รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561-2562
วิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2
เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย

ลาดับ
1
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14
15
16
17
18
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20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวแพรพรรณ ศุภกิจ
นางสาวพิมพ์พร โพธิแ์ ก้ว
นางสาวจารุนันท์ เหลาคา
นางสาวอัญตรา พิมพ์ภูลาด
นางสาวกรรณิกา อ่างแก้ว
นางสาวพัชรี เล็บขาว
นางสาวประภัสสร บัวหลาย
นางสาวขนิษฐา นันโท
นางสาวสุกัญญา อยู่รอด
นายเจษฎา คาทวี
นายภัทรพงษ์ แสนทวีสุข
นางสาววริศรา แบบอย่าง
นางสาววินันยา งามวงค์
นางสาวอรริยา กีดกัน
นางสาวลดารัตน์ ชายคา
นางสาวชนาธิป มัชฌิมา
นายณรงค์ชัย วิสินชัย
นางสาวจิราภรณ์ เนตรวงค์
นายพัฐนนท์ โสภาอินทร์
นางสาวชฎาภรณ์ เจริญคุณ
นางสาวอรอนงค์ สีกระสอน
นางสาวปุณยาพร อ่อนเฉวียง
นางสาวดารารัศมี ว่องไว
จ่าอากาศเอกชนวุฒิ บาเพ็ญพงษ์
นางสาวสุวนิตย์ คานะ
นางสาวสุพัตรา ดวงบุปผา
นางสาวเกศสุดา ปราศัย
นายธวัชชัย บัวใหญ่
นางสาวสุวภา สาเนียงนวล
นายประวิทย์ รัตจิตต์
นางสาวปทุมพร ทานะกาศ
นางสาวเยาวลักษณ์ นามวงษ์
นายธนากรณ์ สมภาร
นางสาวณัฐพร สุพรม
นายสุกฤษฎิ์ สมบูรณ์
นางสาวปารณีย์ พรมบุตร

อบ.0230245/2561
อบ.0230275/2561
อบ.0230549/2561
อบ.0230593/2561
อบ.0230420/2563
อบ.0230674/2561
อบ.0230393/2561
อบ.0230548/2561
อบ.0230991/2561
อบ.0230579/2562
อบ.0230318/2563
อบ.0230517/2563
อบ.0230519/2563
อบ.0230351/2561
อบ.0230627/2561
อบ.0230238/2562
อบ.0230495/2562
อบ.0230759/2562
อบ.0230199/2562
อบ.0230301/2562
อบ.0230398/2562
อบ.0230449/2562
อบ.0230491/2562
อบ.0230639/2562
อบ.0230280/2563
อบ.0230379/2563
อบ.0230440/2563
อบ.0230406/2561
อบ.0230410/2562
อบ.0230519/2562
อบ.0230785/2562
อบ.0230277/2561
อบ.0230327/2561
อบ.0230525/2561
อบ.0230600/2561
อบ.0230187/2562
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71
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นางสาวจิราวดี ต้นสิน
นางสาวธิดารัตน์ เกษเจริญคุณ
นางสาวกิติกา เวียงแก
นางสาววิภาพร ทีรวม
นายชัยธวัช ทาคาห่อ
นางสาวสุพัตรา สายสุด
นายเอกชัย ขาตา
นายจิรพัส สาราญ
นายทนงศักดิ์ โพธิช์ ัย
นายณัฐพงษ์ อุตสาหะกิจร์
นางสาววาสนา สุวรรณศรี
นางสาวอรอนงค์ วรรณวงศ์
นางสาวธนาภรณ์ ก้อนทอง
นางสาวสุรสวดี คุณมี
นางสาวศศิธร สาระวิทย์
นางสาวปิยธิดา หอมจาปา
นายชวนากร ทัศน์เอี่ยม
นายอาทิตย์ แย้มยิ้ม
นายขวัญทวี ใจแก้ว
นายธวัชชัย วงศ์สวัสดิ์
นายจักรพงศ์ หอมเย็น
นางสาวยุภาพร จารุเนตร
นายไกรสร ควรชอบ
นางสาวนภาภรณ์ พลศักดิ์
นางสาวสุมิตรา โกศล
นางสาวกาญจนาพร สู่บุญ
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
นางสาววราภรณ์ ลาวัตพรม
นางสาวทิพานัน โกมาร
นายชัยณรงค์ เวียงคา
นางสาวจุฑารัตน์ จาปามูล
นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์ละ
นายเกียรติพันธ์ จันทร์เพชร
นายฤทธิกร ใสแสง
นางสาวอาริยา บุญฤทธิเ์ ดช
นางสาวปวีณา วงษาราช
นางสาวพิมพ์วิภา สมนึก
นายบรรดาศักดิ์ นามแสน
นางสาวกิ่งกาญจน์ คาผุย
นางสาวอรอนงค์ อนุสนธ์
นางสาวพิมพ์ใจ ลีลา
นายสิทธิพงษ์ อรศรี
นายศุภมิตร สุทโธ

อบ.0230424/2562
อบ.0230257/2563
อบ.0230421/2563
อบ.0230455/2563
อบ.0230588/2563
อบ.0230157/2562
อบ.0230229/2562
อบ.0230124/2563
อบ.0230245/2562
อบ.0230584/2562
อบ.0230352/2563
อบ.0230774/2562
อบ.0230784/2562
อบ.0230806/2562
อบ.0230338/2562
อบ.0230260/2563
อบ.0230284/2563
อบ.0230137/2561
อบ.0230486/2561
อบ.0230488/2561
อบ.0230411/2562
อบ.0230470/2562
อบ.0230132/2563
อบ.0230215/2563
อบ.0230244/2563
อบ.0230535/2563
อบ.0230125/2562
อบ.0230130/2562
อบ.0230185/2562
อบ.0230272/2562
อบ.0230329/2562
อบ.0230433/2562
อบ.0230332/2563
อบ.0230132/2561
อบ.0230978/2561
อบ.0230448/2562
อบ.0230264/2563
อบ.0230532/2563
อบ.0230338/2561
อบ.0230379/2561
อบ.0230570/2561
อบ.0230202/2562
อบ.0230539/2562
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นางสาววิภาวี แร่ทอง
นายศราวุธ บัวเขียว
นางสาวจริยา แสงตา
นางสาวนิรมล ชุมนวล
นางสาวกนกกานต์ ศรีเลิศ
นางสาวกวินนา แพงพันธ์
นางสาวอัจฉรา ทองปน
นางสาวจุฑามาศ เยาวนิจ
นายนิติพงษ์ วงค์เหลา
นางสาวสุทธิดา กุนรักษ์
นางสาววรรณภา ปลงใจ
นางสาวกาญจนาพร ดาวัลย์
นางสาววิชุดา มั่นคง
นางสาวจิรวรรณ กีฬา
นายณกฤช ฉายวรรณ
นายวรยศ แนวจาปา
นายเพิม่ พล ประจวบสุข
นางสาวภัชจิรา วงศ์พรมมา
นางสาวธิดารัตน์ มุธุวงค์
นางสาวอุไรวรรณ์ วงค์สอาด
นางสาวชไมพร ไชยแสง
นางสาวจีราภรณ์ เงินมาก
นายวัชระ สุริโย
นายณัฐวุฒิ ธนาคม
นางสาวรัตนาภรณ์ กรงาม
นางสาวสมัยพร ดาผา
นางสาวธิติยา อานาจวรรณพร
นางสาวยุวธิดา คานาโฮม
นางสาวอาริยา นามพิมพ์
นางสาวณัทฐิมาภรณ์ บุดดีสอน
นางสาวเพ็ญวดี ประสานวงศ์
นายอภิสิทธิ์ ภาวะนิตย์
นางสาวณัฐวรรณ ศรีมุกข์
นางสาวอาภัสรา สลักทอง
นายธีรพงศ์ จันทร์สว่าง
นางสาวสุภาวรรณ โสตแก้ว
นายพลกฤต ดอกไม้แก้ว
นายอรรถพล สุภาพ
นางสาววิภา พรมทัศ
นางสาวอทิตยา พันธ์เพ็ง
นายธวัชชัย ทะปุรกรณ์
นางสาวระวี วินทะไชย
นายธีระพงษ์ พงษ์ธนู

อบ.0230220/2563
อบ.0230302/2563
อบ.0230579/2563
อบ.0230101/2561
อบ.0230495/2561
อบ.0230966/2561
อบ.0230200/2563
อบ.0230708/2563
อบ.0230560/2563
อบ.0230584/2563
อบ.0230655/2563
อบ.0230590/2561
อบ.0230336/2562
อบ.0230423/2562
อบ.0230532/2562
อบ.0230634/2562
อบ.0230175/2563
อบ.0230265/2563
อบ.0230800/2563
อบ.0230458/2561
อบ.0230461/2561
อบ.0230407/2562
อบ.0230585/2562
อบ.0230628/2562
อบ.0230272/2563
อบ.0230141/2561
อบ.0230201/2561
อบ.0230320/2562
อบ.0230372/2562
อบ.0230479/2562
อบ.0230115/2563
อบ.0230130/2563
อบ.0230445/2563
อบ.0230607/2563
อบ.0230112/2561
อบ.0230847/2561
อบ.0230715/2561
อบ.0230182/2562
อบ.0230455/2562
อบ.0230701/2562
อบ.0230252/2561
อบ.0230626/2561
อบ.0230136/2562
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150
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160
161
162
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นายมนตรี ชาวนา
นายไพฑูรย์ โยธี
นายสุทิวัส ชมชื่น
นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนานนท์
นางสาวอชิรญาณ์ นามจาปา
นายเชิดเกียรติ พันธุระ
นายชัยพร มณีวรรณ
นางสาวอุณหนัน ปราบสันเทียะ
นายอดิศร ประเสริฐสุข
นางสาวสุจิตรา ดวงแก้ว
นายนพรุจ ศรีขาว
นางสาวศุภรัตน์ พันธ์โสภา
นายวิรุฬห์ สาระภาพ
นางสาวอุบล โสดากุล
นายกฤษฎา คุณพาที
นายสินธร ไหลหลั่ง
นางสาวสุทธิณีย์ ต่อต้น
นางสาวสโรชา ชื่นชอบ
นางสาวจิตราจิส ส่งศรี
นางสาวธนพร เดชศรี
นางสาวมณีกุล บริสุทธิ์
นางสาวปิยธิดา พุทธเกต
นายฐาปกรณ์ ดีไว
นายศรายุธ ศิริวิ
นายศรพงศ์ นัยแพทย์
นางสาวกรรณิกา ทีรวม
นางสาวพรสวรรค์ รักไผ่
นางสาวกุลธิดา ศิริบารุง
นางสาวเบญจรัตน์ จาปาเงิน
นายพงษ์ศิริ จันทร์ลุน
นางสาวจิริญา แก้วปัชฌาย์
นางสาวมะลิตา เสนาฤทธิ์
นายสรรเพชญ ไหลประเสริฐ
นางสาวรื่นฤดี ลือขจร
นางสาวเกศสุดา ดวงเดือน
นางสาวอรยา กาเนิดสิงห์
นายบุญญฤทธิ์ พิมโคตร
นางสาวศิริกาญจน์ สุขสนิท
นางสาวณฐมน บุญทศ
นางสาวธิดารัตน์ ผุยบัวค้อ
นางสาวพัชรีภรณ์ บัง้ ทอง
นางสาวศศิวิมล พรมโสภา
นางสาวมรรถนะ เนื่องโคตะ

อบ.0230140/2562
อบ.0230520/2562
อบ.0230562/2562
อบ.0230760/2562
อบ.0230465/2563
อบ.0230658/2563
อบ.0230325/2561
อบ.0230430/2561
อบ.0230460/2561
อบ.0230561/2561
อบ.0230175/2562
อบ.0230990/2561
อบ.0230504/2562
อบ.0230557/2562
อบ.0230247/2563
อบ.0230779/2562
อบ.0230434/2563
อบ.0230459/2563
อบ.0230477/2563
อบ.0230598/2563
อบ.0230140/2561
อบ.0230530/2561
อบ.0230858/2561
อบ.0230642/2561
อบ.0230505/2562
อบ.0230207/2563
อบ.0230347/2563
อบ.0230371/2563
อบ.0230530/2563
อบ.0230161/2561
อบ.0230500/2561
อบ.0230555/2561
อบ.0230599/2561
อบ.0230666/2562
อบ.0230967/2561
อบ.0230317/2562
อบ.0230319/2562
อบ.0230456/2562
อบ.0230489/2562
อบ.0230214/2563
อบ.0230712/2563
อบ.0230520/2563
อบ.0230622/2563
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นางสาวกมล แสวงนาม
นายศักดิ์นรินทร์ ใจหาญ
นางสาวกุลณดา ชมภูพวง
นางสาวปทุมวรรณ ปัญญาสู้
นางสาวเพียงดาว บุญส่ง
นางสาวกมลรัตน์ มูลเหลา
นายณัฐพงษ์ แดนพันธ์
นายศิริวัฒน์ คืนดี
นายดิษทัดต์ ขันทอง
นางสาวเยาวลักษณ์ กองทุน
นางสาวน้าทิพย์ พารักษ์
นายธีระวัฒน์ อุทธิสาร
นางสาวศศินา พันธ์ดี
นายปัญญา พันธุลี
นายนวภูมิ น้อยวินิจ
นางสาวลักษณ์คณา บุญถูก
นางสาวรัตติยา ภามาเนตร
นางสาวเจนจิรา เอกจีน
นางสาวปาริชาติ อ่อนนวน
นายกฤษดา กงนะ
นางสาวลลิตา ขันตินัติ
นางสาวสุรีย์พร สอนบุญมา
นางสาวนฤมล เทีย่ งทัศน์
นางสาวพรพิมล ขันทอง
นายวีระชัย หล่อวินิจนันท์
นางสาวน้าฝน ทองลอย
นายรชตภณ คชมิตร
นายพงศ์ศิริ บัวสาร
นายเอกพจน์ จันทรา
นายอนุวัฒน์ จันทา
นางสาวสุธินี ไชยมงคล
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ดี
นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณพงศ์
นางสาววิภาพรรณ แจ่มใส
นางสาวกาญจนา พิมพ์วงค์
นายณัฐวุฒิ พิมพรมมา
นายไกรวิทย์ ค้าชู
นายรัฐพล รุ่งเรือง
นายวุฒิชัย จารุตัน
นางสาวพรนภา เทพวงษา
นายยุทธศักดิ์ วงศ์สุข
นายจิรวัฒน์ มัฐผา
นางสาววรรณพร พิกุล

อบ.0230090/2561
อบ.0230193/2561
อบ.0230413/2561
อบ.0230609/2561
อบ.0230611/2561
อบ.0230183/2562
อบ.0230497/2562
อบ.0230523/2562
อบ.0230131/2563
อบ.0230271/2563
อบ.0230308/2563
อบ.0230335/2563
อบ.0230657/2563
อบ.0230660/2563
อบ.0230130/2561
อบ.0230372/2561
อบ.0230452/2561
อบ.0230581/2561
อบ.0230207/2562
อบ.0230708/2562
อบ.0230430/2563
อบ.0230464/2563
อบ.0230639/2563
อบ.0230805/2562
อบ.0230133/2561
อบ.0230447/2562
อบ.0230632/2562
อบ.0230337/2563
อบ.0230801/2562
อบ.0230628/2563
อบ.0230209/2561
อบ.0230490/2561
อบ.0230545/2561
อบ.0230290/2562
อบ.0230421/2562
อบ.0230111/2561
อบ.0230178/2561
อบ.0230186/2561
อบ.0230257/2561
อบ.0230274/2561
อบ.0230357/2561
อบ.0230479/2561
อบ.0230853/2561

3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

นายอัครวุฒิ วงศ์เคน
นางสาวสุภาวดี นิกพิมพ์
นายพสิษฐ์ ชาวเวียง
นางสาวเนตรนภา อุทุมพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผอง
นางสาวนันทิยา ศรีสุข
นางสาวณัฐริกา วงษ์ขันธ์
นางสาวขวัญภิรมย์ บุตรสุวรรณ์
นางสาวสุภาวดี พวงผ่าน
นางสาวศิริพร พรหมพินิจ
นางสาววิริยะ ฑีฆะ
นางสาวชญาภา แจ่มกระจ่าง
นางสาวธารทิพย์ ฉายสุวรรณ์
นายอัศนี กุลอ่อน
นางสาวกนกพร ผ่องศรี
นางสาวนริศรา คาปัน
นางสาววิไลวรรณ บุญส่ง
นายอรรถกานท์ บัวศรียอด
นายสุเทพ สมสมัย
นางสาวณัฐวดี ม่วงเมืองมงคล
นายธนนิสิต บูชาพันธ์
นางสาวขวัญจิรา จิณฤทธิ์
นายยุรนันท์ กาจัด
นางสาวรัชนีกร ใจตรง
นางสาวสุนารี อารีย์
นายศีรวัฒน์ แสงแสน
นางสาวจริญญา สมใจ
นางสาวจิราพร ไชยเกิด
นายญาณวรุตม์ สมสวย
นางสาวฐิติยา ทองวิเศษ
นางสาวเจนจิรา วงศ์กลม
นายนนท์มนัส บาอินทร์
นางสาวช่อผกา เข็มธนู
นายธนศักดิ์ อกนิตย์
นางสาวศิขรินธาร ธุริวงษ์
นางสาวสุดาพร จันทะเกษ
นางสาวณัฐธิดากร หอมดวงศรี
นายนัทธพงศ์ ใจใหญ่
นางสาววิพาดา จารัญ
นางสาวธันวารัตน์ กิ่งแสง
นางสาวนันทนัช ทองลือ
นางสาวฐิติรัตณ์ อุตราษฎร์
นางสาวศศิกานต์ ประเสริฐศรี

อบ.0230160/2562
อบ.0230314/2562
อบ.0230323/2562
อบ.0230357/2562
อบ.0230454/2562
อบ.0230171/2563
อบ.0230751/2562
อบ.0230758/2562
อบ.0230795/2562
อบ.0230536/2561
อบ.0230827/2561
อบ.0230184/2563
อบ.0230238/2563
อบ.0230253/2563
อบ.0230614/2563
อบ.0230447/2561
อบ.0230535/2561
อบ.0230861/2561
อบ.0230280/2562
อบ.0230386/2562
อบ.0230414/2562
อบ.0230442/2562
อบ.0230503/2562
อบ.0230713/2563
อบ.0230378/2563
อบ.0230401/2563
อบ.0230441/2563
อบ.0230478/2563
อบ.0230659/2563
อบ.0230281/2561
อบ.0230417/2561
อบ.0230489/2561
อบ.0230384/2562
อบ.0230248/2563
อบ.0230456/2563
อบ.0230494/2563
อบ.0230239/2561
อบ.0230328/2561
อบ.0230399/2561
อบ.0230446/2561
อบ.0230591/2561
อบ.0230168/2562
อบ.0230525/2562

3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

นางสาววรรณภัสร์ อิ่มสะอาด
นางสาวเนาวรัตน์ สิริชัยรัตนกุล
นางสาวกมลวรรณ บุทอง
นายกฤษณะ ขันทอง
นางสาวพัชรา ทองงาม
นายสุเมธ ไชยชนะ
นางสาวมณีรัตน์ ตระการจันทร์
นางสาวปวีณา ทานะมัย
นางสาวสุวนันท์ วิระฬา
นางสาวแจ่มนภา อุ่นอาย
นายณัฐวุฒิ สุขใส
นางสาวปิยมาภรณ์ ไชยคา
นางสาวพัชราภรณ์ ชาดา
นางสาวอรทัย สุดสังข์
นางสาวเสาวลักษณ์ สีมาวัน
นายอดิศักดิ์ ศรีนวล
นางสาวกุลธิดา นาผล
นายธนะศักดิ์ อุดมศรี
นางสาวพิศชญา ป้องคากวย
นางสาวกนกวรรณ ติ่งทอง
นางสาวอนงค์ เกี้ยมแสนเมือง
นายยุทธนากร นนทะวงค์
นางสาวนันทิยา ศิริศรี
นางสาวปิยนุช ไพรบึง
นายผดุงเกียรติ ศรีวรรณ
นางสาวกาญจนาพร คากุณา
นายธฤต ขนันเนือง
นางสาวศิริรัตน์ หล้าคาคง
นายณัฐพล ศรีสมุทร
นางสาวรัตน์ติญากรณ์ คาหนา
นางสาวณัฐชา สุภาวะหา
นางสาวมลนภา โสภาพรม
นายอุ้มเงิน สมสวย
นายชัชวาลย์ สีทาภักดิ์
นางสาวปานกมล จรลี
นางสาวพรพิมล โคกโพธิ์
นางสาวกุลนิภา บุญเสนาะ
นางสาวเมธาวี สมนึก
นางสาวชไมพร ผลประเสริฐ
นางสาวนันตวรรณ ศิริบรรณ
นายปฏิภาณ ขวาอุ่นหล้า
นางสาวอุบลวรรณ มั่นจิตร
นางสาวรัชฏาภร ไชยหล่อ

อบ.0230544/2562
อบ.0230114/2563
อบ.0230233/2563
อบ.0230283/2563
อบ.0230531/2563
อบ.0230113/2561
อบ.0230286/2561
อบ.0230529/2561
อบ.0230583/2561
อบ.0230607/2561
อบ.0230296/2562
อบ.0230306/2562
อบ.0230477/2562
อบ.0230494/2562
อบ.0230578/2562
อบ.0230586/2562
อบ.0230168/2563
อบ.0230354/2561
อบ.0230397/2561
อบ.0230441/2561
อบ.0230455/2561
อบ.0230474/2561
อบ.0230635/2561
อบ.0230153/2562
อบ.0230981/2561
อบ.0230345/2562
อบ.0230559/2562
อบ.0230195/2563
อบ.0230315/2563
อบ.0230453/2563
อบ.0230539/2563
อบ.0230121/2561
อบ.0230138/2561
อบ.0230212/2561
อบ.0230394/2561
อบ.0230395/2561
อบ.0230521/2561
อบ.0230572/2561
อบ.0230445/2562
อบ.0230216/2563
อบ.0230250/2563
อบ.0230497/2563
อบ.0230246/2561

3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.25

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

นางสาวอุไรพร พรมชาติ
นางสาวประทานพร อินทร์รักษา
นางสาวศิริลักษณ์ สาโสม
นางสาวพนารัตน์ สัตยากุล
นายกนกกาญจน์ กอคุณ
นางสาวกิตติมาวรรณ วงศ์ป้อม
นางสาวปานทิพย์ สาราญรื่น
นางสาวรัตนาภรณ์ จารนัย
นายชีวัน เรืองคา
นายวชิระ มุ่งหมาย

วิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 304 ราย

อบ.0230485/2561
อบ.0230528/2561
อบ.0230559/2561
อบ.0230610/2561
อบ.0230499/2562
อบ.0230133/2563
อบ.0230259/2563
อบ.0230513/2563
อบ.0230610/2563
อบ.0230663/2563

3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25

