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คณะศิลปศาสตร์
ลําดับท่ี สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ช่ือ - สกุล

1 การท่องเท่ียว  5514400188 นางสาวกนกวรรณ  ปัญจะวิสุทธ์ิ

2 การท่องเท่ียว  5514400195 นางสาวกัณฐิกา  จูมณีย์

3 การท่องเท่ียว  5514400218 นางสาวจีรประภา  ยืนยาว

4 การท่องเท่ียว  5514400221 นางสาวชมพูนุท  ใจว่อง

5 การท่องเท่ียว  5514400236 นางสาวเชาวรัตน์  ไชยวงศ์คต

6 การท่องเท่ียว  5514400243 นางสาวณัฐฐา  แสนทวีสุข

7 การท่องเท่ียว  5514400252 นางสาวณัฐณิชา  ทัดแก้ว

8 การท่องเท่ียว  5514400281 นางสาวทานิดา  สร้อยทอง

9 การท่องเท่ียว  5514400298 นางสาวนริศรา  คงมาก

10 การท่องเท่ียว  5514400302 นางสาวนันทพร  ถาวรเสถียร

11 การท่องเท่ียว  5514400313 นางสาวนิตยา  ชมวงษ์

12 การท่องเท่ียว  5514400326 นางสาวนีรนุช  ใจเกาะ

13 การท่องเท่ียว  5514400348 นางสาวภคกุล  เกียรติปริยัติ

14 การท่องเท่ียว  5514400371 นางสาวยญกาญจ์  อยู่ไพร

15 การท่องเท่ียว  5514400386 นางสาวยุวดี  รัตนวัน

16 การท่องเท่ียว  5514400409 นางสาวราตรี  สิมมาสา

17 การท่องเท่ียว  5514400410 นางสาววราพร  ธรรมคํา

18 การท่องเท่ียว  5514400423 นางสาววันวิสาข์  ศิริแพทย์

19 การท่องเท่ียว  5514400438 นายชยากร  ดีรักษา

20 การท่องเท่ียว  5514400454 นางสาวสุพรรณี  นามวิชา

21 การท่องเท่ียว  5514400478 นางสาวอรพิน  คํานัน

22 การท่องเท่ียว  5514400483 นางสาวอารีรัตน์  รัตนวงค์

23 การท่องเท่ียว  5514402632 นางสาวกนกวลี  ภาระญาติ

24 การท่องเท่ียว  5514402658 นางสาวจิราภรณ์  วงษาเสนา

25 การท่องเท่ียว  5514402669 นางสาวชลธิดา  นพไทย

26 การท่องเท่ียว  5514402672 นางสาวชุลีขวัญ  ทองผาย

27 การท่องเท่ียว  5514402687 นางสาวณัฐญาณี  บัวงาม

28 การท่องเท่ียว  5514402735 นางสาวยุวดี  หวังสารกลาง

29 การท่องเท่ียว  5514402742 นายเรืองฤทธ์ิ  จําปีศรี

30 การท่องเท่ียว  5514402751 นางสาววรรณรวี  แสงรุจี

31 การท่องเท่ียว  5514402762 นายวรุตม์  แสนวงษ์

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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32 การท่องเท่ียว  5514402775 นางสาววิรันญา  ระฆังทอง

33 การท่องเท่ียว  5514402797 นายสุกฤษณ์  นนทศิลา

34 การท่องเท่ียว  5514402812 นางสาวอาทิติยา  เจียมทรัพย์

35 การท่องเท่ียว  5514403453 นายกฤตภาส  วิลัยกูล

36 การท่องเท่ียว  5514403464 นางสาวกฤษณา  ฤทธิชัย

37 การท่องเท่ียว  5514403477 นางสาวจิราวรรณ  สีมันตะ

38 การท่องเท่ียว  5514403482 นางสาวชฎาพร  บุญชิต

39 การท่องเท่ียว  5514403552 นางสาวนงคราญ  ชัยระ

40 การท่องเท่ียว  5514403563 นางสาวนวรัตน์  โชคลาภ

41 การท่องเท่ียว  5514403581 นายปฐมพงศ์  รฐาธนิกธนศักดิ์

42 การท่องเท่ียว  5514403608 นางสาวพนาไพร  กลําเงิน

43 การท่องเท่ียว  5514403622 นางสาวพุทธวรรณ  ปทุมชาติ

44 การท่องเท่ียว  5514403637 นางสาวภัทราวรรณ  ธงไชย

45 การท่องเท่ียว  5514403644 นางสาวภัสราภรณ์  ธีระสุขประสาน

46 การท่องเท่ียว  5514403653 นางสาวมยุรี  กออ่อน

47 การท่องเท่ียว  5514403677 นายลัญจกร  สุรนารถ

48 การท่องเท่ียว  5514403701 นางสาวศรีอุบล  เบ้ืองบน

49 การท่องเท่ียว  5514403730 นางสาวศิริพร  มลิสุทธ์ิ

50 การท่องเท่ียว  5514403747 นายสรศักดิ์  สังข์แก้ว

51 การท่องเท่ียว  5514403767 นายแสน  กุลนิธิรัตน์

52 การท่องเท่ียว  5514403770 นางสาวโสภาศิริ  บุญล้อม

53 การท่องเท่ียว  5514403792 นางสาวอมรรัตน์  แซ่เฮง

54 การท่องเท่ียว  5514403806 นางสาวอรพิน  วิเศษศรี

55 การท่องเท่ียว  5514403817 นางสาวอัญรัตน์  โพธ์ิศิริ

56 การท่องเท่ียว  5514403820 นางสาวอารยา  อุตมูล

57 การท่องเท่ียว  5514404090 นายชาญชัย  ประวิทย์สิทธิกุล

58 การท่องเท่ียว  5314402528 นางสาวกฤตยา  วานิชกุล

59 การพัฒนาสังคม  5514401822 นายกฤษดา  เพ็ชรรัตน์

60 การพัฒนาสังคม  5514401837 นางสาวเกศินี  นวลละออง

61 การพัฒนาสังคม  5514401864 นางสาวจันทิมา  ศรีหา

62 การพัฒนาสังคม  5514401877 นางสาวจิราวรรณ  อุ่นจันทร์
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63 การพัฒนาสังคม  5514401882 นางสาวฐิติมา  เหล่าลี

64 การพัฒนาสังคม  5514401905 นางสาวทิพย์ธาวัลย์  ยิ่งยง

65 การพัฒนาสังคม  5514401916 นางสาวธีรวรรณ  ผุสิงห์

66 การพัฒนาสังคม  5514401929 นางสาวนงค์ลักษณ์  บุญทัน

67 การพัฒนาสังคม  5514401950 นางสาวปวีณา  ล้อนันทกุล

68 การพัฒนาสังคม  5514401961 นางสาวมัทวัน  สายมณี

69 การพัฒนาสังคม  5514401989 นายยอดกมล  อุดหนุน

70 การพัฒนาสังคม  5514401996 นางสาวรัชฎา  บุตรดีขันธ์

71 การพัฒนาสังคม  5514402018 นางสาววราภรณ์  สัมมาปราบ

72 การพัฒนาสังคม  5514402021 นางสาววราภรณ์  สายสิทธ์ิ

73 การพัฒนาสังคม  5514402036 นางสาววลีพร  อาษา

74 การพัฒนาสังคม  5514402043 นางสาววิลาวรรณ  ชัยพรม

75 การพัฒนาสังคม  5514402052 นางสาวศิริภรณ์  โนนใหม่

76 การพัฒนาสังคม  5514402063 นางสาวศิริวิภา  รักษาคํา

77 การพัฒนาสังคม  5514402076 นางสาวสุคนมาศ  วิบูลย์ชนม์

78 การพัฒนาสังคม  5514402081 นางสาวสุฑัตตรา  แก้วสาร

79 การพัฒนาสังคม  5514402098 นางสาวสุปราณี  พรมทอง

80 การพัฒนาสังคม  5514402108 นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์หอม

81 การพัฒนาสังคม  5514402119 นางสาวหทัย  ไชยสุระ

82 การพัฒนาสังคม  5514402122 นางสาวอรดา  เมฆบุตร

83 การพัฒนาสังคม  5514402137 นายเอกณรงค์  บุญทัน

84 การพัฒนาสังคม  5514403969 นางสาวกนกวรรณ  โพธ์ิป้อม

85 การพัฒนาสังคม  5514403972 นายกฤตวรรธก์  สายคําภา

86 การพัฒนาสังคม  5514403987 นางสาวกิจติญา  โสสา

87 การพัฒนาสังคม  5514403994 นางสาวขวัญพิชฌาย์  เย็นสุดใจ

88 การพัฒนาสังคม  5514404009 นายจักรพันธ์  พันธ์คํา

89 การพัฒนาสังคม  5514404010 นางสาวจันทร์สุดา  สมสุข

90 การพัฒนาสังคม  5514404054 นางสาวจุไรรัตน์  เวฬุวะนาธร

91 การพัฒนาสังคม  5514404065 นางสาวจุฬาลักษ์  ฝากา

92 การพัฒนาสังคม  5514404078 นายเจษฎา  ขาวขันธ์

93 การพัฒนาสังคม  5514404083 นางสาวชมพู  มลสินท์
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94 การพัฒนาสังคม  5514404111 นายณัฐวัตร  สมสกุลชัย

95 การพัฒนาสังคม  5514404146 นายธนวัต  เรือนเงิน

96 การพัฒนาสังคม  5514404155 นายธีรเจต  ลีลา

97 การพัฒนาสังคม  5514404166 นายนภัส  หวายคํา

98 การพัฒนาสังคม  5514404179 นางสาวนิตยา  คงเก่ง

99 การพัฒนาสังคม  5514404184 นางสาวนิภาพร  วิจิตรปัญญา

100 การพัฒนาสังคม  5514404191 นางสาวนิรมล  คําภาพันธ์

101 การพัฒนาสังคม  5514404214 นางสาวประภัสสร  ลานนท์

102 การพัฒนาสังคม  5514404227 นางสาวประภาพร  แสงวงค์

103 การพัฒนาสังคม  5514404232 นางสาวปวีณา  วงศ์คํา

104 การพัฒนาสังคม  5514404249 นางสาวปวีณา  วรสิงห์

105 การพัฒนาสังคม  5514404258 นางสาวปัณฑิตา  จันละออ

106 การพัฒนาสังคม  5514404269 นางสาวปานตะวัน  โนนกระโทก

107 การพัฒนาสังคม  5514404272 นางสาวปิยะนันท์  สุขจันทร์

108 การพัฒนาสังคม  5514404287 นางสาวฝนทิพย์  ดียิ่ง

109 การพัฒนาสังคม  5514404319 นายภูมินทร์  ปราบจันดี

110 การพัฒนาสังคม  5514404322 นายมนัสศักดิ์  โคตรณรงค์

111 การพัฒนาสังคม  5514404344 นายรัตนชัย  เสาอีง่อง

112 การพัฒนาสังคม  5514404353 นายวุฒิชัย  บุญทศ

113 การพัฒนาสังคม  5514404377 นางสาวศิริลักษณ์  บุญเก้ือ

114 การพัฒนาสังคม  5514404382 นางสาวศุภัสศร  สกุลคู

115 การพัฒนาสังคม  5514404399 นางสาวสุกัญญา  ผาธรรม

116 การพัฒนาสังคม  5514404405 นางสาวสุกัญญา  สุขพันธ์

117 การพัฒนาสังคม  5514404416 นางสาวสุดารัตน์  ศรีษะ

118 การพัฒนาสังคม  5514404434 นางสาวสุพัตรา  พันทะ

119 การพัฒนาสังคม  5514404441 นางสาวสุภิญา  เข็มแก้ว

120 การพัฒนาสังคม  5514404450 นางสาวอภิรดี  นักพรรษา

121 การพัฒนาสังคม  5514404496 นายอัษฎาวุฒิ  สินชู

122 การพัฒนาสังคม  5514404504 นายอิทธิ  ทองหล่อ

123 การพัฒนาสังคม  5314402948 นางสาวสุภัทรพร  ลาฟอง

124 การพัฒนาสังคม  5314403686 นางสาวกรรณิกา  ยิ้มประเสริฐ
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125 การพัฒนาสังคม  5314403705 นายกิตติพันธ์  กาบบัวไข

126 การพัฒนาสังคม  5314403855 นางสาวปัทมวรรณ  ทองโพธ์ิ

127 การพัฒนาสังคม  5314403879 นายภรากรณ์  โภคาพานิช

128 การพัฒนาสังคม  5314403976 นางสาวสุรินทรา  วรสุข

129 การพัฒนาสังคม  5314404058 นางสาวอุไรวรรณ  พันธเสน

130 การพัฒนาสังคม  5114443424 นางสาวชวกร  พรภัทรเมธา

131 นิเทศศาสตร์  5514402144 นางสาวโฉมทมาศ  บ้ังทอง

132 นิเทศศาสตร์  5514402164 นางสาวชิชาญา  นวไชยเสนา

133 นิเทศศาสตร์  5514402182 นางสาวญาดา  วัดละเอียด

134 นิเทศศาสตร์  5514402199 นางสาวณัฐธิดา  ดอกสวย

135 นิเทศศาสตร์  5514402201 นางสาวณัฐนิชา  สุดามาตย์

136 นิเทศศาสตร์  5514402212 นางสาวณิชกานต์  วัฒน์ธนจิรโชติ

137 นิเทศศาสตร์  5514402230 นางสาวธันย์ชนก  หวลจิตร

138 นิเทศศาสตร์  5514402247 นางสาวธิดาแก้ว  หยิบยก

139 นิเทศศาสตร์  5514402256 นางสาวประกายมาศ  ไกรษี

140 นิเทศศาสตร์  5514402267 นางสาวแพรวไพลิน  พวงแก้ว

141 นิเทศศาสตร์  5514402292 นางสาวมินตรา  ภูมิเงิน

142 นิเทศศาสตร์  5514402317 นางสาวรัตนาพร  แก่นธรรม

143 นิเทศศาสตร์  5514402320 นางสาวลลิตา  บุตดา

144 นิเทศศาสตร์  5514402335 นายวสันต์  แสงปาก

145 นิเทศศาสตร์  5514402342 นายวิษณุ  ถิระพัฒน์

146 นิเทศศาสตร์  5514402351 นางสาวศลิษา  บัวสด

147 นิเทศศาสตร์  5514402380 นางสาวศุภานุกูล  บุญล้ํา

148 นิเทศศาสตร์  5514402397 นางสาวสมสมัย  มั่นวิมล

149 นิเทศศาสตร์  5514402414 นายอดิศร  การพรมมา

150 นิเทศศาสตร์  5514402427 นายอดิศักดิ์  กาญจนารักษ์

151 นิเทศศาสตร์  5514402432 นางสาวอนุสรา  แก้วเสนา

152 นิเทศศาสตร์  5514402449 นายอภิวัฒน์  น้อยพ่ึง

153 นิเทศศาสตร์  5514403086 นางสาวจิราวรรณ  ไชยสงคราม

154 นิเทศศาสตร์  5514403103 นางสาวธิดาวรรณ  แก้วคํารอด

155 นิเทศศาสตร์  5514403127 นางสาวนันทิกานต์  เล้าศศิวัฒนพงศ์
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156 นิเทศศาสตร์  5514403132 นายภานุวัฒน์  พ้ืนผา

157 นิเทศศาสตร์  5514403149 นางสาวมะลิวัลย์  คัตะวงษ์

158 นิเทศศาสตร์  5514403172 นายวีระยุทธ  พันธ์ใหญ่

159 นิเทศศาสตร์  5514403187 นายศิริชัย  ไพยกาล

160 นิเทศศาสตร์  5514404515 นายจิรเมธ  นันตฤทธิไชย

161 นิเทศศาสตร์  5514404533 นางสาวชลิดา  มาลัยจิตต์

162 นิเทศศาสตร์  5514404540 นางสาวมัลลิกา  กอแก้ว

163 นิเทศศาสตร์  5314401495 นายเดชพิสฤษดิ์  ประคําทอง

164 นิเทศศาสตร์  5314404128 นายณัฐภัทร  รูปศรี

165 นิเทศศาสตร์  5214411523 นางสาวจุฑาพร  วิศิษฐ์สกุล

166 ประวัติศาสตร์  5514401538 นางสาวจิรภัทร  พิศชาติ

167 ประวัติศาสตร์  5514401545 นางสาวชยาภรณ์  อเนกา

168 ประวัติศาสตร์  5514401590 นางสาวณัฐนรี  จําปาขีด

169 ประวัติศาสตร์  5514401624 นายปรัชญา  เศษโถ

170 ประวัติศาสตร์  5514401639 นายพงศ์วัชร  หยุนแดง

171 ประวัติศาสตร์  5514401646 นางสาวพีนภา  บุญเกิด

172 ประวัติศาสตร์  5514401655 นางสาวมนัสวี  สายแก้ว

173 ประวัติศาสตร์  5514401666 นางสาวมนัสวี  อุทัยดา

174 ประวัติศาสตร์  5514401679 นายยุทธพิชัย  คืนดี

175 ประวัติศาสตร์  5514401691 นางสาววารุณี  ยอดรัก

176 ประวัติศาสตร์  5514401703 นางสาววิชุดา  ยาหอม

177 ประวัติศาสตร์  5514401732 นายสิทธิชัย  เพ่ิมพูล

178 ประวัติศาสตร์  5514401749 นางสาวสิริธิดา  หอมช่ืน

179 ประวัติศาสตร์  5514401758 นางสาวสุภัทรา  งามผิว

180 ประวัติศาสตร์  5514401769 นางสาวสุภาวดี  ป้อมหิน

181 ประวัติศาสตร์  5514401772 นางสาวสุวิมล  จิตรัมย์

182 ประวัติศาสตร์  5514401794 นายอภิวัฒน์  บุญยอ

183 ประวัติศาสตร์  5514401819 นางสาวอิสริยพร  แขขุนทด

184 ประวัติศาสตร์  5514402982 นายธีริทธ์ิ  ชาญประดิษฐ์

185 ประวัติศาสตร์  5514403002 นางสาวปิยนิจ  โภคมณี

186 ประวัติศาสตร์  5514403013 นางสาวลลิตา  สุจริต
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187 ประวัติศาสตร์  5514403031 นางสาวสกุลรัตน์  ดีวงศ์

188 ประวัติศาสตร์  5514403958 นางสาวปรวรรณ  ลือศิริ

189 ประวัติศาสตร์  5314403613 นางสาววรรณศิริ  โคตรหา

190 ประวัติศาสตร์  5314403648 นายสุขสันต์  บุญศรี

191 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400786 นางสาวกรเกตุ  สดแสนรัตน์

192 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400793 นางสาวกาญจนา  สมทิพย์

193 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400807 นางสาวขนิษฐา  วรรณเสน

194 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400852 นางสาวชิดชนก  สระสงคราม

195 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400863 นางสาวณิชชานันท์  พันธ์นิพนธ์

196 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400876 นางสาวณัฏฐา  ลิ้มประเสริฐ

197 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400898 นางสาวทัศไนยพร  ประสมสู่

198 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400904 นางสาวนํ้าทิพย์  ทองทิพย์

199 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400915 นางสาวพรนภา  บัวจันทร์

200 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400928 นางสาวพรพิมล  แก้วหยด

201 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400933 นางสาวพัชริดา  เพชรไกร

202 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400940 นางสาวพัชรีพร  แก้วคูณ

203 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400959 นายพีรวิชญ์  ศรมณี

204 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400960 นางสาวภูสุดา  บุตรบัว

205 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400973 นางสาวมินตรา  ผาสุข

206 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400988 นางสาวยุพดี  สีสังขาล

207 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514400995 นางสาววิภาวดี  เสาร์แก้ว

208 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401004 นางสาววิริญญา  สมสมัย

209 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401015 นางสาวศิริวรรณ  จันทุลาง

210 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401028 นางสาวสรญา  จรรยายงค์

211 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401033 นางสาวสุจิตรา  บุญเหลือ

212 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401040 นางสาวสุทธิรัตน์  ไชยปัญญา

213 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401060 นางสาวสุภาพ  การัมย์

214 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401095 นางสาวสุรางคนา  เฟ่ืองงาม

215 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401105 นางสาวอรอุมา  คุ้มครอง

216 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401116 นางสาวอังสุดา  ระดาฤทธิ์

217 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401129 นางสาวอัจฉรา  เกลี้ยงรส
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218 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401134 นางสาวอัจฉราพร  สีดา

219 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514401141 นางสาวอัญชัญ  เจริญศรีเมือง

220 ภาษาจีนและการสื่อสาร  5514403903 นางสาวประภารัตน์  แก้วคํามา

221 ภาษาญี่ปุ่น  5314400937 นางสาวณัฐฐพร  ศรีบัวบาล

222 ภาษาญี่ปุ่น  5314402542 นายพรเทพ  ศรีสวัสดิ์

223 ภาษาญี่ปุ่น  5114443237 นายศรสงคราม  พูนพิน

224 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514400131 นางสาวเกศรา  พิญญพงษ์

225 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401161 นางสาวกชกร  เกิดโภคา

226 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401174 นางสาวกรองกาญจน์  หาทวี

227 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401189 นางสาวขนิษฐา  สินสว่าง

228 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401196 นางสาวจิรนันท์  ธานี

229 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401219 นางสาวจิรารัตน์  อารีย์

230 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401222 นางสาวจุฑามาศ  ใยบัว

231 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401244 นายณัฐพล  ศรีเนตร

232 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401264 นายนพรัตน์  นาคํา

233 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401277 นางสาวนฤมล  หมูนคํา

234 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401282 นางสาวนันทกานต์  ดมแก้ว

235 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401299 นางสาวนันทพร  คําศรีสุข

236 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401303 นางสาวนํ้าอ้อย  สินศิริ

237 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401314 นางสาวนิศานาฏ  หอมขจร

238 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401332 นางสาวปัทมาวดี  แสนทวีสุข

239 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401369 นางสาวรสริน  ดีครัน

240 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401372 นางสาวรุ่งทิวา  สํานักนิตย์

241 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401387 นางสาววทันยา  สืบพัฒนกุล

242 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401424 นางสาวสมพร  ดอกนมกลาง

243 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401439 นางสาวสมพร  ภักดีบุตร

244 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401466 นางสาวสุกานดา  หงษ์มณี

245 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401479 นางสาวสุพรรณี  สมแก้ว

246 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514401491 นางสาวอนัญญา  บุญประมวล

247 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514403927 นายชโลทร  บุรณะ

248 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  5514403949 นางสาวอารียา  เกลี้ยงแก้ว
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249 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400490 นางสาวกชกร  บัวตูม

250 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400508 นางสาวกฤติยาณี  นามวงศ์

251 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400519 นางสาวก่ิงกาญจน์  จํารูญพงษ์

252 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400537 นางสาวจารุวรรณ  ศรีคําแซง

253 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400553 นางสาวชุติมล  ภาวรัตน์

254 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400564 นางสาวนฤมล  จันทนะชาติ

255 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400582 นางสาวเบญจวรรณ  ทองหยอด

256 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400599 นางสาวเบญจวรรณ  บุญแย้ม

257 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400609 นางสาวเบญจวรรณ  ปัญญาทอง

258 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400610 นางสาวพรพิมล  ขาววงษ์

259 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400623 นางสาวพอลาวัณย์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ

260 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400638 นางสาวพัชรา  โคสา

261 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400654 นางสาวเพียรอักษร  น้อยวงษ์

262 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400690 นางสาววัชราภรณ์  ผ่องใส

263 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400702 นางสาววิภาดา  ตระการจันทร์

264 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400713 นางสาววิภาวี  ประสานสอน

265 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400726 นางสาวศิริพร  พูนผล

266 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400731 นางสาวศิวะพร  เรืองสิทธ์ิ

267 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514400771 นางสาวสุรัฏฏิกาลต์  แสนพิมพา

268 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402825 นางสาวกรรณิกา  สารการ

269 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402830 นางสาวเกษรา  ปรากฏ

270 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402847 นางสาวขจรจิตร  สิงห์มนต์

271 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402856 นางสาวจันทร์นภา  ภูมิวงศ์

272 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402867 นางสาวจิระนันท์  เหลาเคน

273 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402870 นางสาวดวงกมล  บุญไทย

274 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402885 นางสาวนันทรีญา  บัวงาม

275 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402908 นางสาวนิศาชล  สมรู้

276 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402919 นางสาวประภาพร  มุ่งหมาย

277 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402937 นางสาวปริศนา  ทองแสง

278 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402944 นางสาวศิรประภา  มลทินอาจ

279 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402953 นางสาวสิริภา  ค้ําคูณ
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280 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514402964 นางสาวอภิเนตร  อุปชัย

281 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514403851 นางสาวยุภาวดี  ครั้งพิบูล

282 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514403862 นางสาวรจนา  เทียนแดง

283 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5514403875 นางสาววรรณภรณ์  จึงมั่นคง

284 ภาษาไทยและการสื่อสาร  5314402443 นางสาววิภาดา  จิตต์วราวงษ์

285 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400014 นางสาวกฤติยา  ศรีเช้ือ

286 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400032 นางสาวจันทภา  มัชฌิมาพฤทธ์ิ

287 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400049 นางสาวชลธิชา  โคตรวงศ์

288 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400067 นายกฤชณรงค์  ศรีนิล

289 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400069 นางสาวณัฐวดี  เดชาเสถียร

290 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400072 นายธัญภูมิ  ภูงามทอง

291 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400087 นางสาวนันทกานต์  บุตตา

292 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400094 นางสาวบุษบาวรรณ  ธนเลิศเมธี

293 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400104 นางสาวปฐมาภรณ์  สิงห์หาญเสรีย์

294 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400115 นางสาวปนัดดา  จุลเหลา

295 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400128 นางสาวประวีณา  เช้ือวังคํา

296 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400133 นางสาวภัสนันท์  กตารัตน์

297 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400140 นายวรวิทย์  ประสวนศรี

298 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400160 นางสาวสิริฉัตร  ปัญญาบารมี

299 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514400173 นายอรญา  ดวงเฉลิม

300 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514401521 นางสาวเมธิญญา  มัดธนู

301 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402458 นางสาวกวิสรา  ภิญโญธรรมากร

302 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402469 นางสาวจิราภรณ์  อ่อนเนตร

303 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402472 นางสาวเจนจิรา  ชาติภูธร

304 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402487 นายชนะศักดิ์  สิงห์เรือง

305 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402494 นางสาวชุลีพร  ชูราษี

306 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402502 นางสาวณัฐญาภัทร์  อธิหิรัญนรภัทร์

307 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402513 นางสาวธนาภรณ์  บัวทอง

308 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402526 นางสาวธิดาทิพย์  ทองสิงห์

309 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402531 นางสาวบัว  โตนวุฒินันต์

310 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402548 นางสาวปาจรีย์  ธรรมเจริญ
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311 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402571 นางสาวแพรวา  พยุงสุข

312 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402593 นางสาววิภาวรรณ  สมบูรณ์

313 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514402603 นางสาวศิริรัตน์  ขันติวงศ์

314 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403220 นางสาวพัชรี  กอดแก้ว

315 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403235 นางสาวภัทราพร  แดงอาจ

316 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403242 นายศุภฤกษ์  สิมาพันธ์

317 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403262 นางสาวกนกเนตร  สมคะเณย์

318 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403275 นางสาวกรรณิกา  เทพบุตรดี

319 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403297 นางสาวเกศริน  วาระตระกูล

320 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403312 นางสาวฐานิกา  พรหมดี

321 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403325 นางสาวบุษบรรณ  ยืนไพโรจน์

322 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403330 นางสาวปาลตี  จันทร์ตรี

323 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403356 นางสาวมัณฑณา  อักโข

324 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403367 นางสาวลลิตา  แสงฤทธ์ิ

325 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403392 นางสาวสุนิษา  พันธ์พาห์

326 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403408 นางสาวอรนงค์  พาชิยานุกูล

327 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403419 นายอาจณรงค์  การะเกษ

328 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5514403437 นายอิทธิพล  คํานนท์

329 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5214401683 นางสาวทันฑิกา  คําภูลี

330 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5114400139 นางสาวณัฐธรฎา  สิงห์ซอม

331 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  5114400337 นางสาวอภิญญา  ถันทอง


