674 56191030144 561910301 นางสาวสุภารัตน บุญมี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

675 56191030145 561910301 นางสาวกชนิภา ซอนกลิ่น (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

676 56191030146 561910301 นางสาววราภรณ พรหมบุตร (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

677 56191030147 561910301 นางสาวมิ่งขวัญ เงางาม (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

678 56191030149 561910301 นางสาวนิตยา บุญเสริม (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

679 56191030150 561910301 นางสาวชลินทิพย ผงผาน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

680 56191030151 561910301 นางสาวอินทรธุอร แกวนํ้าจุ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

681 56191030201 561910302 นางสาวอภิญญา เศษวงค (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

682 56191030202 561910302 นางสาวณัฐธกาณฑ บุญปก (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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683 56191030203 561910302 นางสาวอภิญญา ตะโย (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

684 56191030204 561910302 นางสาวกรรณิการ ศรีจันทร (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

685 56191030205 561910302 นางสาวอโณทัย ตองอบ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

686 56191030209 561910302 นางสาวอุไรวรรณ คะปญญา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

687 56191030210 561910302 นางสาวนันทกาญจน เรืองกระจาย (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

688 56191030213 561910302 นางสาวนงนุช น่ิมนวล (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

689 56191030215 561910302 นายปริญญา ปลื้มจิต (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

690 56191030216 561910302 นางสาวกนกพร ปกประโคน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

691 56191030217 561910302 นางสาวเกษรา ใจกลา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

692 56191030219 561910302 นางสาวพิมพชนก วงศนคร (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

693 56191030220 561910302 นายสมเกียรติ สุดหนองบัว (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

694 56191030221 561910302 นางสาวอฐิติยา เหลาคํา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

695 56191030222 561910302 นางสาววรรณิศา รอบคอบครบุรี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

696 56191030223 561910302 นางสาวสุวนันท ทองเกิด (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

697 56191030224 561910302 นางสาวภาทรงศิริ บูรณเจริญ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

698 56191030225 561910302 นางสาวทิพยวิมล เช่ือดี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

699 56191030227 561910302 นางสาวพิมลมาศ คงทน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

700 56191030228 561910302 นางสาวสุพัตรา อุคํา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

701 56191030233 561910302 นางสาวเสาวนีย โตะรัมย (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

702 56191030234 561910302 นางสาวปทมาวรรณ พิมพทอง (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

703 56191030235 561910302 นางสาวธาดารัตน สุภิษะ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

704 56191030236 561910302 นางสาวฐิติรัตน เสียงเพราะ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

705 56191030237 561910302 นางสาวนภาวัลย งามนัก (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

706 56191030238 561910302 นางสาวอุไรรัตน ทรงพระ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

707 56191030239 561910302 นางสาวขวัญฤทัย สุขพราม (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

708 56191030241 561910302 นางสาวนรนาถ สีดํา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

709 56191030242 561910302 นายวีรชัย จีนสันเทียะ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

710 56191030243 561910302 นางสาวจิรารัตน อุนทวี (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

711 56191030245 561910302 นางสาวรัตนาพร สิงหประโคน (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

712 56191030248 561910302 นางสาววิจิตรา ทองปญญา (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

713 56191030249 561910302 นางสาวศุภลักษณ แกวเกิด (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

23/73



ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

714 56191030251 561910302 นางสาวชอลดาวัลย พลรักษ (ค.บ.) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

715 53191010139 531910101 นางสาวบุญเลี้ยง เหลามี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

716 53191010143 531910101 นางสาวพนาวรรณ แหวนวงษ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

717 56191010101 561910101 นายวรินทร เหมือนนึก (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

718 56191010102 561910101 นางสาววาสนา ดลเสมอ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

719 56191010103 561910101 นางสาวสายทอง เมาหวล (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

720 56191010105 561910101 นางสาวศลิษา ทองเต็ม (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

721 56191010108 561910101 นายอนันต เสื่อมมี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

722 56191010109 561910101 นางสาวโชติกา พิพิธกุล (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

723 56191010111 561910101 นางสาวสุกัญญา มีสานุ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

724 56191010112 561910101 นางสาวภานุชนารถ ชัยลม (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

725 56191010116 561910101 นางสาวสิรินภา สุทธิรัมย (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

726 56191010119 561910101 นางสาวกรรณฑิมา สุบินยัง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

727 56191010120 561910101 นางสาวยุพเรศ จันทรพลี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

728 56191010122 561910101 นางสาวศิริรัตน นิลกาเพชร (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

729 56191010124 561910101 นางสาวจิตรานุช อุนทรัพย (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

730 56191010125 561910101 นางสาวสุภัทสจี นามวิชา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

731 56191010126 561910101 นางสาวยุวพร ระดมสุข (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

732 56191010127 561910101 นางสาวอรอนงค วงพินิจ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

733 56191010128 561910101 นางสาวสาวิณี ศิริเทศ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

734 56191010129 561910101 นางสาวกานตชนน ชาวประสา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

735 56191010130 561910101 นางสาวทัศนีย ชิณวงศ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

736 56191010131 561910101 นางสาวรัตนา แหลมประโคน (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

737 56191010132 561910101 นางสาววาสนา แกวลอย (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

738 56191010134 561910101 นางสาวณัฐทิชา อินทพุฒ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

739 56191010136 561910101 นางสาวมิ่งขวัญ บูรณะ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

740 56191010137 561910101 นางสาวชนาภา คิดกลา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

741 56191010138 561910101 นางสาวจันทราพร สุมา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

742 56191010139 561910101 นายสมภพ สายแกว (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

743 56191010140 561910101 นายธนวัฒน งามแสง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

744 56191010141 561910101 นางสาวสุรีรัตน ใจมนต (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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745 56191010142 561910101 นางสาวกนกวรรณ รุงเรือง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

746 56191010143 561910101 นางสาวสุบิน ชุมจันทร (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

747 56191010144 561910101 นางสาวเนตรนภิศ นนทศิลา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

748 56191010145 561910101 นางสาวภัทรา เจริญสุข (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

749 56191010146 561910101 นายอานนท นามลาด (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

750 56191010201 561910102 นางสาวสุวพร แมนงาม (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

751 56191010202 561910102 นางสาวสุภาพร ศรีดี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

752 56191010203 561910102 นางสาววันทนีย แปชน (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

753 56191010204 561910102 นางสาวสิริพร พลณรงค (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

754 56191010205 561910102 นางสาวเจนจิรา สีแดง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

755 56191010207 561910102 นางสาวสุพัตรา อุปมัย (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

756 56191010208 561910102 นางสาวธัญญารัตน วรรณพฤติ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

757 56191010210 561910102 นางสาวธิตาวดี มั่นชาติ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

758 56191010211 561910102 นางสาววันดี บุตดีภัก (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

759 56191010212 561910102 นางสาวศิริญญา ชุมสุข (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

760 56191010213 561910102 นางสาวสุปรียา เรืองสุขสุด (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

761 56191010214 561910102 นางสาวสุธาสินี คําวิชัย (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

762 56191010215 561910102 นางสาวรุงฤดี เปรียบดีสุด (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

763 56191010216 561910102 นางสาวสุรี มูลราช (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

764 56191010217 561910102 นางสาวพรพิมล บุญครอง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

765 56191010218 561910102 นางสาวปาริชาติ ยืนยงค (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

766 56191010220 561910102 นายพงศพันธ เช่ียวชาญ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

767 56191010221 561910102 นางสาวอมรรัตน แสนดี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

768 56191010222 561910102 นางสาวพรพิมล สําราญดี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

769 56191010224 561910102 นางสาวจันจิรา ทรงราษี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

770 56191010225 561910102 นางสาววิมลมาศ ประทุมมัง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

771 56191010226 561910102 นางสาวศิริพรรณ จําปาดี (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

772 56191010227 561910102 นางสาวสุวนันท กอผจญ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

773 56191010229 561910102 นางสาวพรรณพร พริบไหว (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

774 56191010230 561910102 นางสาววิรัญญา ประวะเสนัง (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

775 56191010231 561910102 นางสาวสุพิชา สาแกว (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี
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776 56191010232 561910102 นางสาวชฎาวรรณ สํารวมจิตร (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

777 56191010235 561910102 นางสาววิชชุดา วังเวงจิต (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

778 56191010236 561910102 นางสาวดวงพร บุตรอุดม (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

779 56191010237 561910102 นางสาวจินตศุจี มณฑล (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

780 56191010238 561910102 นางสาวดลกวิน ชาวประสา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

781 56191010239 561910102 นางสาวอุษา หลาหมื่น (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

782 56191010240 561910102 นายนิวัฒน สระแกว (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

783 56191010241 561910102 นางสาวพิราวรรณ สารสุข (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

784 56191010243 561910102 นางสาวสุธิณี ช่ืนใจ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

785 56191010244 561910102 นางสาววิภาวี แหวนวงศ (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

786 56191010245 561910102 นางสาวศศิฉาย สมัญญา (ค.บ.) ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

787 54191020206 541910202 นางสาวรวิสรา จําปาทอง (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

788 56191020101 561910201 นางสาวศันศนีย บุญทัน (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

789 56191020102 561910201 นายรังสรรค วุฒิยา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

790 56191020103 561910201 นายรักษศักดิ์ เสนาโยธี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

791 56191020104 561910201 นางสาวปวันรัตน ทรงนวน (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

792 56191020106 561910201 นางสาวณิชมน ทองแผน (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

793 56191020107 561910201 นางสาวสุพัฒตรา โนนกลาง (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

794 56191020108 561910201 นางสาวพัชริดา ตลับทอง (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

795 56191020109 561910201 นางสาวจีรนันท ปญญาสาร (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

796 56191020110 561910201 นางสาวขนิษฐา โปรยทอง (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

797 56191020112 561910201 นางสาวพัชรีภรณ สุมาลย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

798 56191020114 561910201 นางสาวศรัญญา ภักดีบุตร (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

799 56191020115 561910201 นางสาวฐิติพร มีแกว (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

800 56191020118 561910201 นางสาวกาญจนา เพ็งพิศ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

801 56191020121 561910201 นายอัษฎาวุธ บุญเกิด (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

802 56191020122 561910201 นางสาวจิราพร กลาเกิด (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

803 56191020123 561910201 นายพิมล ตุนกระโทก (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

804 56191020124 561910201 นางสาวสุวิมล บรรลือทรัพย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

805 56191020125 561910201 นางสาวนุจรินทร ทองนรินทร (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

806 56191020128 561910201 นางสาวสรรพพร ขันคํา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก
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807 56191020130 561910201 นางสาวกัลยรัตน นิสังรัมย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

808 56191020133 561910201 นางสาวศศิยาภรณ ยองใย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

809 56191020134 561910201 นางสาวเจนจิรา บุญสด (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

810 56191020135 561910201 นางสาววิภาวรรณ ภรรยา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

811 56191020136 561910201 นางสาวศรัยฉัตร ยวนจิตร (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

812 56191020137 561910201 นางสาวศิโรรัตน ดวงเนตร (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

813 56191020138 561910201 นายวิวัฒน บุญพา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

814 56191020201 561910202 นางสาวสุภาพร แทนคํา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

815 56191020203 561910202 นายวรชน หมั่นกิจ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

816 56191020204 561910202 นางสาวศิริพร พรหมศรี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

817 56191020206 561910202 นางสาววรนันท เกลาพิมาย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

818 56191020207 561910202 นางสาวนุสมน คลิบแดง (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

819 56191020208 561910202 นางสาวภาวินี คลองงาม (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

820 56191020210 561910202 นางสาวกมลรัตน นเรนสด (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

821 56191020211 561910202 นางสาวจิตรนภา เพียรชอบ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

822 56191020212 561910202 นางสาวเมทนันท ท่ีดี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

823 56191020213 561910202 นางสาวทัศนีย เสาศิริ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

824 56191020216 561910202 นางสาวศศิวิมล ทนทอง (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

825 56191020218 561910202 นางสาวเมริน บุญเสริม (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

826 56191020219 561910202 นางสาวสิตานัน ภิรมย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

827 56191020220 561910202 นางสาวหทัยชนก แนนหนา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

828 56191020221 561910202 นางสาวศิรินันท ยวนจิตต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

829 56191020222 561910202 นางสาวเกสราภรณ หงษแกว (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

830 56191020223 561910202 นางสาวศิริกุล วิบูลยอรรถ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

831 56191020224 561910202 นางสาวเจนจิรา ระโยธี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

832 56191020225 561910202 นางสาวปวริศา บุตรดี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

833 56191020226 561910202 นางสาวจินตรา สุขจิตร (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

834 56191020227 561910202 นางสาวเกียรติสุดา บานเย็น (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

835 56191020228 561910202 นางสาวหทัยทิพย แกวหอม (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

836 56191020229 561910202 นางสาวรัชฎาภรณ สวยโสภา (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

837 56191020230 561910202 นางสาวศิริลักษณ หาญชนะ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี
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838 56191020231 561910202 นางสาวฑิฆัมพร สิงหพรหม (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

839 56191020232 561910202 นางสาวสิริพร คงดี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

840 56191020233 561910202 นางสาวรัฐภรณ บัวศรี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

841 56191020234 561910202 นางสาวขวัญเรือน สุภิมารส (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

842 56191020235 561910202 นางสาวนันทนลิน เหมือนมาตย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

843 56191020240 561910202 นางสาวศิรประภา สวางกาญจนไพลิน (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

844 56191100101 561911001 นางสาวมลินี ขาวฤกษ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

845 56191100104 561911001 นางสาวสุดารัตน ตุมคํา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

846 56191100106 561911001 นางสาวเจนจิรา สุขพลัม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

847 56191100108 561911001 นางสาวกรชนก โกติรัมย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

848 56191100109 561911001 นายนัฐพล เครือจันทร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

849 56191100110 561911001 นางสาวชุติมา สุดจํานง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

850 56191100111 561911001 นางสาวปยนันท พันละบุตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

851 56191100113 561911001 นายอดิศักดิ์ โพธ์ิพันธ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

852 56191100114 561911001 นายนพพร แสงสงค (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

853 56191100118 561911001 นายธนชิต ดวงราษี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

854 56191100119 561911001 นางสาวมินตรา บุญหวัง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

855 56191100120 561911001 นางสาวพักตรศร เศษวงค (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

856 56191100121 561911001 นายพงษการณ ตากใบ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

857 56191100122 561911001 นางสาวอภิฤดี บุญตั้ง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

858 56191100124 561911001 นายศรัณญ วิชาโคตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

859 56191100125 561911001 นางสาวสุวดี คุมโศรก (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

860 56191100127 561911001 นางสาวสุกัญญา ดัชถุยาวัตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

861 56191100128 561911001 นางสาวพรพิมล พุฒพันธ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

862 56191100130 561911001 นายเทพประสิทธ์ิ ชัยปญญา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

863 56191100132 561911001 นายทองดี ยอดลี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

864 56191100133 561911001 นางสาวกิตติยา สุรพัตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

865 56191100134 561911001 นางสาวสุภัสตรา เยวรัมย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

866 56191100135 561911001 นางสาวนัฐสินี พยุงเกษม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

867 56191100136 561911001 นางสาวสุทิดา บุญอะรัญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

868 56191100137 561911001 นางสาวภูมิศิริ แสนแกวใส (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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869 56191100140 561911001 นายสรายุทธ สุยะ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

870 56191100142 561911001 นางสาวยุพิน เช้ืออินทร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

871 56191100143 561911001 นายศุภกิจ ไตรล้ํา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

872 56191100144 561911001 นายสุริยา บรรลือทรัพย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

873 56191100145 561911001 นางสาวประไพ เนียมเพ็ชร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

874 56191100147 561911001 นายวรากรณ ปนหอม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

875 56191100148 561911001 นายณัฐวุฒิ งามแสง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

876 56191100149 561911001 นางสาวชุลีพร กอแกว (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

877 56191100150 561911001 นางสาวจุฑารัตน ยิ่งหาญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

878 56191100153 561911001 นายธวัชชัย เดือนขาว (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

879 56191100154 561911001 นางสาวนิพพิชฌน จันทรคืน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

880 56191100201 561911002 นายธนวัฒน บุญตอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

881 56191100202 561911002 นางสาวปยะฉัตร พรมภูงา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

882 56191100206 561911002 นางสาวจุไลลักษณ พิมพวงษา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

883 56191100207 561911002 นางสาววราภรณ บัวทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

884 56191100211 561911002 นางสาวรพีภรณ ไกรเพชร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

885 56191100212 561911002 นางสาวอารียา ลําเฟอย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

886 56191100213 561911002 นางสาวกรรณิกา ภูผา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

887 56191100217 561911002 นายอัครพนธ นวนจันทร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

888 56191100218 561911002 นางสาวอนงคนาฎ สุตลาวดี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

889 56191100219 561911002 นายเฉลิมชัย จงหาญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

890 56191100220 561911002 นางสาวสุทธิดา ฤกษใหญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

891 56191100221 561911002 นางสาวจิระประภา นะวะคํา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

892 56191100223 561911002 นางสาวพรรณิภา นิลทัย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

893 56191100224 561911002 นายอนวัช ออนคํา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

894 56191100225 561911002 นายนนทนันท วิสารัตน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

895 56191100226 561911002 นางสาววิภาดา สุขรอบ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

896 56191100227 561911002 นางสาวลลิตา ปนตะยัง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

897 56191100228 561911002 นายจักรกริช ทิพยบูรณ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

898 56191100229 561911002 นายมนตรี โสภี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

899 56191100230 561911002 นางสาวชนิดา แสนคม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

900 56191100231 561911002 นางสาวอมรรัตน นาคเก้ียว (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

901 56191100233 561911002 นายภาณุเดช มั่นจิต (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

902 56191100234 561911002 นางสาวอรอนงค นัยเนตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

903 56191100235 561911002 นางสาวอังทนา ทาปอ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

904 56191100236 561911002 นางสาวสุทธิรัตน โอษฐงาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

905 56191100237 561911002 นางสาวยุวดี ศิริสงวน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

906 56191100238 561911002 นางสาวธัญพิชชา ยุกตฤดี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

907 56191100239 561911002 นางสาวเกศสุดา อนุเคราะห (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

908 56191100240 561911002 นางสาวอรทัย นิลแกว (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

909 56191100241 561911002 นางสาวภัทรวดี ริ้วแดง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

910 56191100242 561911002 นางสาวประกายดาว ศาลางาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

911 56191100243 561911002 นางสาวชิดชนก เพงพิศ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

912 56191100245 561911002 นางสาวอภินันทน สมพงษ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

913 56191100246 561911002 นางสาวพิมพชนก ขาขันมะลี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

914 56191100247 561911002 นางสาวสมพร แสนรู (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

915 56191100248 561911002 นางสาวภัทราภรณ เรืองสนาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

916 56191100249 561911002 นายพัชรพล อนุเคราะห (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

917 56191100250 561911002 นางสาวเสาวลักษณ ตุมทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

918 56191100251 561911002 นางสาวปนนรา ยลถวิล (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

919 56191100252 561911002 นางสาวทัศนีย สายทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

920 56191100253 561911002 นางสาวกรรณิกา วงเวียน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

921 56191100254 561911002 นางสาวกมลเนตร มั่นวงศ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

922 56191100301 561911003 นางสาวศิรดา บุญตั้ง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

923 56191100302 561911003 นายอนุวัฒน โปสรักขกะ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

924 56191100303 561911003 นางสาวนฤชา จําปาทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

925 56191100304 561911003 นายณัฐพงศ อึงช่ืน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

926 56191100305 561911003 นางสาวนํ้าฝน พรินรัมย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

927 56191100306 561911003 นายศุภกร ผดุงแดน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

928 56191100307 561911003 นางสาวนุกนภา ตินานพ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

929 56191100308 561911003 นางสาวอุมาพร เมืองสนาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

930 56191100309 561911003 นางสาวกนกวรรณ ชาวเมืองดี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

931 56191100310 561911003 นายชัชวาล คะหาญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

932 56191100312 561911003 นางสาวปาริตา เงางาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

933 56191100313 561911003 นางสาวสิริวิภา จันทรศรี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

934 56191100314 561911003 นายวิสันต พิมบุตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

935 56191100315 561911003 นายพัชรสิษฐ ตนบัวประเสริฐ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

936 56191100316 561911003 นายสุทธิชัย เติมกลา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

937 56191100317 561911003 นายรัฐศาสตร ชินพันธ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

938 56191100318 561911003 นางสาวกัญญารัตน สืบศรี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

939 56191100319 561911003 นางสาวพัชรี เทียมใส (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

940 56191100321 561911003 นางสาวเบญจภรณ ครุฑสุวรรณ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

941 56191100323 561911003 นางสาวสาวิตรี บุราคร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

942 56191100324 561911003 นางสาวฐิติกาญจน ดีเหลือ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

943 56191100325 561911003 นางสาวปยนุช พรหมบุตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

944 56191100327 561911003 นางสาวสิริวรรณ มีดี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

945 56191100328 561911003 นางสาวอรนุช สุขทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

946 56191100330 561911003 นายจักรกฤษณ แสงลํา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

947 56191100331 561911003 นางสาวจุฑารัตน ดัชถุยาวัตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

948 56191100332 561911003 นางสาวมณฑิรา สุยคง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

949 56191100333 561911003 นางสาวพรรณทิพย ปองกัน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

950 56191100335 561911003 นางสาวฉวีวรรณ โสนาพูน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

951 56191100336 561911003 นางสาวปยะภรณ ออนสา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

952 56191100337 561911003 นางสาวจุรีรัตน ศรีเพชร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

953 56191100338 561911003 นางสาวสรรเพชุดา พากลา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

954 56191100339 561911003 นางสาวมณีรัตน ศรีสิงห (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

955 56191100341 561911003 นางสาวนลินี สุขอยู (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

956 56191100342 561911003 นางสาวอมลฉวี เอนูนารี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

957 56191100343 561911003 นางสาวนุชนาฎ กระแสโสม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

958 56191100344 561911003 นางสาวสุวินันท ใจช่ืน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

959 56191100345 561911003 นางสาวกมลชนก เพ่ิมมี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

960 56191100346 561911003 นายปกรณ ดีสองช้ัน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

961 56191100347 561911003 นายภูมินทร ผลแมน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ
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962 56191100349 561911003 นายพูลศักดิ์ ดวนใหญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

963 56191100350 561911003 นางสาวอนามิกา ศรีสวัสดิ์ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

964 56191100351 561911003 นางสาวปทมาพร ดาวลาย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

965 56191100352 561911003 นางสาววรวลัญช ใจหาญ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

966 56191100353 561911003 นางสาววรารัตน หอมเนียม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

967 56191100354 561911003 นางสาวเกษมณี อังสนุ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

968 56191100401 561911004 นางสาวธนาภรณ ใสสด (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

969 56191100402 561911004 นางสาวพรทิพย จันครา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

970 56191100403 561911004 นางสาวเบญญาภา ดียิ่ง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

971 56191100404 561911004 นางสาวสุวนันท บุญกวาง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

972 56191100405 561911004 นางสาวศวิมล สุภิษะ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

973 56191100406 561911004 นางสาวยุภา เจริญศิริ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

974 56191100407 561911004 นางสาวปชชดา อุทก (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

975 56191100408 561911004 นางสาวปวีณา ศาลางาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

976 56191100409 561911004 นางสาวสุภาวดี แรงเริง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

977 56191100410 561911004 นายมงคล กองทุน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

978 56191100412 561911004 นางสาวจุฑาพร บัวศรี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

979 56191100413 561911004 นางสาววิจิตรา คําแพง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

980 56191100414 561911004 นางสาวพุทธิพร เชิญรัมย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

981 56191100416 561911004 นายยุทธกิจ จําลอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

982 56191100417 561911004 นายปรเมศร ประสานดี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

983 56191100418 561911004 นางสาวกวินทิพย สําราญใจ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

984 56191100419 561911004 นางสาวอภิญญา ทองมาก (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

985 56191100420 561911004 นางสาวอารียา ชาลี (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

986 56191100421 561911004 นางสาวอพิณญา สีสาด (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

987 56191100422 561911004 นางสาวณิกันตา ดวงจิต (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

988 56191100423 561911004 นายปราโมทร หงษทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

989 56191100424 561911004 นางสาวฑิฆัมพร บุญชวย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

990 56191100425 561911004 นางสาววิชุดา สมเจตนา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

991 56191100426 561911004 นางสาวอมรรัตน เจริญยิ่ง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

992 56191100427 561911004 นางสาวสุธิดา สายบุตร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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993 56191100428 561911004 นายจักรพงศ จันทนเทศ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

994 56191100429 561911004 นางสาวสิรินัดดา เทนโสภา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

995 56191100430 561911004 นางสาวชลธิชา พิสะโสระ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

996 56191100431 561911004 นายธนพล คลายพิมพ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

997 56191100432 561911004 นางสาวสิรินุช ศิลางัด (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

998 56191100434 561911004 นางสาวเสาวลักษณ ดีสม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

999 56191100435 561911004 นางสาวสุวนันท มั่นยืน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1000 56191100436 561911004 นางสาวสุวรรณี บุญยืน (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1001 56191100437 561911004 นางสาวบุษกร หอมจันทร (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1002 56191100438 561911004 นางสาวลลิตา แกรัมย (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1003 56191100439 561911004 นางสาวเกศินี เลื่อนทอง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1004 56191100440 561911004 นางสาวแพรวนภา วันนา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1005 56191100441 561911004 นางสาววิภาดา ดําเนินงาม (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1006 56191100442 561911004 นางสาวนิตยา สุยคง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1007 56191100444 561911004 นางสาวไอศวรรย บุบผาเต (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1008 56191100445 561911004 นางสาวภัทรานิษฐ แสงอรุณ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1009 56191100446 561911004 นางสาวชมพูนุช แพอุดมสมบูรณ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1010 56191100447 561911004 นางสาววาสนา พรรณนา (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1011 56191100451 561911004 นางสาวเจียรนัย คุมโสระ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1012 56191100452 561911004 นางสาวพัชรีวรรณ เศษสุวรรณ (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1013 56191100453 561911004 นางสาวสุทธิดา สรอยจิต (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1014 56191100454 561911004 นางสาวจิราภรณ ออมอด (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1015 56191100455 561911004 นางสาวปภากร ไทยยิ่ง (ค.บ.) สังคมศึกษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1016 57129010101 571290101 นายองอาจ พวงยอด (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1017 57129010102 571290101 นางสาวกุลสตรี เขียนรัมย (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1018 57129010105 571290101 นางสาวเจนจิรา ชวนประโคน (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1019 57129010107 571290101 นายกิตติศักดิ์ แกวดี (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1020 57129010108 571290101 นายทัศนะ สังโสมา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1021 57129010111 571290101 นายพันธศักดิ์ สุขอนันต (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1022 57129010112 571290101 นางสาวบุษบา ติมุลา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1023 57129010116 571290101 นางสาวจิรัชญา ศรีสุริยงค (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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1024 57129010117 571290101 นายกิตติศักดิ์ ผิวสอาด (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1025 57129010118 571290101 นางสาววรรณวิภา ยิ่งเสมอ (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1026 57129010122 571290101 นางสาวนิตยา สอนผิว (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1027 57129010124 571290101 นางสาวภภัสสร ทวีรัตน (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1028 57129010125 571290101 นางสาวสุจิตรา ขวัญทอง (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1029 57129010128 571290101 นางสาวปภาวรินทร พิมพเกา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1030 57129010129 571290101 นางสาวอําพัน มีสิทธ์ิ (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1031 57129010131 571290101 นางสาวปรียานารถ พูนผล (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1032 57129010133 571290101 นางสาวนภาพร สติภา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1033 57129010134 571290101 นายอิทธิกร บัวสมศรี (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1034 57129010135 571290101 นางสาวปยดา ประสาททอง (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1035 57129010138 571290101 นายวัชรากร ศรีวิชา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1036 57129010143 571290101 นางสาววนิดา กุลกลา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1037 57129010145 571290101 นายธนวัฒน มวงชัย (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1038 57129010146 571290101 นางสาวปรัชญาภรณ ดอกใหญ (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1039 57129010147 571290101 นางสาวพิมพลักษณ ฉัตรทอง (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1040 57129010148 571290101 นางสาวจุไรรัตน วัฒนธรรม (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1041 57129010155 571290101 นางสาวพรรณิดา วงษขันธ (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1042 57129010157 571290101 นายสุประดิษฐ คํานึงคง (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1043 57129010160 571290101 นางสาวสุนิสา ผจญกลา (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1044 57129010161 571290101 นางสาวญานิกา เรียงเงิน (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1045 57129010162 571290101 นายจิตพล สีนิล (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1046 57129010164 571290101 นางสาวอรอนงค มณีออน (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1047 57129010166 571290101 นางสาวพรพิมล โสรเนตร (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1048 57129010167 571290101 นางสาวขวัญจิรา บุญนาค (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1049 57129010168 571290101 นายทักษิณ เสียงวังเวง (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1050 57129010169 571290101 นางสาวพัชรี สีสันงาม (น.บ.) นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1051 57128030101 571280301 นางสาวอรพรรณ สุภาษิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1052 57128030104 571280301 นายสุรเดช เเกวกลา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1053 57128030105 571280301 นางสาวสุธิชา นํ้าคํา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1054 57128030106 571280301 นางสาวรัชนีภรณ สรอยจิตร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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1055 57128030107 571280301 นางสาวอารียา สินสราง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1056 57128030108 571280301 นางสาวสุรีรัตน ปยไพร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1057 57128030112 571280301 นางสาวอรุณีย ปรายกระโทก (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1058 57128030115 571280301 นายยุรนันท ตนกลาย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1059 57128030116 571280301 นางสาวสถาพร ทองแมน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1060 57128030118 571280301 นางสาวนภัสสร เณรจาที (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1061 57128030119 571280301 นายอดิศร สุระโคตร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1062 57128030121 571280301 นายสรวิชญ อินทนูจิตร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1063 57128030122 571280301 นายธีรพงษ โสวพรรณ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1064 57128030123 571280301 นายไกรวุฒิ กมลเดช (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1065 57128030126 571280301 นายสิริพงศ โอษฐงาม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1066 57128030128 571280301 นางสาวคนึงนิจ เยียวรัมย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1067 57128030129 571280301 นางสาวนิรบล สัมพะวงค (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1068 57128030131 571280301 นางสาวระพีพร สีใสไพร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1069 57128030133 571280301 นายปฏิวัติ ลิขสิทธ์ิ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1070 57128030134 571280301 นางสาววารุณี ขันติวงศ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1071 57128030136 571280301 นางสาวเปรมฤดี นิยมสวน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1072 57128030137 571280301 นายประเสริฐ ยะกูล (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1073 57128030138 571280301 นางสาวพัชรีพร บุญยง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1074 57128030142 571280301 นางสาวบงกชกร เจษฏานุศาสน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1075 57128030201 571280302 นางสาวจุฑามณี ประดับศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1076 57128030202 571280302 นางสาวตวงรัตน สังขนอย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1077 57128030203 571280302 นางสาวขวัญใจ ฉายเงา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1078 57128030204 571280302 นางสาวรัตนาภรณ พงศพิละ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1079 57128030205 571280302 นางสาวอนุชสรา กะการดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1080 57128030206 571280302 นางสาวเจนจิรา ดาทอง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1081 57128030207 571280302 นางสาวพัชรา แยบดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1082 57128030209 571280302 นายจักรกฤช ยศนีย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1083 57128030210 571280302 นางสาวสุพรรณี ชาวสวน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1084 57128030211 571280302 นางสาวภัชราวดี อินทรโสภา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1085 57128030212 571280302 นางสาววรรณิศา โถทอง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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1086 57128030213 571280302 นางสาวสุภาวรรณ ทิพยโสตร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1087 57128030214 571280302 นางสาวกมลเนตร นิยมดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1088 57128030215 571280302 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิแกว (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1089 57128030217 571280302 นางสาวผกาวรรณ สะอาดทอง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1090 57128030220 571280302 นายประพันธ เมืองงาม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1091 57128030221 571280302 นางสาวอลิตตา พลศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1092 57128030222 571280302 นางสาวพรรนิดา ปญญาดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1093 57128030224 571280302 นายประวิทย ละมันชาติ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1094 57128030225 571280302 นายฉัตรดํารง จันทรศิริ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1095 57128030228 571280302 นางสาวสุนิศา ศักดิ์ศรีกลม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1096 57128030230 571280302 นายธีรยุทธ นิลสมัคร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1097 57128030235 571280302 นางสาวจีราภรณ อินทรแปลง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1098 57128030236 571280302 นางสาวกชมน สมชอบ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1099 57128030238 571280302 นางสาวธนาภรณ บรรลือทรัพย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1100 57128030240 571280302 นางสาวนรินทรทิพย ออนอ่ิม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1101 57128040101 571280401 นางสาวขวัญตา ภาสดา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1102 57128040102 571280401 นางสาวโชติรส อินโอ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1103 57128040103 571280401 นางสาววิไลวรรณ จันทรจํารัส (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1104 57128040105 571280401 นางสาวศุภรัตน การอินทร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1105 57128040107 571280401 นางสาวยุพารัตน กมุติรา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1106 57128040108 571280401 นางสาวปภานิน ศรีเพ็ชร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1107 57128040109 571280401 นางสาวมุกดา ยะฮวดสา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1108 57128040110 571280401 นางสาวปยวรา ยอดเสาร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1109 57128040112 571280401 นายกานตพงศ เอ้ือนไธสง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1110 57128040113 571280401 นางสาวสมหทัย แกวเฉลิมทอง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1111 57128040117 571280401 นางสาวสกุลณา มาลาศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1112 57128040118 571280401 นายราชวัตร จารัตน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1113 57128040119 571280401 นางสาวมินตรา จันทรกาบ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1114 57128040120 571280401 นายเจนณรงค เจริญศิริ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1115 57128040121 571280401 นางสาวอรุณรัตน กองสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1116 57128040122 571280401 นางสาวทิพยวิมล แกวหอม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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1117 57128040123 571280401 นางสาวสุนิสา ถือชัย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1118 57128040124 571280401 นางสาวพิชญา ศรีไสว (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1119 57128040125 571280401 นางสาวพูนสุข อินทรงาม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1120 57128040126 571280401 นางสาวจิราวรรณ บรรเทา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1121 57128040127 571280401 นางสาววนิดา สุระศร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1122 57128040128 571280401 นางสาวสกาวเดือน บุญปลอด (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1123 57128040129 571280401 นายยงยุทธ บุญปก (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1124 57128040130 571280401 นางสาวอนิลธิตา สาคเรศ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1125 57128040133 571280401 นายวรวัฒน อุไร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1126 57128040135 571280401 นางสาวเบญจมาศ ไตรพรม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1127 57128040136 571280401 นางสาวสุวิมล บุญโต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1128 57128040137 571280401 นายณัฐพล กินเสง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1129 57128040138 571280401 นายวินัย เศษฐา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1130 57128040139 571280401 นางสาวสุจิตรา จุฑาจันทร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1131 57128040140 571280401 นางสาวนัฐชริน วิชุมา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1132 57128040141 571280401 นางสาวรุงนภา แหวนวิเศษ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1133 57128040143 571280401 นางสาวจริยา อยูยิ่ง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1134 57128040202 571280402 นายสุรศักดิ์ ฟองจันทึก (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1135 57128040203 571280402 นางสาวสรัญญา คงสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1136 57128040204 571280402 นางสาวสกุณา สุมาลุย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1137 57128040205 571280402 นางสาววนิดา คงดวงดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1138 57128040206 571280402 นายจักรพงศ ไชยเต็ม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1139 57128040207 571280402 นางสาวสาวิตรี ปรีดา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1140 57128040210 571280402 นางสาวทัศมาพร สีพิมพ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1141 57128040213 571280402 นางสาวเบญจรัตน สายทอง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1142 57128040214 571280402 นางสาวสิริรัตน เสนาะเสียง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1143 57128040215 571280402 นางสาวนิภาพร สมศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1144 57128040217 571280402 นายพงศธร ไชยราช (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1145 57128040218 571280402 นางสาวศิริรักษ ศรีรุง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1146 57128040219 571280402 นางสาวจิตติมา ดาศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1147 57128040221 571280402 นางสาวอนัญญา สุขจิตร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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1148 57128040223 571280402 นายเอเชีย แกนดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1149 57128040224 571280402 นายภาณุพงษ ปราบอภัย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1150 57128040225 571280402 นางสาวเบญจวรรณ พิศเพ็ง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1151 57128040226 571280402 นายชัยศิริ นามวงษ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1152 57128040227 571280402 นายอุดร แยมสวาง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1153 57128040228 571280402 นายเจษฎา เน้ือนิล (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1154 57128040229 571280402 นางสาวขนิษฐา เยียรัมย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1155 57128040230 571280402 นายเชษฐพงศ ไชยสงคราม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1156 57128040231 571280402 นายพรหมนาค ริมงาม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1157 57128040232 571280402 นายทวีศักดิ์ เสง่ียมโพธ์ิ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1158 57128040234 571280402 นางสาวสุดารัตน สุขสบาย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1159 57128040236 571280402 นางสาวพฤหัสแกว แรงจบ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1160 57128040237 571280402 นางสาวอมรรัตน ทวีรัตน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1161 57128040301 571280403 นางสาวผกามาศ บรรลือทรัพย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1162 57128040302 571280403 นางสาวกาญจนา สารภาพ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1163 57128040303 571280403 นางสาวพรสุดา จันทุภา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1164 57128040306 571280403 นายธนศักดิ์ รักสกุล (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1165 57128040307 571280403 นางสาวอุทุมพร จันทา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1166 57128040308 571280403 นายธนวัฒน จิตบุญตรง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1167 57128040309 571280403 นางสาววิไลพร ศรีวิเชียร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1168 57128040310 571280403 นางสาวเรวดี คงสืบ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1169 57128040311 571280403 นายปรีชาพล เพ่ิมมี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1170 57128040312 571280403 นายนัณฐวุฒิ เหลาทอง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1171 57128040313 571280403 นางสาวเกษมศรี มัญจะกาเภท (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1172 57128040314 571280403 นางสาวเบญจวรรณ อุปสรณ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1173 57128040315 571280403 นางสาวรัชนีกร เดือนขาว (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1174 57128040316 571280403 นางสาวอรชร ดวงพร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1175 57128040317 571280403 นายรภัสพงษ กาลพันธ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1176 57128040318 571280403 นางสาววรรณรดา ธรรมสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1177 57128040319 571280403 นางสาวจันทรมณี ปรักเจริญ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1178 57128040320 571280403 นางสาวสุทธินันท มั่นยืน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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1179 57128040321 571280403 นายนวพล สรอยจิตร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1180 57128040322 571280403 นายธวัชชัย เสนะชัย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1181 57128040323 571280403 นางสาวศิริรัตน มรรครัสโส (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1182 57128040324 571280403 นายมนตสิทธ์ิ กระแสโท (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1183 57128040325 571280403 นางสาวนัฎฐณิชา ก่ิงกังวาลย (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1184 57128040327 571280403 นางสาวกัญญารัตน สายวิเศษ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1185 57128040328 571280403 นางสาวสุดารัตน สนโศก (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1186 57128040329 571280403 นางสาวฐานิกา สุขเลิศ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1187 57128040331 571280403 นายประยูร ฉิมงาม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1188 57128040332 571280403 นางสาวกาญจณาพร ลักขษร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1189 57128040335 571280403 นางสาวเมธิกา เน่ืองจันทรพัฒน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1190 57128040336 571280403 นางสาวนิชกานต กานเพชร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1191 57128040337 571280403 นายกิตติศักดิ์ แสวงสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1192 57128040338 571280403 นางสาวแพรวพรรณ ขอนคางพลู (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1193 57128040339 571280403 นางสาวนวลนภา แรงจบ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1194 57128040341 571280403 นางสาวสุดธิดา แกวศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1195 57128040402 571280404 นางสาวกตัญชลี ชาญกิจวุฒินันท (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1196 57128040404 571280404 นางสาวสุภาภรณ ดาศรี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1197 57128040406 571280404 นางสาวยุวดี ศรีทองสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1198 57128040409 571280404 นางสาวสโรชา โสรถาวร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1199 57128040410 571280404 นางสาวมานิตา หองขวาง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1200 57128040411 571280404 นางสาวอาภัสรา มาลา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1201 57128040412 571280404 นายนพพร หวังสุดดี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1202 57128040413 571280404 นางสาววีรพร มะลิหอม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1203 57128040414 571280404 นายกฤษฎา การะเกต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1204 57128040415 571280404 นายสพลดนัย เพงพิศ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1205 57128040417 571280404 นางสาวจิรนันท วันลักษณ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1206 57128040418 571280404 นางสาวสุดใจ ทองพา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1207 57128040419 571280404 นางสาวรัตติยา สระแกว (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1208 57128040420 571280404 นางสาวพรสุดา เครือเสาร (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1209 57128040421 571280404 นายจงรักษ บุญมี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช
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1210 57128040422 571280404 นายปริญญาวุฒิ แรงรอบ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1211 57128040423 571280404 นางสาวขนิษฐา ใจสุระ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1212 57128040425 571280404 นางสาวปวีณา ชะฎาแกว (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1213 57128040427 571280404 นายนพกานต ดียิ่ง (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1214 57128040428 571280404 นายสันติภาพ รอบแควน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1215 57128040429 571280404 นางสาวปยนุช ศรีตัมภวา (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1216 57128040430 571280404 นางสาวอรวรรณ วันฤกษ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1217 57128040431 571280404 นางสาวสุภาพร มะโนชาติ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1218 57128040432 571280404 นายรัฐธรรมนูญ ทวีบุญ (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1219 57128040433 571280404 นายสืบสิทธ์ิ หินออน (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1220 57128040434 571280404 นางสาวอนุพร สีสะอาด (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1221 57128040435 571280404 นางสาวอัมพิกา รสหอม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1222 57128040437 571280404 นายธีรวัฒน อินทสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1223 57128040439 571280404 นายพิพัฒน ขวัญสุข (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1224 57128040440 571280404 นายธเนศ ศิริทวี (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1225 57128040442 571280404 นางสาวรจนา บุญเชิด (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1226 57128040443 571280404 นายไชยวัฒน พิศงาม (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1227 57123700101 571237001 นางสาวเกษวรินทร เมืองสุวรรณ (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1228 57123700102 571237001 นางสาวอรวรรณ สีเดียว (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1229 57123700103 571237001 นางสาวบุณยนุช มนตรีวงค (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1230 57123700104 571237001 นางสาววรรณพร บุญทวี (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1231 57123700105 571237001 นางสาวประภาพร ทองมนต (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1232 57123700106 571237001 นายอนุสิทธ์ิ เกษหอม (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1233 57123700107 571237001 นายศุภกฤษ จันทรสี (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1234 57123700109 571237001 นางสาวอารีญา ชฎาทอง (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1235 57123700110 571237001 นายเฉลิมพล พิมศาล (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1236 57123700111 571237001 นางสาวประกายเพชร หมอทอง (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1237 57123700114 571237001 นางสาวณิชากร ผมงาม (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1238 57123700120 571237001 นางสาวกรองแกว บุญยงค (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1239 57123700121 571237001 นายศรายุธ ฉกรรจ (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1240 57123700126 571237001 นางสาวณรรฐวรรณ ไชยเสนา (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง
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1241 57123700128 571237001 นางสาวสุภาพร ใจงาม (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1242 57123700129 571237001 นางสาวฐิตารีบ ภูงามเงิน (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1243 57123700130 571237001 นางสาวอริสา เกษม (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1244 57123700131 571237001 นางสาวสุทธิลักษณ สีดา (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1245 57123700132 571237001 นางสาวนันทิดา เอมะ (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1246 57123700133 571237001 นางสาวจันจีรา แกนจันทร (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1247 57123700134 571237001 นางสาวเบญจมาภรณ เสริมแกว (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1248 57123700136 571237001 นางสาวศศิลักษณ บลศรี (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1249 57123700137 571237001 นางสาวบุษกร วิเศษชาติ (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1250 57123700138 571237001 นางสาวสุณี เหลาดี (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1251 57123700140 571237001 นายชานนทร สิงหนุช (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1252 57123700141 571237001 นายอนุพงศ พันคลัง (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1253 57123700143 571237001 นางสาวศศิประภา สุภาสัย (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1254 57123700144 571237001 นางสาวมาลินี มันธุภา (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1255 57123700145 571237001 นางสาวแกวมณี ดีครัน (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1256 57123700146 571237001 นายนิติศักดิ์ รุงเรือง (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1257 57123700147 571237001 นางสาวสุภาวิณี อุสาหดี (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1258 57123700149 571237001 นางสาวยุรยาตร ยอดภิรมย (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1259 57123700150 571237001 นางสาวอมรรัตน มีแกว (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1260 57123700151 571237001 นางสาวอรนุช แสงเลิศ (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1261 57123700152 571237001 นายรัฐพงศ ลําทอง (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1262 57123700153 571237001 นางสาวรัฐิยามาศ ทาหาญ (ศศ.บ.) การพัฒนาสังคม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองปรับปรุง

1263 57123020101 571230201 นางสาวนวรัตน เหลาจินดาวัฒน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1264 57123020102 571230201 นางสาวพัชรี ดินแผน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1265 57123020103 571230201 นางสาวนิภาวรรณ อุดหนุน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1266 57123020104 571230201 นางสาวสุวนันท พิมพก่ิง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1267 57123020106 571230201 นายวรเชษฐ อุดหนุน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1268 57123020107 571230201 นางสาวนภา ชุมมาก (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1269 57123020108 571230201 นางสาวสุภาภรณ เพ่ิมแกว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1270 57123020109 571230201 นางสาวชมพู พิมเสน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1271 57123020111 571230201 นางสาวเจนจิรา ถุงทันพิมพ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี
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1272 57123020113 571230201 นางสาวศิริรัตน ทองดวง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1273 57123020114 571230201 นางสาวปาเจรา วงคอาษา (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1274 57123020115 571230201 นางสาวพวงผกา ดาทอง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1275 57123020117 571230201 นางสาวเกษกมล ใจกลา (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1276 57123020118 571230201 นางสาวขนิษฐา กริดรัมย (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

1277 57123020120 571230201 นางสาวจันทรจิรา ธานีพูน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1278 57123020121 571230201 นางสาววิมลมาศ คงมงคล (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1279 57123020123 571230201 นางสาวจิรัชญา จันทรออน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1280 57123020125 571230201 นางสาวอรชร จําปาทอง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1281 57123020126 571230201 นางสาวกิตติยา นิยมสวน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1282 57123020129 571230201 นายณรงคฤทธ์ิ ยอดรัก (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1283 57123020130 571230201 นางสาวนิภาพร ปญญาบารมี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1284 57123020134 571230201 นางสาวธัญลักษณ อินธิสาร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1285 57123020135 571230201 นางสาวอารีรัตน ใบกุ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1286 57123020136 571230201 นางสาวสุธากร แมนจิตร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1287 57123020137 571230201 นางสาวยศวดี สมเปน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1288 57123020139 571230201 นางสาวราตรี โพธ์ิขาว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1289 57123020141 571230201 นางสาวสุวนันท อนงชัย (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1290 57123020201 571230202 นายศุภกิจ ไชยทอง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1291 57123020202 571230202 นางสาวขวัญธิวา แบบอยาง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1292 57123020203 571230202 นายธีรพรรณ ชัยพร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1293 57123020204 571230202 นายชิงชัย รับรอง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1294 57123020206 571230202 นางสาวธัญยากร สานันท (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1295 57123020207 571230202 นายบุญสนอง นฤมิตมนตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1296 57123020209 571230202 นางสาวศิรดา วงศรุจิโรจน (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1297 57123020210 571230202 นางสาวสุกัญญา บุญขาว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1298 57123020212 571230202 นายพงศกร จันทรเทศ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1299 57123020214 571230202 นางสาวปภัสรา อาภาประสิทธ์ิ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1300 57123020215 571230202 นางสาวชฎาภรณ สุชาติสุนทร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1301 57123020216 571230202 นางสาววิมลรัตน มีฤทธ์ิ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1302 57123020217 571230202 นางสาวจีรนันท เนินแกว (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี
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1303 57123020218 571230202 นางสาวอมรรัตน สายสินธุ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1304 57123020223 571230202 นางสาววิยะดา โสฬะ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1305 57123020224 571230202 นางสาวจารุวรรณ ไชยเดช (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1306 57123020225 571230202 นางสาวปทมวรรณ ติมานพ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1307 57123020226 571230202 นางสาววิชภรณ พิมพศรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1308 57123020228 571230202 นางสาวขวัญธิวา ภวภูตานนท (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1309 57123020229 571230202 นางสาวศิริกาญ นาคบุตร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1310 57123020230 571230202 นายวีรวุฒิ นิลจันทร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1311 57123020231 571230202 นางสาวปยะธาดา ธิราธรรม (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1312 57123020232 571230202 นางสาวเพ็ญวิไล หุนทอง (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1313 57123020233 571230202 นางสาวยุพาพร มีสิทธ์ิ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1314 57123020234 571230202 นางสาววัชริยา ศรีทะโร (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พอใช

1315 57123020237 571230202 นางสาวสิริลักษณ กําจัดภัย (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดีมาก

1316 57123020239 571230202 นายเติมพงศ เหลาวรัญู (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดี

1317 57123120102 571231201 นายณัฐพล กอนคํา (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1318 57123120103 571231201 นางสาวจินตรา ไทยวน (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1319 57123120104 571231201 นายวุฒิไกร มณีรัตน (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) วิทยาการจัดการ พอใช

1320 57123120106 571231201 นางสาวปรียาพิมล เดิมสลุง (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1321 57123120107 571231201 นางสาวบุปผา กองสุข (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) วิทยาการจัดการ พอใช

1322 57123120109 571231201 นางสาวชลิตา ศรีดาชาติ (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1323 55123190102 551231901 นายกิติกร สาระสุข (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1324 55123190107 551231901 นางสาวมินตรา อาจหาญยิ่ง (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1325 57123190101 571231901 นายกิตติคุณ ใยหงษ (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1326 57123190102 571231901 นายวงศฎากรณ บุตรสาละคํา (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ดี

1327 57123190103 571231901 นางสาวพัชรภร ก่ิงแกว (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1328 57123190104 571231901 จ.ส.ต.ภารตี มาณีสม (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ พอใช

1329 57123190107 571231901 นายสหรัฐ โตะงาม (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1330 57123190108 571231901 นางสาวกาญจนา วงศเจริญสิริกุล (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ พอใช

1331 57123190111 571231901 นายกอศักดิ์ มีมาก (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1332 57123190112 571231901 นายเทวัญ พูนดังหวัง (นศ.บ.) นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) วิทยาการจัดการ พอใช

1333 57125270103 571252701 นางสาวไอยวริญท หาญเสนา (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง
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1334 57125270105 571252701 นายหาญณรงค วิโรจนรัตน (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1335 57125270106 571252701 นางสาวณฐกร ปนสุข (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1336 57125270107 571252701 นายอภิวัฒน นามวัฒน (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1337 57125270108 571252701 นายเมธัส ขอเพ่ิม (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ พอใช

1338 57125270112 571252701 นายอนุรักษ สุบินยัง (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ พอใช

1339 57125270113 571252701 นางสาวจุฑารัตน บุญสิทธ์ิ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1340 57125270114 571252701 นางสาวนุสรา มีศิริ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1341 57125270117 571252701 นายพงศสันต สรรเพชุดาญาณ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ พอใช

1342 57125270123 571252701 นางสาวสุกัญญา หาวหาญ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ พอใช

1343 57125270126 571252701 นางสาวฟารีดา สมวาจา (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิทยาการจัดการ ดี

1344 57125260101 571252601 นายทศพล บุญยอม (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1345 57125260102 571252601 นางสาวปรารถนา กังวาฬ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1346 57125260103 571252601 นางสาวนํ้าฝน พรหมหงษ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1347 57125260104 571252601 นายถนอมทรัพย ตรงสายดี (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1348 57125260106 571252601 นางสาวสุพัดตรา ไหมทอง (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1349 57125260109 571252601 นางสาวรุงนภา ดัดถุยาวัตร (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1350 57125260110 571252601 นายปยราช มีสติ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1351 57125260111 571252601 นางสาวสุทธิวรรณ บุญตะนัย (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1352 57125260113 571252601 นางสาวปาริฉัตร บุญชูงาม (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1353 57125260115 571252601 นางสาวฤทัยกนก ยิงดัง (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1354 57125260116 571252601 นายณภัทร วิชาฮาด (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1355 57125260118 571252601 นายศรัณู จินพระ (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1356 57125260121 571252601 นางสาวฉวีวรรณ คําศรี (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1357 57125260123 571252601 นางสาวสิตาพร หวังสม (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ พอใช

1358 57125260125 571252601 นายณัฐพล นํ้าหวาน (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาการจัดการ ดี

1359 57125220101 571252201 นางสาวพรรวินท เนินงาม (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ พอใช

1360 57125220105 571252201 นางสาวดุษฎีวรรณ สันทาลุนัย (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1361 57125220108 571252201 นางสาวอังคณา จันทมนต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ พอใช

1362 57125220111 571252201 นางสาวสุภัสสร ออนอําพันธ (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1363 57125220114 571252201 นางสาวนุชสราภรณ เจวรัมย (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ พอใช

1364 57125220123 571252201 นางสาววาสนา วิจิตร (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง
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1365 57125220124 571252201 นางสาวชนากานต ฐานกระโทก (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ พอใช

1366 57125220126 571252201 นางสาวชอผกา อารีรมย (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ พอใช

1367 57125480101 571254801 นางสาวสุวิภา ศรีขาว (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1368 57125480102 571254801 นางสาวณัฐวดี ฉิมงาม (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1369 57125480104 571254801 นางสาวกนกวรรณ เกษกุล (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1370 57125480105 571254801 นางสาวพรลักษณ สวยรูป (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1371 57125480109 571254801 นางสาวภาวิณี คําเสียง (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1372 57125480110 571254801 นางสาวภัทรวดี เฉลียวจบ (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1373 57125480112 571254801 นางสาวอัจฉราพร ใยแดง (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1374 57125480113 571254801 นายพิชุตม บําเพ็ญดี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1375 57125480114 571254801 นางสาวอัจราภรณ สอนเมือง (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1376 57125480115 571254801 นางสาววณิชยา โฉมงาม (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1377 57125480116 571254801 นางสาวเสาวลักษณ ไชยรินทร (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1378 57125480120 571254801 นางสาวชลิตา สาคร (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1379 57125480126 571254801 นายชนวีร จันทมงคล (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1380 57125480127 571254801 นางสาวจันจิรา บุญลาภ (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1381 57125480201 571254802 นายปุญญพัฒน แนวดีเจริญผล (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1382 57125480205 571254802 นางสาววรรณดา จํานงเพียร (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1383 57125480207 571254802 นางสาวสุธิดา พานิกุล (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1384 57125480209 571254802 นางสาวขวัญจุฑาร คําเหล็ก (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1385 57125480211 571254802 นางสาวศุทธินี ตลับทอง (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1386 57125480212 571254802 นางสาวกัญญาวีร สมคิดเสมอ (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1387 57125480213 571254802 นางสาวปภัสสรา เช่ือมบุญมา (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1388 57125480215 571254802 นางสาวบุญทิพย เสพสุข (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1389 57125480217 571254802 นางสาวนภัสวรรณ พิมพสัย (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1390 57125480218 571254802 นางสาวธนภรณ มะลิงาม (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1391 57125480219 571254802 นางสาวเสาวนันท กงทอง (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1392 57125480220 571254802 นางสาวพจณิชา พุมมะลิ (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1393 57125480222 571254802 นายจิรายุ สมยิ่ง (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1394 57125480223 571254802 นางสาววิจิตรา ยอดคําตัน (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1395 57125480226 571254802 นางสาวอัจฉราวรรณ คันศร (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง
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1396 57125480229 571254802 นางสาวชนาภา พันธุศิลป (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1397 57125480230 571254802 นางสาวชนิดา พันธุศิลป (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1398 57125490103 571254901 นางสาววรินทร จันทา (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาการจัดการ ดี

1399 57125490107 571254901 นางสาวฉัตรรัศมีจันทร ประสงคสุข (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาการจัดการ พอใช

1400 57125210102 571252101 นางสาวสุภัทรา ดาบไธสง (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1401 57125210104 571252101 นางสาวก่ิงชบา พรหมศร (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1402 57125210106 571252101 นางสาวกุลภรณ สิมัยนาม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1403 57125210107 571252101 นางสาวสุวรรณา เลื่อนฤทธ์ิ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1404 57125210111 571252101 นางสาวกาญจนา รินชัย (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1405 57125210112 571252101 นางสาวจินตนา พลเยี่ยม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1406 57125210116 571252101 นางสาวมะลิ สายกระสุน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1407 57125210118 571252101 นายพงศธวัช ฉิมงาม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1408 57125210119 571252101 นางสาวจิราพร กนกแกว (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1409 57125210120 571252101 นางสาวสุธิตา พิลา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1410 57125210122 571252101 นางสาวนงนุช ตอพิมาย (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1411 57125210123 571252101 นางสาวดาวนภา พิศาลโกศล (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1412 57125210124 571252101 นางสาวรัชนก ยิ่งมีมา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1413 57125210126 571252101 นางสาวจารุวรรณ มีสัตย (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1414 57125210127 571252101 นางสาวอรไท บุตรลักษณ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1415 57125210128 571252101 นางสาวรุงฟา บุตรดี (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1416 57125210129 571252101 นางสาวเจนจิรา พนารินทร (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1417 57125210132 571252101 นางสาวสุพัตรา สุขยา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1418 57125210201 571252102 นางสาววิภาพร ออนแพง (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1419 57125210202 571252102 นางสาวกัญจนา แขมคํา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1420 57125210204 571252102 นางสาวสุปราณี สีพันธ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1421 57125210206 571252102 นางสาววนิดา พิมูลชาติ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1422 57125210207 571252102 นางสาวดวงดาว จันทะแจม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1423 57125210208 571252102 นางสาวทิพวรรณ แสนกลา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1424 57125210210 571252102 นางสาวจินตนา บูรณะ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1425 57125210212 571252102 นางสาวมนัสนันท ไมหอม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1426 57125210213 571252102 นางสาวมนทิพย มุมทอง (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง
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1427 57125210214 571252102 นางสาวพรพิมล เสาพ่ึงดี (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1428 57125210215 571252102 นางสาวสุทธิดา ปญญาดี (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1429 57125210217 571252102 นางสาวปวีณา ปองภัย (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1430 57125210218 571252102 นายสิรวิชญ สายเสมา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ดี

1431 57125210219 571252102 นางสาวรุงทิพย แกวเข่ือนขันธ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1432 57125210220 571252102 นางสาวสมฤทัย พิมละมาศ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1433 57125210221 571252102 นางสาวกมลมาศ วังสันต (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1434 57125210222 571252102 นางสาวสุวนันท แสงหิรัญ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1435 57125210227 571252102 นางสาวจันทรดา ไชยสุวรรณ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1436 57125210228 571252102 นางสาวสุทธิดา ลี้ทนะ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1437 57125210229 571252102 นางสาวปภัสสรา สมทอง (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1438 57125210230 571252102 นางสาวอิสราพร อนุเคราะห (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1439 57125210231 571252102 นางสาวทัศนีย ศรีสุข (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1440 57125210232 571252102 นางสาวนิตยา งามลวน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1441 57125210233 571252102 นางสาวเจนวิไล ก่ิงเกษ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1442 57125210234 571252102 นางสาวประภัทสรา ชูชีพ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1443 57125210236 571252102 นางสาวศศิธร ภูฮง (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1444 57125210237 571252102 นางสาววิชุดา พันธเสน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1445 57125210302 571252103 นางสาวสุวรรณี สุริยงคต (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1446 57125210303 571252103 นางสาวจารุวรรณ แรงจบ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1447 57125210307 571252103 นางสาวรจนา ดวงใจ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1448 57125210308 571252103 นางสาวธนพร บุญปราการ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1449 57125210310 571252103 นางสาวกาญจนชนก สมเจตนา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1450 57125210312 571252103 นายธนิเทพ บุญสูง (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1451 57125210314 571252103 นางสาวกมลรัตน สุขตน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1452 57125210315 571252103 นางสาวฉันทสินี สอนสีดา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1453 57125210316 571252103 นางสาวพุทธทรา ลายเงิน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1454 57125210319 571252103 นางสาวกาญจนา สายแมน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1455 57125210322 571252103 นางสาวธัญญารัตน ภูหอม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1456 57125210325 571252103 นางสาวจามจุรี สําเภาแกว (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1457 57125210327 571252103 นางสาวกาญจนา เปรียบกลา (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช
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1458 57125210328 571252103 นางสาวนภัสสร ไชยโส (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1459 57125210331 571252103 นางสาวปวีณา ศิลารักษ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1460 57125210332 571252103 นางสาวรุงนภา กวดแกว (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1461 57125210334 571252103 นางสาววรินรกานต เครือสูงเนิน (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ พอใช

1462 57125210335 571252103 นางสาวพัชรินทร ดวงกุล (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1463 57125210337 571252103 นางสาวรัตติพร ภาสวัสดิ์ (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1464 57125210339 571252103 นางสาวกัณฑาภรณ ทองอม (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1465 57125210340 571252103 นางสาววรรณนิภา สาทร (บช.บ.) การบัญชี วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1466 57122240101 571222401 นางสาวชลธิมา แกวเอโก (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1467 57122240102 571222401 นางสาวสุทธิดา ดีระเมียด (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1468 57122240103 571222401 นางสาวศรีสุดา บุญมั่น (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1469 57122240104 571222401 นายเริงฤทธ์ิ สีเมฆ (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1470 57122240105 571222401 นางสาวเบญจมาศ อยูนาน (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1471 57122240106 571222401 นายอนุชิต แสนดี (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1472 57122240108 571222401 นายชวลิต อุดม (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1473 57122240110 571222401 นายอภิเดช บัวดก (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1474 57122240112 571222401 นางสาวมณีรัตน พูนยิ่งยง (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1475 57122240113 571222401 นางสาวฐาปนี บุญเสก (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1476 57122240114 571222401 นายฐกร เรืองสุขสุด (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1477 57122240115 571222401 นายยุทธนา มาลาทอง (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1478 57122240116 571222401 นายศุภรักษ ศรีเข่ือนแกว (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ดี

1479 57122240117 571222401 นางสาวรุงรัตน ปยะพันธ (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1480 57122240118 571222401 นางสาวสราญรัตน บัวจูม (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1481 57122240119 571222401 นางสาวทราภรณ หลวงกลาง (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ดี

1482 57122240120 571222401 นายภานุเดช เจิมกระแจะ (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ดี

1483 57122240121 571222401 นายวิโรจน โคตรทอง (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1484 57122240122 571222401 นางสาววรัญญา ยั่งยืน (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1485 57122240124 571222401 นางสาววิภารัตน ศรีเลิศ (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1486 57122240125 571222401 นางสาวคนึงนิตย ประเสริฐศรี (วท.บ.) การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ พอใช

1487 57125240101 571252401 นางสาวพลอยภัสสร สืบเสาะจบ (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1488 57125240102 571252401 นางสาวสิริกุล บุญเลิศ (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช
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1489 57125240103 571252401 นางสาวจันทรทวี ศรีพรหม (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1490 57125240104 571252401 นางสาวสุกัญญา อุทัยดา (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1491 57125240105 571252401 นางสาวศิรินภา สุมาลุย (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1492 57125240106 571252401 นางสาววิริยาภรณ ศรีเดชะ (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1493 57125240109 571252401 นางสาวชนัญญา ครุฑสุวรรณ (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1494 57125240110 571252401 นางสาวอรอนงค ศรีสุข (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1495 57125240111 571252401 นางสาวสมฤทัย ใสยิ่ง (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1496 57125240112 571252401 นางสาวชิดชนก เดือนขาว (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ พอใช

1497 57125240113 571252401 นางสาวสิริลักษณ บุญศรี (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาคธุรกิจ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1498 57125250101 571252501 นางสาวธัญญลักษณ เลไธสง (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ พอใช

1499 57125250102 571252501 นางสาวกมลวรรณ ยืนยง (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1500 57125250104 571252501 นางสาวธัญมาศ ลักขษร (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ พอใช

1501 57125250105 571252501 นางสาวนฤมล พุมณี (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1502 57125250106 571252501 นายอภิสิทธ์ิ สมบูรณ (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ พอใช

1503 57125250108 571252501 นายชูเกียรติ ไชยพงษ (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1504 57125250109 571252501 นางสาววราภรณ ถึงสุข (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1505 57125250110 571252501 นายปฐวี กระจายศรี (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐและสาธารณะ วิทยาการจัดการ ตองปรับปรุง

1506 57122010101 571220101 นางสาวนัติยา ยิ่งมี (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1507 57122010102 571220101 นางสาววิจิตรา ใจยา (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1508 57122010103 571220101 นางสาวฉัตรฐริกา พงไทยสง (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1509 57122010109 571220101 นางสาวศิริรัตน สายทอง (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1510 57122010110 571220101 นางสาวนภาลัย ยิ่งเชิดสุข (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1511 57122010111 571220101 นางสาวพลอยไพลิน ฉิมมาลี (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1512 57122010112 571220101 นายณฐพงศ วิมลศาสตร (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1513 57122010114 571220101 นางสาวอารีรัตน ใจซื่อ (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1514 57122010115 571220101 นางสาวกฤษฤทัย วุฒิยาสาร (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1515 57122010116 571220101 นางสาวอภิรัตน เมืองงาม (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1516 57122010117 571220101 นางสาวสุวิมล สงวน (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1517 57122010118 571220101 นางสาวสุภาภรณ กุมรัมย (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1518 57122010119 571220101 นางสาววนิดา สระแกว (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1519 57122010121 571220101 นางสาวสุภาวดี แกววัน (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1520 57122010123 571220101 นางสาวอัปสร บุตรดา (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1521 57122010127 571220101 นางสาวสิริพร ฉ่ัวศิริพร (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1522 57122010130 571220101 นางสาวธาริกา กิรัมย (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1523 57122010131 571220101 นางสาวกมลชนก ทองอม (พท.บ.) การแพทยแผนไทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1524 55182400111 551824001 นางสาวธัญญาเรศ ชัยโย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1525 55182400120 551824001 นายมนตรี ดีสนิท (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1526 56182400102 561824001 นางสาวกาญจนา การะเกษ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1527 56182400106 561824001 นางสาวประภัสสร โนนทราย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1528 56182400108 561824001 นางสาวสวรรยา จอมขวัญ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1529 56182400109 561824001 นางสาวรมณ บูรณเจริญ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1530 56182400110 561824001 นางสาวสิรีธร บุญเต็ม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1531 56182400111 561824001 นางสาวสุนันทา โยประโคน (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1532 56182400112 561824001 นางสาวรุงนภา จุไร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1533 56182400114 561824001 นางสาวกิตติยา เรืองประคํา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1534 56182400115 561824001 นางสาวอภิชญา บุตรศรีเมือง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1535 56182400116 561824001 นางสาวอัญญารักษ มะลิวงศ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1536 56182400117 561824001 นางสาวสุมน แสงประเสริฐ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1537 56182400118 561824001 นางสาวสุวิมล เมืองชัย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1538 56182400119 561824001 นางสาวสุนิสา ศรีโสดา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1539 56182400121 561824001 นางสาวอาภากร มะลิงาม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1540 56182400122 561824001 นางสาวธัญญลักษณ บุญเลี้ยง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1541 56182400124 561824001 นายสิทธิศักดิ์ ฤกษศรี (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1542 56182400125 561824001 นางสาวกฤติยา ศรีเพชร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1543 56182400126 561824001 นางสาวอภิดา จันทรทอง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1544 56182400127 561824001 นางสาวศิวพร บุญมา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1545 56182400128 561824001 นายจิรวัฒน สินสมบัติ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1546 56182400129 561824001 นายอภิสิทธ์ิ ทองทา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1547 56182400130 561824001 นายชัชนันท ทวีฉลาด (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1548 56182400131 561824001 นางสาวพัฒนนรี บุญมา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1549 56182400133 561824001 นางสาวปวิณขนิษฐ วิเศษบํารุงเจริญ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1550 56182400134 561824001 นางสาวอารียา ทรงงาม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

1551 56182400135 561824001 นางสาวแสงเดือน บูรณะ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1552 56182400136 561824001 นางสาวอนันตยา งามแฉลม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1553 56191400102 561914001 นางสาวศศิธร ลุนลาด (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1554 56191400103 561914001 นางสาวธัญญรัตน แสนดี (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1555 56191400104 561914001 นางสาวเสาวลักษณ อุดรพันธ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1556 56191400105 561914001 นางสาวขวัญใจ บุญสืบ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1557 56191400106 561914001 นางสาวเบญจมาศ วิชิตมงคล (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1558 56191400107 561914001 นางสาวสายสุดา สายสุด (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1559 56191400108 561914001 นางสาวสายธาร จันทรสิงห (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1560 56191400109 561914001 นางสาวสุมิตา สมพิศ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1561 56191400112 561914001 นายพชร ฮึกเหิม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1562 56191400113 561914001 นายอมรเทพ จันทรครบ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1563 56191400114 561914001 นางสาวอรอุมา ดาทอง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1564 56191400115 561914001 นางสาวกาญจนา เจริญยิ่ง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1565 56191400116 561914001 นายถิรวัฒน ช่ืนงาม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1566 56191400117 561914001 นางสาวเหมวรรณ ยืนยงค (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1567 56191400118 561914001 นายสกานต พิมพเกา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1568 56191400119 561914001 นายลําปาว ภูบินบก (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1569 56191400120 561914001 นายสุภชัย กองปด (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1570 56191400123 561914001 นางสาววิภาพร ทวีศักดิ์ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1571 56191400126 561914001 นายอดิเรก โพธ์ิธรรม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1572 56191400127 561914001 นายทินกร แกวบุดดี (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1573 56191400128 561914001 นางสาวนุชนาถ แยมเกิด (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1574 56191400129 561914001 นายศาสตรา จินดาบุตร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1575 56191400136 561914001 นายภาณุพงศ หมายมี (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1576 56191400137 561914001 นางสาวรัตนาวดี เศรษฐจําเริญ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1577 56191400201 561914002 นายวิทยา ตะกูลรัมย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1578 56191400203 561914002 นางสาวปยาภรณ สุธาวรรณ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1579 56191400204 561914002 นายประสิทธ์ิ เจริญศิริ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1580 56191400205 561914002 นางสาวพรฉวี หมื่นมี (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1581 56191400206 561914002 นางสาวนันฑิกานต ขยิ่ม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

1582 56191400207 561914002 นางสาวพิมพผกา แนวทอง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1583 56191400209 561914002 นางสาวโอภารัตน เจือจันทร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1584 56191400210 561914002 นางสาวมัทนา ศาลางาม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1585 56191400211 561914002 นางสาวมินตรา บรรลือทรัพย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1586 56191400212 561914002 นางสาวอรวรรณ เสาใย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1587 56191400213 561914002 นางสาวชิรีญา จันทบุตร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1588 56191400214 561914002 นายกวีรัตน มานะเสน (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1589 56191400215 561914002 นายอภิสิทธ์ิ พนัส (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1590 56191400217 561914002 นายฐิติวัลค ดีไดดี (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1591 56191400219 561914002 นางสาวหยกมณี ธรรมสุข (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1592 56191400221 561914002 นางสาวศิวกานต ราษีทอง (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1593 56191400222 561914002 นายณรงคศักดิ์ จุดาบุตร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1594 56191400223 561914002 นางสาวเบญจมาศ จันเลิศ (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1595 56191400225 561914002 นางสาวณัฐชยา เท่ียงธรรม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1596 56191400226 561914002 นางสาววรรณิกา ยางงาม (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1597 56191400227 561914002 นางสาวศิรินารถ คุตมาสูนย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1598 56191400230 561914002 นางสาวดวงใจ จันดํา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1599 56191400231 561914002 นางสาวปรียาพร เทียนชัย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1600 56191400233 561914002 นายสุกฤษฎิ์ บุญรอด (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1601 56191400234 561914002 นางสาวศิริมาศ ศรีระษา (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1602 56191400235 561914002 นางสาวนํ้าหน่ึง เสริมจันทร (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1603 56191400236 561914002 นางสาวสุนทรี เกรัมย (ค.บ.) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1604 55191600208 551916002 นายนาราภัทรชนันท นาคนวล (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1605 55191600210 551916002 นายมานะศักดิ์ มาพบ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1606 55191600227 551916002 นางสาวโสภา พราวแดง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1607 56191600101 561916001 นางสาวขัตติยา สุวรรณ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1608 56191600102 561916001 นางสาวแกวกาญจน ประเจริญ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1609 56191600103 561916001 นางสาวกัลยา สีดํา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1610 56191600104 561916001 นางสาวศิริรัตน สิทธิสังข (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1611 56191600109 561916001 นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแกว (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1612 56191600110 561916001 นางสาวพิชญา สีลาทอง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

1613 56191600111 561916001 นางสาวกชกร ชาติวงค (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1614 56191600112 561916001 นางสาวบังอร สมบัติ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1615 56191600113 561916001 นายศักดิ์ดา พรมราช (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1616 56191600114 561916001 นายวิชญพล หอทรัพย (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1617 56191600115 561916001 นางสาวเกศเกสร กําจร (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1618 56191600116 561916001 นางสาวจันทรจิรา หอทรัพย (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1619 56191600117 561916001 นายธนัชชา ยวงแกว (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1620 56191600118 561916001 นางสาววาสนา อุสาหดี (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1621 56191600119 561916001 นางสาววรรธกานต โฉมงาม (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1622 56191600120 561916001 นางสาววรลักษณ นาชม (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1623 56191600121 561916001 นางสาวรจนา รัตนวัน (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1624 56191600122 561916001 นางสาวมัทรีญาน ทองโคตร (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1625 56191600124 561916001 นายกัมพล เยาวลักษณ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1626 56191600125 561916001 นางสาววราภรณ ทองกันยา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1627 56191600126 561916001 นางสาวอรอุมา ออนสา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1628 56191600127 561916001 นางสาวศิริพร เนินทอง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1629 56191600128 561916001 นางสาวจันทิมา เสกยงยาง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1630 56191600130 561916001 นางสาวกัญญวรา บุญเสริม (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1631 56191600133 561916001 นางสาวรัชยากรณ จูมดอก (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1632 56191600134 561916001 นางสาวธิดารัตน บรรพชาติ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1633 56191600135 561916001 นางสาวพิมพชนก ทาพันธ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1634 56191600137 561916001 สิบเอกอนุชิต พัดทาบ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1635 56191600138 561916001 นางสาวรุงทิวา พาพะหม (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1636 56191600139 561916001 นางสาวศิริลักษณ โคกแกว (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1637 56191600142 561916001 นางสาวสุภาพร พงาตุนัด (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1638 56191600201 561916002 นางสาวธารีรัตน ปดทา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1639 56191600202 561916002 นางสาวอริศรา พรหมบุตร (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1640 56191600203 561916002 นางสาวสุปราณี ศรีโสภณ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1641 56191600204 561916002 นางสาวสุดาทิพย รวดเร็ว (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1642 56191600207 561916002 นายกําพล จันทา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1643 56191600208 561916002 นางสาวบังอร ใจงาม (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1644 56191600209 561916002 นางสาวสุทธิดา ผลอินทร (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1645 56191600210 561916002 นางสาวดวงนภา โททอง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1646 56191600213 561916002 นายรชฏ จิตรประโมทย (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1647 56191600214 561916002 นางสาวจิรัชญา แสนกลา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1648 56191600215 561916002 นางสาววรรณนิดา สินมาก (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1649 56191600216 561916002 นางสาวมณฑาทิพย จาดี (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1650 56191600217 561916002 นางสาวสุภรณ มะลิลา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1651 56191600218 561916002 นางสาวรัตนาภรณ ผูมีสัตย (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1652 56191600219 561916002 นางสาวนันทพร ทองประเสริฐ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1653 56191600220 561916002 นางสาวกมลชนก จันดาเพ็ง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1654 56191600221 561916002 นางสาวธิดาพร จาธุนิน (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1655 56191600222 561916002 นางสาวจิราวรรณ เสาทอง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1656 56191600223 561916002 นางสาวบังอร หวังผล (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1657 56191600224 561916002 นางสาวฐิติมา โลเกษ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1658 56191600225 561916002 นายเอกพล สุภาวหา (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1659 56191600226 561916002 นางสาวขนิษฐา แกวเกิด (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1660 56191600227 561916002 นางสาวพรฤดี ภาเจริญ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1661 56191600228 561916002 นางสาวดาราภรณ โอษฐงาม (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1662 56191600229 561916002 นางสาวสุณิสา กทิศาสตร (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1663 56191600230 561916002 นางสาวกานตพิชชา เพราะทอง (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1664 56191600232 561916002 นางสาวธวัลรัตน สังขกูล (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1665 56191600234 561916002 นางสาวศรีปทุม เรืองสาย (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1666 56191600235 561916002 นางสาวพรนภา โพนดวน (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1667 56191600238 561916002 นายทรงชัย สุภาพ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1668 56191600239 561916002 นายทองอินทร ทองแผน (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1669 56191600240 561916002 นางสาวคเณศวรัญ กองรับ (ค.บ.) คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1670 54191440130 541914401 นางสาวดาวเรือง พาลึก (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1671 54191440212 541914402 นายปฏิญญา ครองกาย (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1672 54191440218 541914402 นางสาวพรพิมล ใจกลา (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1673 54191440240 541914402 นายเสรี สุขชิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1674 54191440330 541914403 นายหริภูมิ ศรีละพันธ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1675 56191440101 561914401 นางสาวจามจุรี สรอยเพชร (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1676 56191440102 561914401 นางสาววิภาวรรณ จันทะบุรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1677 56191440104 561914401 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิทอง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1678 56191440105 561914401 นางสาวกันยรัตน เสริมช่ือ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1679 56191440106 561914401 นางสาวญาณี ดําเอ่ียมดี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1680 56191440107 561914401 นายอัครพล คําสัตย (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1681 56191440108 561914401 นายเกษมสันต พรมจันทร (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1682 56191440109 561914401 นายปญณกร งามนุช (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1683 56191440112 561914401 นางสาวศิริพร ลวนศิริภาพ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1684 56191440113 561914401 นายชัยวัฒน เชิดศรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1685 56191440114 561914401 นางสาวรัชดาภรณ บาลโสง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1686 56191440115 561914401 นายจตุฤทธ์ิ พิมพศรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1687 56191440117 561914401 นางสาวปราณี ไชยนะรา (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1688 56191440118 561914401 นายธีระชล พุฒจีบ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1689 56191440119 561914401 นางสาวศุภรดา สายกลิ่น (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1690 56191440120 561914401 นางสาวปาริษา บํารุงมี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1691 56191440121 561914401 นางสาวอริสรา ศรีงาม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1692 56191440122 561914401 นายชาญศักดิ์ เสียงเพราะ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1693 56191440123 561914401 นางสาวอัญชรี หาญยิ่ง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1694 56191440125 561914401 นางสาวสลักจิต ภูสุวรรณ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1695 56191440126 561914401 นางสาวธิดารัตน สอนงาม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1696 56191440127 561914401 นางสาวณภัทร สิมมา (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1697 56191440128 561914401 นายศักดิ์ระวี นอยโพนทัน (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1698 56191440129 561914401 นางสาวสุภาภรณ ทองภู (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1699 56191440130 561914401 นายนิธิศ จุดาบุตร (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1700 56191440131 561914401 นางสาวฟาใส งามเลิศ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1701 56191440201 561914402 นางสาววรรณภา อุดม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1702 56191440202 561914402 นายนิธิศศักดิ์ พิศิลป (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1703 56191440203 561914402 นายสรรเพชร คําเลิศ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1704 56191440204 561914402 นางสาวจุฬารัตน จันทะเสน (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1705 56191440205 561914402 นายสุวรรณ กานเหลือง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1706 56191440206 561914402 นางสาวสายธาร บุญเน่ือง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1707 56191440207 561914402 นายอภิราวุฒิ สีทา (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1708 56191440209 561914402 นางสาววิภาดา ระเมียดดี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1709 56191440210 561914402 นางสาววรางคณา งามยิ่งยืน (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1710 56191440212 561914402 นายจารุวัฒน บุญสิทธ์ิ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1711 56191440214 561914402 นายพีระพงษ อําไพพิศ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1712 56191440215 561914402 นายธวัชชัย ปานทอง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1713 56191440216 561914402 นางสาวพลอยไพลิน อยูเย็น (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1714 56191440217 561914402 นางสาวพนิดา บุญขันธ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1715 56191440218 561914402 นายนกรณ จุลหอม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1716 56191440219 561914402 นางสาวพิชญสุดา ปรางศรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1717 56191440221 561914402 นางสาวธิติยา ทองมาก (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1718 56191440222 561914402 นายอรรถพล สระแกว (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1719 56191440224 561914402 นายสิทธิศักดิ์ ฉลาดดี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1720 56191440225 561914402 นางสาวสุรีพร บุตรชาติ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1721 56191440227 561914402 นายสุภกานต บุญมาก (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1722 56191440229 561914402 นายประวัติ ศรีระสา (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1723 56191440231 561914402 นายจักรพันธ ควรคํานึง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1724 56191440301 561914403 นายสิปไท สายพญาศรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1725 56191440302 561914403 นายสิทธิศักดิ์ ลําดวนหอม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1726 56191440303 561914403 นางสาวชินานาง แกวพฤกษ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1727 56191440304 561914403 นางสาววิชุดา ทองดี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1728 56191440306 561914403 นางสาวไพลิน ใบชู (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1729 56191440307 561914403 นางสาวจิราภรณ สุภิษะ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1730 56191440308 561914403 นางสาวพัชราภรณ ศรีสวัสดิ์ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1731 56191440310 561914403 นายอานันท ทองมนต (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1732 56191440311 561914403 นายสิทธิชาติ ศิลาเลิศ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1733 56191440312 561914403 นางสาวมินตรา ดวงมณี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1734 56191440314 561914403 นายอัศวิน สาสนสนธ์ิ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1735 56191440315 561914403 นายสุทัศน ดอกพอง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1736 56191440316 561914403 นายณัฐพงศ ทีภูงา (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1737 56191440317 561914403 นายอดิศร แกวเขียว (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1738 56191440318 561914403 นายสหพล เท่ียงกลาง (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1739 56191440319 561914403 นายวุฒิพงษ พลพวก (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1740 56191440321 561914403 นางสาวกรรณิการ มะโนศรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1741 56191440322 561914403 นางสาวเกศนี ปจจุโส (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1742 56191440323 561914403 นางสาวจิตราวัฒน ผักไหม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1743 56191440324 561914403 นางสาวสุกานดา วิเศษชาติ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1744 56191440325 561914403 นายสุธาวี เจริญศิริ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1745 56191440326 561914403 นางสาวสุธิชา แสงใส (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1746 56191440327 561914403 นางสาวรัตนา นามวงศ (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1747 56191440328 561914403 นางสาววิจิตรา ทวีสาร (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1748 56191440329 561914403 นางสาวปราณี บุญตะนัย (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1749 56191440330 561914403 นายไพศาล นาหอม (ค.บ.) คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1750 56182840101 561828401 นางสาวตตินันท จิตตโคตร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1751 56182840102 561828401 นางสาวณัฏฐากานต ยางงาม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1752 56182840103 561828401 นางสาวฉัตรไพลิน ฝางคํา (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1753 56182840105 561828401 นางสาวรัตนาภรณ สุปรัยธร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1754 56182840108 561828401 นางสาวศศิประภา คําผง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1755 56182840109 561828401 นางสาวยุพารัตน ออมแกว (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1756 56182840111 561828401 นางสาวเพ็ญนภา พรศรี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1757 56182840112 561828401 นางสาวนพรัตน ทองลับ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1758 56182840113 561828401 นายชัชวาล สวางจิตร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1759 56182840114 561828401 นางสาวรวิวรรณ กําจร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1760 56182840115 561828401 นางสาวฐิติยา เจนรอบ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1761 56182840117 561828401 นายศักดิ์สิทธ์ิ ประทุมทอง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1762 56182840118 561828401 นางสาวปวีณา บุญขาว (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1763 56182840119 561828401 นางสาวสิรินันท แกวมารยา (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1764 56182840120 561828401 นางสาวสิริมา เรือชัย (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1765 56182840121 561828401 นางสาวแคทลียา ลือคําหาญ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1766 56182840123 561828401 นางสาวศศิปภา ดอนเหลือม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1767 56182840125 561828401 นางสาวกัลยรัตน จิตเพ็ง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1768 56182840126 561828401 นายนิธิกร สุภาพ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1769 56182840128 561828401 นางสาวเอ้ืองฟา พากเพียร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1770 56182840129 561828401 นางสาวฐิตาภรณ บุญสําเร็จ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1771 56182840130 561828401 นางสาวชนนิกานต ราชบุรี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1772 56182840131 561828401 นางสาวนงนุช กงแกว (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1773 56182840133 561828401 นางสาววิชุดา ทัดเทียม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1774 56182840134 561828401 นางสาวชนิสรา สุขแสวง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1775 56182840136 561828401 นางสาวมนัสนันท เครือนาค (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1776 56182840138 561828401 นางสาวเบญจมาศ เทียนชัย (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1777 56182840140 561828401 นางสาวภาวิณี เติมสุข (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1778 56182840141 561828401 นางสาววริศรา นามสวาง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1779 56182840143 561828401 นางสาวอัจฉราภรณ ปะสีละเตสัง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1780 56182840144 561828401 นางสาวศศิประภา โปรงจิตร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1781 56182840145 561828401 นางสาววิชุอร ยิ่งยง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1782 56182840146 561828401 นางสาวสุดาพร สาแกว (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1783 56182840147 561828401 นางสาวศิริวรรณ พ้ืนฉลาด (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1784 56182840148 561828401 นางสาวกชกร นามลี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1785 56182840149 561828401 นางสาวนุชนารถ ดวงธนู (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1786 56182840150 561828401 นางสาวชไมพร สุขแสวง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1787 56191410101 561914101 นายอานันทชัย บุญเริ่ม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1788 56191410102 561914101 นางสาวสุพัตรา อินทสุข (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1789 56191410104 561914101 นางสาวพิกุลรัตน ตาดมวง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1790 56191410105 561914101 นางสาวสุจิตตรา ปางสุข (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1791 56191410107 561914101 นางสาวบุญลอม บุญจันทร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1792 56191410108 561914101 นางสาววรรณภา ฉิมงาม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1793 56191410110 561914101 นายศิริวัฒน ขาวเหน็บ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1794 56191410114 561914101 นางสาวยุวดี ทองแยม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1795 56191410117 561914101 นางสาวศุภลักษณ วันสถาน (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1796 56191410118 561914101 นางสาวบุญพิทักษ บํารุงแควน (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1797 56191410119 561914101 นางสาวศศิธาดา ฤทธิรณ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1798 56191410120 561914101 นางสาวอรอุมา ทองทิพย (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

58/73



ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

1799 56191410121 561914101 นางสาวสุดารัตน สระแกว (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1800 56191410123 561914101 นางสาวสุพรรษา เบ็ญมาศ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1801 56191410124 561914101 จาสิบตรีหญิงจิราภา ยางสุข (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1802 56191410125 561914101 นางสาวเพ็ญนภา ชาภักดี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1803 56191410126 561914101 นางสาวศิริภา ผาสมวงค (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1804 56191410128 561914101 นางสาวปุยฝาย งามเลิศ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1805 56191410130 561914101 นางสาวสุกัญญา เหนือคูเมือง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1806 56191410131 561914101 นางสาวศรีสุดาพร สอนคําจันทร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1807 56191410132 561914101 นายธนากร สายคูณ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1808 56191410133 561914101 นายวัชรพล สวัสดี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1809 56191410135 561914101 นางสาวสิราณี ทวีศรี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1810 56191410136 561914101 นางสาวพรญาณี สนคํา (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1811 56191410201 561914102 นายสิทธิชาติ สุระพล (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1812 56191410204 561914102 นายณัฐวุฒิ อุทร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1813 56191410205 561914102 นางสาวอุสา ดวงมณี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1814 56191410206 561914102 นางสาวจุฑาทิพย จันทรสุวรรณ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1815 56191410207 561914102 นางสาวศศิกาญจน ลําดวนหอม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1816 56191410208 561914102 นางสาวแสงระวี อุตสาหดี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1817 56191410209 561914102 นางสาวสุกัญญา เกียรทอง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1818 56191410211 561914102 นายไพบูลย บุตรวงษ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1819 56191410212 561914102 นางสาวอรอนงค แพงมา (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1820 56191410213 561914102 นางสาวกนิษฐา ปรางนวล (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1821 56191410214 561914102 นายนาวิน นาคสุด (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1822 56191410215 561914102 นางสาวศิริวรรณ แกวจันทร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1823 56191410218 561914102 นางสาวศิริวรรณ ราชเจริญ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1824 56191410219 561914102 นางสาวมลลิกา พุทธานุ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1825 56191410220 561914102 นางสาวชัชฎาภรณ สุดใจ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1826 56191410221 561914102 นายดํารงศักดิ์ พานทอง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1827 56191410222 561914102 นางสาวสุธิชา วงษา (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1828 56191410223 561914102 นางสาววิลัดดา สีอยูพุม (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1829 56191410224 561914102 นางสาวศศิธร ทวีหนุน (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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1830 56191410225 561914102 นางสาวกาญจนา งามเสมอ (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1831 56191410226 561914102 นายฉันทวิชช ยอดคํามี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1832 56191410227 561914102 นางสาวพัชชรี แกวแสน (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1833 56191410228 561914102 นางสาวรุงอรุณ ทาจันทร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1834 56191410229 561914102 นางสาวจิราภรณ บุญจวง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1835 56191410230 561914102 นางสาวสุมิตรา ศรีพิชัย (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1836 56191410231 561914102 นางสาวจิตราวรรณ ขอนเงิน (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1837 56191410232 561914102 นางสาวณัฐฐินันท คําเข่ือง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1838 56191410233 561914102 นางสาวนุจรี ใจดี (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1839 56191410234 561914102 นางสาวกนกวรรณ เช้ือชัย (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1840 56191410235 561914102 นางสาวศศิประภา สุขแสง (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1841 56191410236 561914102 นายสหกรณ ศิริจันทร (ค.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1842 56182480101 561824801 นางสาวอรุณรัตน หนองหงอก (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1843 56182480102 561824801 นางสาวบุญฑริกา สรอยจิตร (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1844 56182480103 561824801 นางสาวปริศนา คําดี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1845 56182480104 561824801 นางสาวกนกวรรณ ศรีเมือง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1846 56182480105 561824801 นางสาวเจนจิรา มาสังข (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1847 56182480109 561824801 นายธีระวัฒน ปานทอง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1848 56182480110 561824801 นางสาวสุริษา ระเมียดดี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1849 56182480111 561824801 นางสาวทิพยสุดา ชนะสุข (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1850 56182480113 561824801 นางสาวสุวกานต ไทยประโคน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1851 56182480114 561824801 นางสาวรุงจุรี กําลังรัมย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1852 56182480115 561824801 นายกิตติศักดิ์ ปานมิ่ง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1853 56182480116 561824801 นางสาวเตือนใจ ภูหอม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1854 56182480117 561824801 นายทวีศักดิ์ บุญเลิศยะโส (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1855 56182480118 561824801 นางสาวหน่ึงธิดา ชิดชม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1856 56182480119 561824801 นางสาวชนาพร ภูตาโก (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1857 56182480120 561824801 นางสาวสุชาดา มังษา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1858 56182480122 561824801 นางสาวสุวนันท ยืนยิ่ง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1859 56182480124 561824801 นางสาวพลอยชมพู ใจสนธ์ิ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1860 56182480125 561824801 นางสาวลดาวัลย บุญวงศ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี
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1861 56182480126 561824801 นางสาวไพลิน อุมเช้ือ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1862 56182480127 561824801 นางสาวสุดารัตน เปวัด (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1863 56182480129 561824801 นางสาวกาญจนา จิตตคํา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1864 56182480131 561824801 นางสาวสุชาดา แกนแกว (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1865 56182480132 561824801 นางสาวณัฐธิดา แจมแจง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1866 56182480133 561824801 นางสาวปทมาพร ศรีวรรณ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1867 56182480134 561824801 นางสาวฉัตรชลาภรณ โลระลุน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1868 56182480135 561824801 นางสาวเจษตรา ลําพองชาติ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1869 56182480136 561824801 นางสาวโสภิดา ศรีดา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1870 56182480137 561824801 นางสาวอมรรัตน อนุรักษ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1871 56182480138 561824801 นางสาววิจิตรา บุญปญญา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1872 56182480139 561824801 นางสาวจรรยา เข่ือนวิชัย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1873 56191420101 561914201 นายเดชแกว ศรีสังข (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1874 56191420102 561914201 นางสาวสรารัตน บัวลอย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดีมาก

1875 56191420104 561914201 นางสาวสุภัสสร สมัครสมาน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1876 56191420108 561914201 นางสาวณัฐสิวรรณ มีพรหมดี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1877 56191420109 561914201 นายธนา การุณ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1878 56191420110 561914201 นางสาวจุฑาภรณ พริ้งเพราะ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1879 56191420112 561914201 นางสาวสมฤทัย แรงจบ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1880 56191420113 561914201 นางสาวธิดา ไหมทอง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1881 56191420114 561914201 นางสาวสมสุดา สีเหลือง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1882 56191420115 561914201 นางสาวรัตนา กลาจริง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1883 56191420116 561914201 นางสาวพัชราภรณ แสงสมศรี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1884 56191420117 561914201 นางสาวปาริชาต อาจศึก (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1885 56191420118 561914201 นางสาวจิดาภา ดวนใหญ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1886 56191420120 561914201 นายสยาม เกตุศิริ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1887 56191420123 561914201 นางสาวฐิติกาญจน บุตรงาม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1888 56191420124 561914201 นายวิเสก สุขสงวน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1889 56191420126 561914201 นางสาวพรรณวิกา มะลิซอน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1890 56191420127 561914201 นางสาวมาริสา กลีบฉวี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1891 56191420128 561914201 นางสาวเสาวลักษณ แววสวาง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

61/73



ลําดับ รหัสนักศึกษา หมูเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ ระดับ

ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560

1892 56191420129 561914201 นางสาวปทมา เทียนทอง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1893 56191420130 561914201 นางสาวพรทิมา กะตา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1894 56191420131 561914201 นางสาวพัชรินทร แพทยนาดี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1895 56191420132 561914201 นางสาวเสาวลักษณ หนองคู (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1896 56191420133 561914201 นายสุรสิทธ์ิ แพงวงษ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1897 56191420134 561914201 นางสาวจิราภรณ สุขแสวง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1898 56191420135 561914201 นางสาวจันทรา ขอไชย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1899 56191420136 561914201 นางสาวอรพรรณ ผลวัฒน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1900 56191420137 561914201 นางสาวสุดาพร ปตถวัลย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1901 56191420139 561914201 นางสาวกุสุมา นามวิลัย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1902 56191420140 561914201 นางสาวสุมาสินี นิคาโม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1903 56191420141 561914201 นายสุรัตน กองทอง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1904 56191420142 561914201 นางสาวศิริพร วัชรกุล (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1905 56191420144 561914201 นางสาวสุมาลิษา รุงเรือง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1906 56191420201 561914202 นางสาวเพ็ญนภา วาพัดไทย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1907 56191420202 561914202 นางสาวจุฬาลักษณ ไชยคง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1908 56191420203 561914202 นางสาวเบญจวรรณ ดวงศรี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1909 56191420204 561914202 นางสาวรัตนา เอ็นดู (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1910 56191420206 561914202 นางสาวจันทิมา ตรงแกว (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1911 56191420207 561914202 นายวุฒิพงษ หนองยาง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1912 56191420208 561914202 นายสุรชัย สุขวาสนะ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1913 56191420209 561914202 นางสาวสาลินี มนตรี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1914 56191420210 561914202 นางสาวมุกดา ศรีแกว (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1915 56191420211 561914202 นางสาวลัดดาวัลย จันทรสีดา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1916 56191420212 561914202 นางสาวกิติยา อาจิณกิจ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1917 56191420213 561914202 นางสาวปนัดดา ทองสลับ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1918 56191420214 561914202 นางสาวกาญจนาพร ครองไขนํ้า (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1919 56191420215 561914202 นายชาญณรงค สืบวงษ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1920 56191420216 561914202 นายรัชชานนท เลิศสุริยะไพศาล (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1921 56191420217 561914202 นางสาวสรอยเพชร ศิลางาม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1922 56191420218 561914202 นางสาวจันทรจิรา เอ็นยอด (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1923 56191420219 561914202 นางสาวภัทรดา แคลนกระโทก (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1924 56191420220 561914202 นางสาวรัตนี เสนหา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1925 56191420221 561914202 นางสาวดรุณวรรณ ก่ิงโพธ์ิ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1926 56191420223 561914202 นางสาววาสนา พันมหา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1927 56191420224 561914202 นางสาวปรียานุช สงกลิ่นจันทร (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1928 56191420226 561914202 นางสาววิภาดา ดีพรอม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1929 56191420227 561914202 นางสาวสุวนันท บุราณรมย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1930 56191420228 561914202 นางสาวผกามาศ ทองหยอน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1931 56191420230 561914202 นางสาวภัทรวดี ยอดลี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1932 56191420231 561914202 นางสาวปยนันท บุญหลา (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1933 56191420233 561914202 นางสาวณัฐนันท อ่ิมบุตร (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1934 56191420235 561914202 นางสาวนารีรัตน เหมาเหมาะดี (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1935 56191420236 561914202 นางสาวศิริกุล บุญครอง (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1936 56191420237 561914202 นางสาววิภา ถูกจิตต (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1937 56191420238 561914202 นายณัฐพงศ สายบุตร (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1938 56191420239 561914202 นางสาวพัชรินทร คงยืน (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1939 56191420240 561914202 นางสาวภัธราภรณ เหลาไชย (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1940 56191420241 561914202 นางสาวหทัยชนก ผิวเอ่ียม (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1941 56191420244 561914202 นางสาวจินตนา สอนใจ (ค.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1942 56191430101 561914301 นางสาวเจนจิรา พอกพูน (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1943 56191430104 561914301 นางสาวมณีรัตน กลาหาญ (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1944 56191430105 561914301 นางสาวนภาพรรณ สะเทือน (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1945 56191430106 561914301 นางสาวมินตรา ภูมิสิทธ์ิ (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1946 56191430107 561914301 นางสาวพีรยา เพ็งนํ้าคํา (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1947 56191430110 561914301 นายดารากร ชโยปการกุล (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1948 56191430112 561914301 นายศักดิ์ชัย ประชุมฉลาด (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1949 56191430114 561914301 นายประสาน ทองหลอ (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1950 56191430115 561914301 นางสาวลัดดาวัลย กรวยทอง (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1951 56191430116 561914301 นางสาวเมธาวดี สิมมา (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1952 56191430118 561914301 นางสาวศิรประภา บุญตา (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1953 56191430119 561914301 นายณัฐพงษ สุนะ (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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1954 56191430120 561914301 นายวรรธนธัช สุวงศ (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1955 56191430121 561914301 นายพีระพงษ วรรณทอง (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1956 56191430122 561914301 นายภาณุพงษ พิมพา (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1957 56191430123 561914301 นายโกศล แปนนะริน (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1958 56191430124 561914301 นายสุภัทโท เคากลา (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1959 56191430125 561914301 นางสาวสิวาภรณ จันทะเสน (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1960 56191430126 561914301 นางสาวนฤมล เรืองสุขสุด (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1961 56191430127 561914301 นางสาวธารีรัตน มะยมหิน (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1962 56191430129 561914301 นายสุทธิพงษ บุญเต็ม (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1963 56191430131 561914301 นายเจษฎา สายแสง (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1964 56191430133 561914301 นายสนธยา แสนกลา (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1965 56191430134 561914301 นางสาวทนิดา อรรคบาล (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1966 56191430135 561914301 นางสาวจิรัฐกาล สามาลย (ค.บ.) ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1967 56191960101 561919601 นางสาวรวิวรรณ อุนจิตร (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1968 56191960102 561919601 นางสาวสินิสา กิริยาดี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1969 56191960104 561919601 นางสาวสุภารัตน บุญตวง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1970 56191960105 561919601 นางสาวสุรีวัลย จันทรงาม (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1971 56191960106 561919601 นางสาวพรนภา นามพรม (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1972 56191960107 561919601 นางสาวศุภาวณีย จันทกุล (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1973 56191960108 561919601 นางสาวพรนิภา โกทา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1974 56191960109 561919601 นางสาวปยพร สุระ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1975 56191960110 561919601 นางสาวจันทรจิรา รมเย็น (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1976 56191960111 561919601 นางสาวกุลธิดา ตลับทอง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1977 56191960112 561919601 นางสาวอนุสรา กําลังหาญ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1978 56191960114 561919601 นายเกียรติศักดิ์ เพ็งแจม (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1979 56191960115 561919601 นายสุนทร พวกดี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1980 56191960116 561919601 นางสาววนิดา ดียิ่ง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1981 56191960117 561919601 นายเขมทัต ประกอบดี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1982 56191960118 561919601 นางสาวศิรินภา อยูปูน (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1983 56191960119 561919601 นางสาวสุกัญญา วองไว (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1984 56191960120 561919601 นางสาวทยิดา ดุลยขุนทด (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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1985 56191960121 561919601 นางสาวเพชรรัตน สุขจันทร (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1986 56191960124 561919601 นางสาวจับจิต สําเภา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

1987 56191960126 561919601 นางสาวสราลี นุชสุข (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1988 56191960128 561919601 นางสาวครองขวัญ เครือสุวรรณ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1989 56191960130 561919601 นายกัมปนาท สุนทรา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1990 56191960131 561919601 นางสาวธนพร คุณาพรม (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1991 56191960134 561919601 นางสาวเอลียา นะราศรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1992 56191960135 561919601 นางสาวกัลยาณี หมายชัย (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1993 56191960136 561919601 นางสาวปยภรณ ดาศรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1994 56191960137 561919601 นางสาวคณิตศรา ชาวสวน (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1995 56191960138 561919601 นางสาวสุดารัตน เอ่ียมสะอาด (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1996 56191960139 561919601 นางสาวสิมาพร มาปอง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1997 56191960140 561919601 นางสาวธัญญาภรณ สามใจ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

1998 56191960141 561919601 นางสาวปจฉิมากรณ จิตหนักแนน (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

1999 56191960142 561919601 นางสาวชนิดา ปราสาททอง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2000 56191960143 561919601 นางสาวจารุวรรณ จันทมล (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2001 56191960201 561919602 นางสาวบุษวรรณ สุมมาตย (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2002 56191960202 561919602 นายอัครพล บุตรดี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2003 56191960203 561919602 นางสาวกมลชนก นามเขตต (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2004 56191960204 561919602 นางสาวธาราณินทร ชมภูพ้ืน (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2005 56191960205 561919602 นายชัยยศ ศรีสุข (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2006 56191960206 561919602 นางสาวสุพรรษา คําโสภา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2007 56191960207 561919602 นางสาวพิมพวลัญช แผนทอง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2008 56191960209 561919602 นายปุญณิพัฒน หาญเสมอ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2009 56191960210 561919602 นายสุมนตรี เกษาพันธ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2010 56191960211 561919602 นางสาววรรณนภา พงษสุวรรณ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2011 56191960212 561919602 นางสาวพิชิตา บินทุรันท (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2012 56191960213 561919602 นางสาวกชกร ดาทอง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2013 56191960214 561919602 นางสาวรัตนา จําปาทอง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2014 56191960215 561919602 นางสาวนิตยา นิสสัยงาม (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2015 56191960216 561919602 นางสาวจันทรนิภา สุระฤทธ์ิ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี
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2016 56191960217 561919602 นางสาวจิราภรณ ศรีสมบูรณ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2017 56191960218 561919602 นางสาวกานตชนก ศรีวงษชัย (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2018 56191960220 561919602 นางสาวจันทรนภา รัตรกร (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2019 56191960221 561919602 นางสาวอรวรรณ คําดี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2020 56191960222 561919602 นางสาวฉัฐฌลาพร วงศษา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2021 56191960224 561919602 นางสาววิภาพร วิโรจนรัตน (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2022 56191960225 561919602 นางสาวปานธิดา เทพนา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2023 56191960226 561919602 นางสาวกรรภิรมย พรมตวง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2024 56191960227 561919602 นางสาวสุธาวัลย เทียนถวาย (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2025 56191960228 561919602 นางสาวธิดาวรรณ วงษมา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2026 56191960230 561919602 นางสาวจันทิมา ตองอบ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2027 56191960231 561919602 นายจิรชาติ มั่นคง (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2028 56191960232 561919602 นางสาวรจนา ดีสุข (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2029 56191960234 561919602 นางสาวหฤทัย ไมออนดี (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2030 56191960235 561919602 นางสาวสมฤดี สมคิด (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2031 56191960236 561919602 นางสาวสาวินีย ชุมจันทร (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2032 56191960237 561919602 นางสาวนัยนา สีสมงาม (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2033 56191960238 561919602 นางสาวลลิดา ทิพยเทอดธนา (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2034 56191960240 561919602 นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2035 56191960241 561919602 นายทัศนพล พรหนองแสน (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2036 56191960243 561919602 นางสาวจิตตานันท บุญบรรลุ (ค.บ.) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2037 57122840101 571228401 นางสาวนฤดี กุยวาป (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2038 57122840102 571228401 นางสาวคัทรียา อารีย (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2039 57122840103 571228401 นางสาวกัญญารัตน ภาสดา (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2040 57122840105 571228401 นางสาววราภรณ พรมเจดีย (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2041 57122840106 571228401 นางสาวนิลวรรณ โฉมศรี (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2042 57122840107 571228401 นางสาวกาญจนา แสงนํ้า (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2043 57122840108 571228401 นายปุณณพัฒน สอนสระคู (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2044 57122840109 571228401 นางสาวขนิษฐา แยมสรวลดี (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2045 57122840110 571228401 นางสาวเนตรนภา หอทรัพย (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2046 57122840111 571228401 นางสาวอรพิมพ อินทรทอง (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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2047 57122840112 571228401 นางสาวสุภรัตน เงางาม (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2048 57122840114 571228401 นางสาววาสนา ดัชถุยาวัตร (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2049 57122840115 571228401 นางสาวจุฑามาศ ตาสําโรง (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2050 57122840118 571228401 นางสาวสุมิตรา สังขทอง (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2051 57122840119 571228401 นางสาวเสาวลักษณ สวัสดิ์ผล (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2052 57122840122 571228401 นางสาวจิตติญา แสงอุน (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2053 57122840123 571228401 นางสาวญาสุมินท ดัชถุยาวัช (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2054 57122840124 571228401 นางสาวจุฑามาส อนุเคราะห (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2055 57122840125 571228401 นางสาวพัชยา บุญศิริ (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2056 57122840223 571228402 นายธีระพงษ แกมแกว (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2057 57122840224 571228402 นางสาวรัตนา แสนแสง (วท.บ.) เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2058 57122480102 571224801 นางสาวลัดดา กลิ่นสุคนธ (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2059 57122480103 571224801 นางสาวบุษบา บุตรดี (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2060 57122480104 571224801 นางสาวณัฐฐา ภาสดา (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2061 57122480106 571224801 นางสาวลัดดาวัลย ชินวงษ (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2062 57122480107 571224801 นางสาวอัจฉราวรรณ จินดาศรี (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2063 57122480109 571224801 นางสาวสุชาดา ปญญาเอก (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2064 57122480110 571224801 นางสาวเครือวัลย จบหลา (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2065 57122480111 571224801 นายบุญธรรม สามิตร (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2066 57122480112 571224801 นางสาวธนัชชา แสงงาม (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2067 57122480113 571224801 นางสาวอรทัย บุตรดี (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2068 57122480114 571224801 นางสาววนิดา ยาวุธ (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2069 57122480117 571224801 นายสุรวุฒิ แสงแกว (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2070 57122480118 571224801 นางสาวปรียานุช แสนคม (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2071 57122480120 571224801 นางสาวกฤติยา แกนไทย (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2072 57122480122 571224801 นางสาวสุวรรณาพร เสาทอง (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2073 57122480124 571224801 นางสาวนีลุบล นอยหวอย (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2074 57122480126 571224801 นางสาวเนตรชนก บุญลอม (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2075 57122480128 571224801 นางสาวพลับพลึง หอทอง (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2076 57122480129 571224801 นางสาวมะลิวัลย วิบูลยอรรถ (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2077 57122480130 571224801 นางสาวปวริศา เงาะเศษ (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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2078 57122480131 571224801 นางสาวอาริตา มุมดี (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2079 57122480132 571224801 นางสาวสุพาภรณ แพงแกว (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2080 57122480133 571224801 นางสาววรพิชชา สมนึก (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2081 57122480134 571224801 นางสาวอัญชนา นามเขต (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2082 57122480137 571224801 นางสาวจินตนา กันหา (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2083 57122480138 571224801 นางสาวบังอร พันนาม (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2084 57122480139 571224801 นางสาวสิริรัตน สารสุข (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2085 57122480140 571224801 นายศักดา มะโนศรี (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2086 57122480141 571224801 นายคมสัน สุขแลว (วท.บ.) ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2087 57122930101 571229301 นางสาวเจษฎาพร เกษแกว (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2088 57122930102 571229301 นางสาวปยธิดา อรรคบุตร (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2089 57122930103 571229301 นายวุฒิพงษ เสร็จประสงค (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2090 57122930104 571229301 นายสุขุมวิทย ดีจัด (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2091 57122930106 571229301 นายจักรพงษ ศรีไสว (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2092 57122930109 571229301 นายคมสัน คงมาก (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2093 57122930110 571229301 นายวรเมธ บุญยงค (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2094 57122930112 571229301 นายสุรสิทธ์ิ ควินรัมย (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2095 57122930113 571229301 นายวิสิฐ ทุนดี (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2096 57122930114 571229301 นายศตวุฒิ สารพัฒน (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2097 57122930116 571229301 นายเอก ดวงศรี (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2098 57122930117 571229301 นางสาวสุวนันท สวัสดี (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2099 57122930119 571229301 นายธรรมสินธุ รุกขชาติ (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2100 57122420101 571224201 นายพรเชษฐ ศิลางาม (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2101 57122420103 571224201 นายปญญา นาเจริญ (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2102 57122420106 571224201 นางสาวประภาแกว ไรกลาง (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2103 57122420107 571224201 นายฉัฏฐบพิธ เครือเนียม (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2104 57122420108 571224201 นางสาวโสภาพรรณ บุญครอง (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2105 57122420109 571224201 นายอภิสิทธ์ิ สุริยะ (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2106 57122420110 571224201 นายสัณฐิติ บุญเลิศ (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2107 57122420111 571224201 นายอภิชาติ พรมมะลิ (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2108 57122420115 571224201 นายรัฐพล ก่ิงมณี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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2109 57122420122 571224201 นายรัฐพล บุญผุย (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2110 57122420124 571224201 นายพงศนรินทร สุดสมัย (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2111 57122420125 571224201 นางสาววรรณวิมล ดาศรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2112 57122420126 571224201 นายวุฒิพงษ พิมพงาม (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2113 57122420128 571224201 นางสาวปทมา ชูศรีสุข (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2114 57122420129 571224201 นางสาวอรสา เสาทอง (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2115 57122420130 571224201 นางสาววิสสุตา แจงยอดสุข (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2116 57122420135 571224201 นางสาวแพรวา สืบเสาะดี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2117 57122420136 571224201 นายอิทธิพัทธ กลีบแกว (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2118 57122420137 571224201 นายศิริมงคล มีศิริ (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2119 57122420138 571224201 นางสาวธิดารัตน ยิ่งช่ืน (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2120 57122420139 571224201 นางสาวสุทธิวรรณ วิยาสิงห (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2121 57122420140 571224201 นางสาวจันทร นาคนวล (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2122 57122420142 571224201 นางสาวนลิตา จิตรมงคลสุข (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดีมาก

2123 57122830101 571228301 นางสาววัชรี ชอบดี (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2124 57122830102 571228301 นายบุญญฤทธ์ิ เเสงมาศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2125 57122830103 571228301 นางสาวสุรัตนา แกวมวง (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2126 57122830104 571228301 นางสาวลดาวัลย บัวสอน (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2127 57122830106 571228301 นางสาวนุชสรา พยอมหอม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2128 57122830107 571228301 นางสาวกรรณิการ ใจกลา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2129 57122830108 571228301 นางสาววิจิตร สุขจิตร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2130 57122830109 571228301 นางสาววราภรณ ตนฉลาด (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2131 57122830110 571228301 นางสาวอริศรา ชูชัย (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2132 57122830111 571228301 นายภัทรดนัย เอ็นยอด (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2133 57122830113 571228301 นางสาวรัชนีกร บ้ังทอง (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2134 57122830114 571228301 นางสาวจันทิมา ไสโพธ์ิ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2135 57122830115 571228301 นางสาวสุพรรษา พวงประยงค (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2136 57122830116 571228301 นางสาววรรณิดา ศาลางาม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2137 57122830117 571228301 นางสาวธัญญลักษณ ขําอิงค (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2138 57122830119 571228301 นางสาวจินดารัตน จันทะนุภา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2139 57122830120 571228301 นางสาวบุปผา สวนงาม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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2140 57122830121 571228301 นางสาวพรประภา จันทรสิงห (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2141 57122830122 571228301 นางสาวสุจิตรา หาสุข (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2142 57122830123 571228301 นางสาวพัชรา การกระสัง (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2143 57122830124 571228301 นางสาวทิวาพร สมหวัง (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2144 57122830126 571228301 นางสาววนิดา จันทรล้ํา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2145 57122830127 571228301 นางสาวภัทราพร อินทรงาม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2146 57122830128 571228301 นางสาววิลาวัณย กําลังหาญ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2147 57122830129 571228301 นางสาวจรัสศรี พิมพยนต (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2148 57122830130 571228301 นางสาวอาทิตยา ศาลางาม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2149 57122830131 571228301 นางสาวขวัญจิรา การอินทร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2150 57122830134 571228301 นางสาวศิริลักษณ สมโสม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2151 57122830135 571228301 นางสาวนฤมล กลีบฉวี (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2152 57122830137 571228301 นางสาวปริญญา สืบโสดา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2153 57122830138 571228301 นางสาวธีริศรา กระแสเทพ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2154 57122830140 571228301 นางสาวจารุวรรณ วันทุมมา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2155 57122830142 571228301 นางสาวกมลรัตน นิสัยกลา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2156 57122830143 571228301 นางสาวสุนิสา อสิพงษ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2157 57122830144 571228301 นางสาวอภัสรา ไหมทอง (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2158 57122830145 571228301 นายวชิรวิทย พรมชาติ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2159 57122380105 571223801 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสวาย (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2160 57122380106 571223801 นางสาวศิริวรรณ บุญธรรม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2161 57122380107 571223801 นางสาววิภา ไมจันทรดี (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2162 57122380108 571223801 นางสาวนํ้าฝน ชาชัย (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2163 57122380109 571223801 นางสาวดารารัตน ยงยศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2164 57122380110 571223801 นางสาววนิตษญา กะการดี (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2165 57122380111 571223801 นางสาวธารทิพย พันธลา (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2166 57122380112 571223801 นางสาวณัฐณิชา โกติรัมย (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2167 57122380113 571223801 นางสาวอรนุช แกวพินึก (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2168 57122380115 571223801 นางสาวประไพ ศาลางาม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2169 57122380117 571223801 นางสาวอลิษา วาลุลังค (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2170 57122380118 571223801 นางสาวอารยา นนธิจันทร (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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2171 57122380114 571223901 นางสาวนิติยา พิมพงาม (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2172 57122380116 571223901 นางสาวศิริลักษณ อุดมทวี (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2173 57122390101 571223901 นางสาวนภาพร คงบุญ (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2174 57122390105 571223901 นางสาวสุทธิดา สายมณี (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2175 57122390108 571223901 นางสาวทิพธัญญา คํามูล (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2176 57122390109 571223901 นางสาวอนุชศรา สัชชานนท (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2177 57122390110 571223901 นายอาทิตย รัดคุย (วท.บ.) วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2178 57122020101 571220201 นางสาวกัลยาณี บัวชม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2179 57122020102 571220201 นางสาวผุสดี กัลยาไสย (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2180 57122020103 571220201 นางสาววชิรา เจริญจิตร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2181 57122020104 571220201 นางสาวรัตนาภรณ คงหาญ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2182 57122020105 571220201 นางสาวทัศนียภรณ จรรยากรณ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2183 57122020106 571220201 นางสาวมินตรา หงษโสภา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2184 57122020107 571220201 นางสาวจิราภรณ คงอุตสาห (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2185 57122020108 571220201 นางสาวธาดาทิพย ศาลางาม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2186 57122020109 571220201 นางสาวพรทิวา พรหมบุตร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2187 57122020111 571220201 นางสาวเบียริการ สุดเนตร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2188 57122020114 571220201 นางสาวหฤทัย ติงสะ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2189 57122020116 571220201 นางสาวชนิดา คงมี (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2190 57122020117 571220201 นางสาวนิชากร ดียิ่ง (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2191 57122020120 571220201 นางสาวกัลญา แกวยอย (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2192 57122020121 571220201 นางสาวนฤมล ดาวขุนทด (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2193 57122020122 571220201 นางสาวศุภรางศ ภาสดา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2194 57122020123 571220201 นางสาวอัจฉรา มณีทูรย (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2195 57122020124 571220201 นางสาวฐิติมา บุญกลา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2196 57122020125 571220201 นางสาวสุชัญญา ฉํ่าโสฬส (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2197 57122020126 571220201 นางสาวอมราภรณ คอนมะลา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2198 57122020127 571220201 นางสาวสิริวรรณ สุระ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2199 57122020128 571220201 นางสาวสไบทิพย น่ิมขํา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2200 57122020129 571220201 นางสาวกนกวรรณ พวงเห็ม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2201 57122020130 571220201 นางสาวรัตธิญา มะนัส (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช
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2202 57122020132 571220201 นางสาวดาวเรือง เชิดกลิ่น (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2203 57122020133 571220201 นางสาวปนัดดา พิมพกาล (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2204 57122020135 571220201 นางสาวอัมพร บูระพา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2205 57122020136 571220201 นางสาวปฏิญญา ยอดสุรินทร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2206 57122020202 571220202 นางสาวสุทธิดา อาวุธพันธ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2207 57122020204 571220202 นางสาวสุนทรี อสิพงษ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2208 57122020205 571220202 นางสาวนฤมล ละนาม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2209 57122020206 571220202 นางสาวนํ้าฝน เกิดพงษ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2210 57122020207 571220202 นางสาวดรุณี นํ้าคํา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2211 57122020208 571220202 นางสาวสมฤดี ทองศรี (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2212 57122020210 571220202 นายวิทวัส คอยคํา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2213 57122020211 571220202 นางสาววนิฐา แสงแดง (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2214 57122020213 571220202 นางสาววาสนา ช่ืนจิตร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2215 57122020214 571220202 นางสาวอนุชตรา พิมพพันธ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2216 57122020215 571220202 นางสาวศุภนิดา พรมชัยศรี (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2217 57122020216 571220202 นางสาวสุดารัตน สุภาพ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2218 57122020217 571220202 นายบัณฑิต ดอกพิกุล (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2219 57122020218 571220202 นางสาวนลินี จารัตน (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2220 57122020221 571220202 นางสาวยุภารัตน ไชยโคตร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2221 57122020223 571220202 นางสาวสุภาพร ไชยอุดม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2222 57122020224 571220202 นางสาวณิชกานต ไชยงาม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2223 57122020225 571220202 นางสาวขวัญจิรา คําหอม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2224 57122020227 571220202 นางสาวสกุลตลา บุญอาจ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2225 57122020228 571220202 นางสาวนฤมล สังกูล (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2226 57122020229 571220202 นางสาวสุนิสา แจมใส (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2227 57122020230 571220202 นางสาวแคทรียา ชัยพงษ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2228 57122020233 571220202 นายธีรยุทธ กัณหา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2229 57122020234 571220202 นายสุริยา ทองแมน (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2230 57122020235 571220202 นางสาวหทัยชนก ประสินเดิม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2231 57122020236 571220202 นางสาวชุติมา ผิวงาม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2232 57122020301 571220203 นางสาวสุดารัตน ศรีรักษา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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2233 57122020303 571220203 นางสาวรัตนา บุญพุท (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2234 57122020305 571220203 นางสาวมินตรา สอนโสภา (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2235 57122020307 571220203 นางสาวจันทรสิริ เงินจันทร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2236 57122020308 571220203 นางสาวประไพศรี เทียมดง (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2237 57122020309 571220203 นางสาวสุพรรณี ฉายยิ่งเช่ียว (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2238 57122020310 571220203 นางสาวฐิติรัตน คงยิ่งหาญ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2239 57122020312 571220203 นางสาวรัตนาภรณ สมบูรณ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2240 57122020313 571220203 นายเดชา โสดาจันทร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2241 57122020314 571220203 นางสาวพรพรรณ มะลิงาม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2242 57122020315 571220203 นางสาวอรัญญา เหล็กเพชร (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2243 57122020316 571220203 นางสาวสุดารัตน แหวนหลอ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2244 57122020317 571220203 นางสาวเปมิกา เครือเนียม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2245 57122020324 571220203 นางสาวจณิศิตา คณะพันธ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2246 57122020325 571220203 นางสาวกุลนรี ทองเอ่ียม (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2247 57122020327 571220203 นางสาวอารีรัตน ยิ่งดัง (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2248 57122020329 571220203 นางสาวสุพรรษา ชาติเจริญ (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2249 57122020330 571220203 นางสาวสุนิสา วัฒนากลาง (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2250 57122020331 571220203 นางสาวอรอุมา ในทอง (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดี

2251 57122020332 571220203 นางสาวกาญจนา จารัตน (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง

2252 57122020334 571220203 นางสาวจุฑามณี คงสุขดี (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พอใช

2253 57122020335 571220203 นางสาวอรวรรณ สวางกาญจนไพลิน (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองปรับปรุง
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