


 
 
 

    
 

   
 

  
  

 
   

   
 

    
 

 

              

  

 
           

 

ข้อปฏบิ ัตสิ า  หรบั ผู้ไดร้ บั การสอบสมั ภาษณ์

1. โครงการฯ จะส่ง Link Google Form ให้กับผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ทาง Email ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ใน 
ระบบรับสมัคร หากผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ Email จากโครงการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ขอให้แจ้ง 
ให้โครงการฯ ทราบทาง Email: tuadmissions.in@gmail.com ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 
2564 หากพ้นก าหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

2. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings ในวันที่ 21-26 เมษายน 2564 โดยจะแจ้ง 
รายละเอียดใน Group Line ของแต่ละกลุ่มให้ทราบในวันที่ 16 เมษายน 2564

2. ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์กดเข้าร่วม Group Line ตามจังหวัดของโรงเรียนของผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ 
โดย Scan QR code ที่โครงการฯ ส่งให้ทาง Email ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบรับสมัคร และตั้งชื่อ Line 
ด้วยชื่อและนามสกุลภาษาไทย

3. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามก าหนดการใน 
ประกาศข้างต้น หากโครงการฯ ไม่ได้ร ับ ตอบกลับทาง Google Form ภายในเวลาที ่ก าหนด จะถือว่า 
ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามวันและเวลาที่ก าหนด และไม่ได้ปฏิบัติตาม 

ข้อปฏิบัติทแ่ี นบในประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (พ้ืนท่ี 38 จังหวัด) ประจ าปีการศึกษา 2564
รายช่ือผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล คณะท่ีสมัคร
1 นางสาว กัลยกร โพธ์ินอก คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
2 นางสาว กัลยา เลาเลิศ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
3 นาย กิตติพันธ์ุ เมฆเสือ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
4 นาย กิตติศักด์ิ ม่ันคง คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
5 นางสาว เกวลิน เอ่ียมสะอาด คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
6 นางสาว จันทรัตน์ ชูจันทร์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
7 นางสาว ชนม์ณภัทร รัชดาธนวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
8 นางสาว ชวัลรัตน์ ไชยล้ินฟ้า คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
9 นางสาว ณัฏฐณิชา ทับเทียร คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
10 นาย ธวัชชัย น้อยสังข์ด า คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
11 นาย นัทพงศ์ มีบัวทอง คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
12 นางสาว นิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
13 นางสาว บุญธาทิพย์ จัตตุรัต คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
14 นางสาว พีรดา เช้ือสกล คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
15 นางสาว ภรณ์ชนก จันทร์กูล คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
16 นางสาว ภริดา แก้วบุญเพ่ิม คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
17 นางสาว ภัคจิรา กล่ินอุบล คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
18 นางสาว ภัคจิรา แก้วเนย คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
19 นางสาว มนทกานต์ สุวรรณวงค์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
20 นาย วุฒิชัย บุญเก้ือ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
21 นางสาว ศศิตา อยู่อุ่นพะเนา คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
22 นาย เสฎฐวุฒิ ฤทธิเดช คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
23 นางสาว หน่ึงฤทัย รอดเขียว คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
24 นาย อนุวัฒน์ เพชรมณี คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
25 นางสาว อุรัสยา สุทธิพนไพศาล คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
26 นางสาว กมลชนก ห้อยไทยสงค์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
27 นางสาว กรกนก จินะการ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
28 นางสาว กัญญาณัฐ เหลือทิพย์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
29 นางสาว ชนนิกานต์ พูนผล คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
30 นางสาว ธมลวรรณ สมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
31 นาย นิติภูมิ อูปค า คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
32 นาย ปิติพงศ์ ใจเขียว คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
33 นางสาว พรธิดา ปานพายัพ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
34 นาย รัฐศาสตร์ พรหมคนซ่ือ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
35 นางสาว สลิลทิพย์ ภิญญาพันธ์ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
36 นางสาว อัญชลี ทนุเดชคีรี คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
37 นางสาว อานัตตพันธ์ เสาแก้ว คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (พ้ืนท่ี 38 จังหวัด) ประจ าปีการศึกษา 2564
รายช่ือผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล คณะท่ีสมัคร
38 นาย ก้องภพ หมองู คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
39 นางสาว กุลชนา อักษรเกษม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
40 นาย คัมภีรภาพ จ่าบาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
41 นางสาว ณัฏฐณิชา พลายมี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
42 นางสาว ณิชกานต์ อุ่นเรือน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
43 นางสาว ตุลยา เต้ียมฉายพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
44 นางสาว บุญธิชา แสงใส คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
45 นางสาว ปริชาติ สุขล้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
46 นางสาว สิโรชา บุญมี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
47 นางสาว สุจิตรา จีนดอน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
48 นางสาว สุพิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
49 นาย อติกันต์ ชวนคุ้มเกล้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
50 นางสาว อภิญญา แก่นจันทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
51 นางสาว อาทิตตยา วงษ์ศรีทา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
52 นาย จักราวุธ หนักแน่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
53 นางสาว จิรัชญา กันทา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
54 นางสาว จุฑามาศ อสุระพงษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
55 นางสาว ชนม์นิภา ป่านอุดม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
56 นาย ชัยวัฒน์ เมฆอากาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
57 นางสาว ณัฐพร บุญพวก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
58 นางสาว นรินทร์รัตน์ ปิงสุแสน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
59 นางสาว ปิยพร สอนสานค า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
60 นางสาว แพรพรรณ แชกระโทก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
61 นางสาว ภัศรา อินทรวัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
62 นางสาว วรัญญา จันแดง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
63 นางสาว ศรัญญา จันทร์อ่อน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
64 นางสาว สุภัสสร รัตนมาโต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
65 นางสาว อดิศา วอนเพียร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
66 นางสาว อรกัญญา สวัสด์ิสุข คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
67 นาย จักรวาล บุญแสง คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
68 นางสาว จิดาภา ติละ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
69 นาย ญาณกร วรรณะ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
70 นางสาว ดลญา เพชรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
71 นางสาว ภัทรสุดา ชาติภูธร คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
72 นางสาว สุดารัตน์ วงษ์จันทร์ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
73 นาย อนุสรณ์ อ่อนตีบ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (พ้ืนท่ี 38 จังหวัด) ประจ าปีการศึกษา 2564
รายช่ือผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล คณะท่ีสมัคร
74 นางสาว จารุวรรณ โมกขุนทด คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
75 นางสาว ดาริกา แก้วเมืองทอง คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
76 นาย เด่นดนัย ดวนสูง คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
77 นางสาว แพรวา เช่ือพันธ์ุ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
78 นางสาว ภาวิณี บริบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
79 นางสาว หทัยทิพย์ ทองโพธ์ิ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
80 นาย กิตติธัช เสมอใจ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
81 นางสาว ณัฏยา ไชยสงค์ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
82 นางสาว ปริศนียาภรณ์ บุญจันทร์ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
83 นางสาว พรรทิภา ทูลสันเทียะ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
84 นางสาว มนธิรา อินนา คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
85 นางสาว สุรัสวดี ประดุจธนโชติ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
86 นางสาว ณัฐกานต์ บุตรคาม คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
87 นาย ดนุพล สายเสมา คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
88 นางสาว ทักษพร ทิพย์เหล็ก คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
89 นาย ธนชัย ไทยเทียมสิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
90 นาย ธนาธิป บุญไชย คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
91 นางสาว นุชวารี แซ่ลี คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
92 นางสาว เนตรนภา นาถาดทอง คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
93 นางสาว พรพิสุทธ์ิ สันโดษ คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
94 นางสาว พัฒมณ คล้ายจบ คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
95 นางสาว พัทรนันท์ แซ่ล้อ คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
96 นาย ภัทรกร เสนคราม คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
97 นางสาว รัตนากร แซ่จัง คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
98 นางสาว วรินทิพย์ อุ่นศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
99 นางสาว เวยดา จันทรนคร คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
100 นางสาว สุชานาถ ต้วมศรี คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
101 นาย สุภาพชาย บุญวัน คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
102 นาย อนุวัติ ทานศิล คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
103 นางสาว อารียา มีทองขาว คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
104 นางสาว กุลธิญา จุมปู คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
105 นางสาว ณัฐพร จันทร์พันธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
106 นางสาว ณัฐภัสสร กงถัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
107 นางสาว ธัญญลักษณ์ พิกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
108 นางสาว ธิตินันท์ ร้อยแก้ว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
109 นางสาว พรพิมล น่ิมใหม่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
110 นางสาว ไพลิน ธรรมศิริ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
111 นางสาว วรรณวิษา สร้อยสูงเนิน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
112 นางสาว วรรัตน์ ฤทธิไกร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
113 นาย วายุพัชร ประกอบกิจ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
114 นางสาว ศรัญญา อ่อนแดง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
115 นาย สุทธิพงษ์ กระบวนโชคชัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
116 นางสาว อัสรีนา วนาทัศนีย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
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117 นาย ชาญณรงค์ พวกประโคน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
118 นางสาว ชิดชบา ทะเลเดิม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
119 นางสาว ณัฎฐนิช ศรีสุข คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
120 นางสาว ณัฏฐา มารดาก าเนิด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
121 นาย ทรงศักด์ิ นนทะราช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
122 นางสาว ทาริกา แซ่กือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
123 นาย ปรเมธ ศรีพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
124 นางสาว อ าพร ทนุเดชคีรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
125 นางสาว กัณฐิกา สุขรอบ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
126 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยชุม คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
127 นาย จอมณัฏฐา อัครณัฏฐ์ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
128 นาย จักรพรรดิ ราชเดิม คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
129 นางสาว จันทากานต์ จันทร์เพชร์ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
130 นางสาว โชติกา สุระเสียง คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
131 นางสาว ณัฐริกา เครือวัลย์ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
132 นางสาว ทรรศมน ชาวประสา คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
133 นางสาว ธนกร ศรีนอก คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
134 นางสาว ธนัชชา นาคตระกูล คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
135 นางสาว ธิดารัตน์ ดีอินทร์ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
136 นางสาว นันทภัทร์ สิมมา คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
137 นางสาว ปริยาภรณ์ แก้วอุดร คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
138 นางสาว ปวันรัตน์ ก่ิงแก้วเพชร คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
139 นางสาว ป่ินมณี แซมบอน คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
140 นางสาว พัชรินทร์ ศรีค า คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
141 นางสาว พุธฤทัย ก้องพัฒนางกูร คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
142 นางสาว ฟ้าประทาน สง่างาม คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
143 นางสาว ภัธทนิกุล สุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
144 นาย ภูธเนศ เห็มนนท์ คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
145 นางสาว มุกดาวรรณ สบายครบุรี คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
146 นางสาว รุ่งทิพย์ พวงทอง คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
147 นางสาว วริศรา ประทุมศรี คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
148 นางสาว วันวิสา ภูสีดวง คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
149 นาย วีรภัทร อยู่สถาพร คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
150 นาย ศิวกร มิสมากร คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
151 นาย ศิวกร สีอ่อน คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
152 นางสาว ศุภามน แซ่โค้ว คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
153 นางสาว สกุลรัตน์ ศรีแก่วิน คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
154 นาย สหราช ปาระมี คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
155 นางสาว สุกัญญา ดอกรักกลาง คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
156 นางสาว สุชานาถ หมาดนุ้ย คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
157 นางสาว สุภินดา ผิวบาง คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
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158 นางสาว กชนุช ธงชัยเจริญผล คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
159 นาย กชพรรณ บุญกัน คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
160 นางสาว จิราวดี บ ารุงวัตร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
161 นางสาว ธนพร ดวงสุภา คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
162 นาย ธนวัฒน์ พันธ์อภิวัฒน์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
163 นางสาว ธัญพิชชา แสงด้วง คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
164 นางสาว ธิดารัตน์ ค าเอ้ือ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
165 นาย ธีรภัทร คงแก้ว คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
166 นาย นวพล หยังหลัง คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
167 นางสาว บัณฑิตา ธนาสนธ์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
168 นางสาว ปิยทิพย์ วิเศษสุด คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
169 นางสาว ภัคจิรา วสุวัต คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
170 นางสาว ภัทริน เปล้ืองกระโทก คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
171 นางสาว อาฐิตยา ปลัดจ่า คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
172 นางสาว กนกพร ศรีเมือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
173 นางสาว พัชชานาถ กฤตานันทน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
174 นางสาว มณีกร เกิดเจริญ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
175 นางสาว สรชา ล้ีเจริญรักษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
176 นางสาว สุธิรา สุริวงค์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
177 นางสาว สุนิสา เสร็จกิจ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
178 นางสาว อมรวรรณ จิตสัตย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
179 นางสาว กาญจนา จอมหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
180 นางสาว ชัญญานุช นาวาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
181 นางสาว อัจฉรา เยิงรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
182 นาย ชินภัทร ปันอิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
183 นางสาว ดวงกมล คล้ายสินธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
184 นาย กิตติพันธ์ พรอนันต์ฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
185 นางสาว วัฒนรัตน์ กาบจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
186 นางสาว สุวนันท์ สุนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
187 นาย อาชาไนย ชูชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
188 นางสาว ชลธิชา จันทร์เพ่ิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
189 นางสาว ประภารัตน์ พอใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
190 นางสาว ปานนภัส ส่อสืบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
191 นางสาว ลักขณา วรรณทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
192 นางสาว สุชาวดี ชิงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
193 นางสาว ปวีณา เวชประสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
194 นาย ราเมศร์ สว่างอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
195 นาย สรรเสริญ ประกอบกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
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196 นางสาว สุกัญญา รัตนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ)
197 นาย กฤษฎา แสนค า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน)
198 นางสาว นันทวรรณ แก้วคูนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
199 นาย สรวิชญ์ หนูรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
200 นาย พงศกร อินทพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์)
201 นางสาว พิยดา เมฆช่ืนใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์)
202 นางสาว จินภา สุสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
203 นาย พัทธพล มาฉ่ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
204 นางสาว กมลวรรณ บุญมาสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
205 นางสาว ปพิชยา ยะวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
206 นางสาว พรวิภา สุวรรณชวนช่ืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
207 นางสาว อัมพรพรรณ วาระชีวะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
208 นาย ณัฐวุฒิ อามาตรทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
209 นางสาว ธิดารัตน์ ทองสินธ์ุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
210 นาย พีรพัฒน์ ดอนเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
211 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์กล่ิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
212 นางสาว สุนิสา ตันใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
213 นาย ชลชาติ รัดดาดาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
214 นางสาว ลลิตา เดชประมวลพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
215 นางสาว สลินทิพย์ เขียนภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
216 นางสาว สุชาวดี หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
217 นางสาว ทิตฐิตา พิทักษ์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
218 นางสาว ศรุตา มีงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
219 นาย นิติรัฐ แก้วชมภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
220 นางสาว ปพาวรินทร์ นิลล้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
221 นาย ศสิทธร ปราบสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
222 นางสาว หทัยชนก ศรีมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
223 นางสาว อภิญญา ดวงทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
224 นาย กันตพงศ์ เกิดชัยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)
225 นาย ณัฐพล ค าสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)
226 นางสาว รักษิณา โสวรรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)
227 นาย วัชรินทร์ สีม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)
228 นาย กฤษตยชญ์ ค าแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
229 นางสาว ธนาภรณ์ พิทักษ์วรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
230 นาย ปัญญา แสงทวีคีรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
231 นางสาว พัชรพร ทัศนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
232 นางสาว อฑิตยา ชุ่มช่ืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
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233 นางสาว กัญญาณัฐ ขาเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
234 นาย จรณชัย บุญเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
235 นางสาว มณิภา ทุ่ยอ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
236 นางสาว ศิริญากร สายสมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
237 นาย สิทธิชัย พงประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
238 นางสาว ธัญญามาศ บุราคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
239 นางสาว ปิยะฉัตร ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
240 นางสาว พรพิมล เกตุหล า คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
241 นาย สุภวิทย์ ซ้ายสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
242 นาย เจษฎากร สุนิธิมงคลชัย คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
243 นางสาว ภัทราพร ดีม่ัน คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
244 นางสาว มัลลิกา หม่ืนลูกท้าว คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
245 นางสาว มาริสา ทองแพง คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
246 นางสาว ละอองดาว นิพรรัมย์ คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
247 นางสาว ศศิธร หม่ืนประจญ คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
248 นางสาว สุวรรณี ต่อทองหลาง คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
249 นาย เสกสรรค์ ขันแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
250 นางสาว กัญญาพัชร เฟ่ืองฟุ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
251 นางสาว กัลยกร หมวดแร่ คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
252 นางสาว กานต์ธิดา อุประ คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
253 นางสาว เกศมณี นวลวงค์อิน คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
254 นางสาว ณัฐนิชา สมสุข คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
255 นางสาว นันทัชพร เนตรประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
256 นางสาว นิสรีน ยีหวังกอง คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
257 นางสาว พัชราภรณ์ บัวภา คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
258 นางสาว ศรัญญา ทรัพย์เมือง คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
259 นางสาว อติพร เจริญสุข คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
260 นางสาว จีรภัทร์ ค าพิทุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟช่ัน)
261 นางสาว ดาวศิริ เจริญจรรยากูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟช่ัน)
262 นางสาว รัตนาพร สูญราช คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟช่ัน)
263 นาย ธนากร จิตรพวน คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)
264 นางสาว พรปวีณ์ จางวางคง คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)
265 นางสาว ม่วงอิน ทองจุไร คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม)
266 นางสาว วรัญญา พงษ์เพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม)
267 นางสาว ตติญากรณ์ พุ่มปรีชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
268 นางสาว นริศรา แจ้งสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
269 นางสาว บัวชมภู ดวงแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
270 นางสาว ศุภิสรา คนแรงดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (พ้ืนท่ี 38 จังหวัด) ประจ าปีการศึกษา 2564
รายช่ือผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล คณะท่ีสมัคร
271 นางสาว กานต์นรัตน์ แย้มขมัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)
272 นางสาว ป่ินไพร ธรรมวัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)
273 นางสาว ทรายทอง สันติธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
274 นางสาว เบญญาภา ค าต้ือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
275 นางสาว สุวภัทร สุจริต คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
276 นาย กิตติภพ ปัญญาโปร่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
277 นางสาว วรรณนภา พยอมหอม คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาท่ีศูนย์ล าปาง)
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