
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำหน้ำช่ือ ช่ือนักศึกษำ นำมสกุล คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 6314611027 นางสาว ศิริลักษณ์ วิมลภักด์ิ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

2 6314611022 นางสาว รุ่งรัชฎา บุพโต ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

3 6314611009 นางสาว ฐิติมา เผ่ือนภูสิต ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

4 6314611011 นางสาว ธารารัตน์ แก้วศรี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

5 6314611015 นางสาว เนตรสิริ โพธิขันธ์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

6 6314611003 นางสาว จารุวรรณ สิงทา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

7 6314611032 นางสาว อาภัสรา การุณจิตต์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

8 6314611004 นาย กฤตเมธ ปิยะบรรหาร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

9 6314611023 นาย วรวิช มาลัยไธสง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 6314611028 นางสาว โศรดา ดวงแก้ว ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 6314611012 นาย ธนพงษ์ ด ารงธรรม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 6314611006 นาย ชญานนท์ ดวงนาค ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 6314611007 นางสาว ชลธิชา ทองแสง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 6314611020 นางสาว พิชยา จันทร์ศรี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 6314611034 นางสาว เบญจมาศ เสมวิลัย ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 6314611025 นางสาว วันดี พ่ึงพระพร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 6314611033 นางสาว ศริญญา เชวงศิลป์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 6314611024 นางสาว วราภรณ์ รุ่งเรือง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 6314611019 นางสาว ปิยวรรณ สายปาน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 6314882005 นางสาว ณัฐชยา ทวีวัฒน์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

21 6314882010 นางสาว พรชนก ศักดินา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

22 6314502012 นางสาว พัชชา สุวรรณัง ครุศาสตร์ พลศึกษา

23 6314502002 นาย ชยานันท์ ขันตี ครุศาสตร์ พลศึกษา

24 6314502004 นางสาว ณัฐกมล ชวนช่ืน ครุศาสตร์ พลศึกษา

25 6314502025 นาย เอกรินทร์ ปอกระเจา ครุศาสตร์ พลศึกษา

26 6314502022 นาย สหรัฐ จีรังกูล ครุศาสตร์ พลศึกษา

27 6314502032 นาย พงศกร พวงแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

28 6314502007 นาย ธัญธวัฒน์ แสงแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

29 6314501002 นาย กรวิชญ ไสตะภาพ ครุศาสตร์ พลศึกษา



30 6314501001 นางสาว กมลพรรณ พ่วงพี ครุศาสตร์ พลศึกษา

31 6314501035 นางสาว สุภัสสรา พันชนัง ครุศาสตร์ พลศึกษา

32 6314501034 นางสาว สิริฉัตร ประชุมมาศ ครุศาสตร์ พลศึกษา

33 6314881020 นางสาว สุนิษา สุขคง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

34 6314881003 นางสาว กัลยา เงางาม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

35 6314881007 นาย ชนะชัย สุขย่ิง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

36 6314881011 นางสาว ทัศนีย์ สุวรรณ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

37 6314881023 นางสาว สุภารัตน์ ทองค า ครุศาสตร์ ภาษาไทย

38 6314881034 นางสาว อัญชิสา แซ่ล้ิม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

39 6314881010 นางสาว ธมลวรรณ เจริญวัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

40 6314881017 นางสาว ศุภิสรา แสงทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

41 6314501019 นาย นันทยศ สุวดิษฐ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

42 6314501028 นาย นวพล นาคจ่ัน ครุศาสตร์ พลศึกษา

43 6314502034 นางสาว หน่ึงฤทัย บ ารุงสวน ครุศาสตร์ พลศึกษา

44 6314502021 นาย พุฒิธร เพ็ชรดี ครุศาสตร์ พลศึกษา

45 6314501030 นางสาว วาสนา ทองนิล ครุศาสตร์ พลศึกษา

46 6314501025 นางสาว อาทิตยา วงษ์มณี ครุศาสตร์ พลศึกษา

47 6314502031 นางสาว นันทิดา บุตรดี ครุศาสตร์ พลศึกษา

48 6314502035 นาย อดิศร สีพุฒ ครุศาสตร์ พลศึกษา

49 6314501033 นาย สรวิศ สนธิพงษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

50 6314881018 นาย สิทธิพร สิงห์โตทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

51 6314882001 นาย ดิศร ค าฮัง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

52 6314882004 นางสาว ญาณิศา สงวนวิทย์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

53 6314882012 นางสาว ภัทรลดา มาลีวรรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

54 6314882018 นางสาว รุ่งนภา เนินพยม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

55 6314882006 นางสาว ดลยพร ลอยมา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

56 6314502003 นาย ณฐพจ แก้วบุญเรือง ครุศาสตร์ พลศึกษา

57 6314502016 นาย สุรวุฒิ ผิวอ่อน ครุศาสตร์ พลศึกษา

58 6314882031 นาย ศุภโชค เตชะบัญ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

59 6314881019 นางสาว สิริมา ภู่ทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย



60 6314882003 นางสาว ชลากร คุมคณะ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

61 6314882020 นาย วีรภาพ บุตรวงษ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

62 6314711012 นางสาว นฤดี เอิบสภาพ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

63 6314501029 นาย วรพล ทองศรีกล่ า ครุศาสตร์ พลศึกษา

64 6314501022 นาย สุขสรรค์ ประจงกิจ ครุศาสตร์ พลศึกษา

65 6314711015 นาย พงศกร ถาวรสันต์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

66 6314201004 นาย จิตฑากร ชัยนาพฤกษ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

67 6314201009 นางสาว ทิพวรรณ สีชมพู ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

68 6314882022 นางสาว สุภาภรณ์ หนูแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

69 6314711020 นาย ย่ิงวิทย์ แสงทรัพย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

70 6314711021 นางสาว รวิภา สมานสุข ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

71 6314711011 นาย นพกร ธนาภรณ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

72 6314711026 นางสาว วีรนันทร์ สุวรรณวงษ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

73 6314711034 นางสาว ณัฐรดี เชาว์อารีย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

74 6314201002 นางสาว กานต์พิชชา นามสมุทร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

75 6314501023 นาย จิรวัฒน์ ทัศพันธ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

76 6314201007 นาย ณัฐชนน ชัยเสนา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

77 6314201031 นางสาว รัตติกาล ทรัพย์สงวน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

78 6314712029 นางสาว หฤทัย สดใส ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

79 6314201018 นางสาว สิริลดา มีเเสงจันทร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

80 6314201012 นางสาว ธิดารัตน์ อยู่รอด ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

81 6314201029 นางสาว ปวีณา ทองเจือ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

82 6314711027 นางสาว สาธิกา เจริญชลภูมิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

83 6314201023 นางสาว ณัฐธยาน์ ช านาญปืน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

84 6314712021 นางสาว วรรณวิษา พรมพุทธา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

85 6314712001 นางสาว จันทิมา ชมภู ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

86 6314201008 นางสาว ทัศนีย์ สมจันทร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

87 6314712011 นางสาว บัณฑิตา รัตนวาร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

88 6314201033 นางสาว ศุภสุตา ผิวละออ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

89 6314201022 นางสาว ฐิติมา ท้าวสกุล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



90 6314261004 นางสาว นดา มุขประดับ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

91 6314261012 นางสาว ปริณดา ทิพย์ละมัย ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

92 6314712013 นางสาว พิทยาภรณ์ อุสมร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

93 6314201032 นาย วัชรินทร์ เจริญยศ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

94 6314201003 นางสาว เกวลิน กิจกาญจน์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

95 6314201016 นางสาว พัสลาวณี ชโลธร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

96 6314202020 นางสาว สุมณฑา ทันหา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

97 6314911017 นางสาว ชมพูนุช วงษ์ไพศาล ครุศาสตร์ ชีววิทยา

98 6314202015 นางสาว ไพลิน ไกรทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

99 6314911006 นางสาว กชนุช พูลเขตรกรณ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

100 6314202004 นาย กษิดิศ สมพงษ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

101 6314202027 นาย ธีรภัทธ์ บุตรทะสุ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

102 6314202012 นาย ปริยากร กันหาชาติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

103 6314202033 นางสาว รัตนา แปลงศรี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

104 6314202013 นางสาว พัณณิตา จันทร์เทียน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

105 6314202032 นางสาว ภีรดา ญาณฉันทกุล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

106 6314202008 นางสาว เนตรนภา เนตรสาคร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

107 6314202007 นาย ธีระศักด์ิ สามารถ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

108 6314911027 นางสาว ศรัญญา โฉมศรี ครุศาสตร์ ชีววิทยา

109 6314911026 นางสาว รวิภา แก้วสอาด ครุศาสตร์ ชีววิทยา

110 6314202023 นางสาว ชลธร เหล้ียวหยง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

111 6314911010 นางสาว ภาวิณี ตู้ทอง ครุศาสตร์ ชีววิทยา

112 6314911007 นางสาว ชมพูนุช ตรีเพ็ชรา ครุศาสตร์ ชีววิทยา

113 6314911025 นางสาว เอมวลี รักษาผล ครุศาสตร์ ชีววิทยา

114 6314911021 นางสาว พัชรดา ทาโสม ครุศาสตร์ ชีววิทยา

115 6314911015 นางสาว สิริลักษณ์ ชมใจ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

116 6314911013 นาย วรภัทร ถนอมวงศ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

117 6314911005 นางสาว ณัฐกมล เพ่ิมพูล ครุศาสตร์ ชีววิทยา

118 6314201028 นางสาว ประภานิช บุตรดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

119 6314911036 นาย อริยะ สังข์ผาด ครุศาสตร์ ชีววิทยา



120 6314261015 นาย ศุภณัฐ ทวีสินพิพัฒน์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

121 6314261021 นาย เสรีภาพ ทินกระโทก ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

122 6314261026 นาย ธนาวิทย์ มุ่งนากลาง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

123 6314161025 นางสาว มนัสนันท์ พงวันนา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

124 6314161028 นางสาว สุภาวดี ไกรษร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

125 6314162014 นางสาว มัลลิกา ยุติธรรม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

126 6314162013 นางสาว ชนิภรณ์ บรรเทาพล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

127 6314161031 นางสาว คณิศร เร็วรุด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

128 6314162020 นางสาว เนตรอัปสร สมรส ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

129 6314161027 นางสาว สุทธิลักษณ์ มีเทียม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

130 6314161030 นางสาว อริศรา บูชา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

131 6314161015 นางสาว มาริสา บุญชู ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

132 6314161021 นางสาว ชลดา ภู่เฟ้ียม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

133 6314161019 นางสาว วรรณลักษณ์ ช้างโต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

134 6314162015 นางสาว ดลยา หล่อนกลาง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

135 6314162019 นางสาว สุรีรัตน์ สวัสด์ิพันธ์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

136 6314162008 นางสาว นฤชล มณีวรรณ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

137 6314261011 นาย อาระชานนท์ ภูจ านงค์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

138 6314261007 นาย วรปรัชญ์ พรมประราบ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

139 6314162027 นางสาว รัชนีกร เรือกิจ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

140 6314261022 นางสาว ชนากานต์ กองคีรี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

141 6314261014 นางสาว ปณิตา คอมเหลา ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

142 6314261019 นาย อรรณพ อาศัย ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

143 6314161017 นางสาว รักชนก วังศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

144 6314161026 นางสาว ศศินา คุ้มชนม์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

145 6314911002 นางสาว จุฑาทิพย์ มรรคผล ครุศาสตร์ ชีววิทยา

146 6314261003 นาย ฐากูร พรหมบุตร ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

147 6314261020 นาย เจตนุสรณ์ ใจม่ัน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

148 6314891002 นาย ปิยวัฒน์ เกิดประเสริฐ ครุศาสตร์ เคมี

149 6314891006 นาย พีรภัทร โปษยาอนุวัตร์ ครุศาสตร์ เคมี



150 6314891013 นางสาว ประไพพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ เคมี

151 6314161012 นางสาว พิมพ์ลภัส บุญอินทร์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

152 6314891004 นางสาว ลลิตา บุญมาก ครุศาสตร์ เคมี

153 6314901007 นางสาว อวัศยา โสภะขันธ์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

154 6314901012 นาย ปัฐทวีกานต์ ทองจันทร์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

155 6314991030 นางสาว อัญชลี จิตรปราณี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

156 6314991045 นางสาว ศยามลมนี เสดา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

157 6314991014 นางสาว สกาวเดือน สวัสดีมงคล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

158 6314991011 นางสาว จณิสตา ประเมินชัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

159 6314991008 นางสาว ไพลิน กล าเงิน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

160 6314991004 นางสาว นารีรัตน์ อ่ิมในบุญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

161 6314991016 นางสาว จิราภรณ์ ตะเคียนเกล้ียง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

162 6314991051 นางสาว ทิพากร น้ าจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

163 6314991050 นางสาว อุมาพร คงเจริญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

164 6314061026 นางสาว อริสา แก้วเกิด นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

165 6314061019 นางสาว วิลาชิณี พัฒนา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

166 6314991024 นาย รชานนท์ เอ่ียมเจริญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

167 6314061012 นางสาว จริยา วงศ์ภาพ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

168 6314061014 นางสาว บุษริน ทองดี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

169 6314991038 นางสาว รุจิรา สุวงศ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

170 6314991023 นางสาว ภาวิดา เกทะโล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

171 6314991026 นางสาว ศศิประภา แจ้งสว่าง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

172 6314991012 นาย ตะวัน ขันกสิกรรม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

173 6314991046 นางสาว ศรัญญา ปราบภัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

174 6314991042 นางสาว พรรณิกา เสาว์ภาษี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

175 6314061027 นางสาว อัญชนา นกมณฑล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

176 6314061055 นางสาว ทิพย์สุดา ทองมา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

177 6314061017 นาย รัชชานนท์ สุภาพ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

178 6314061013 นาย เนติธร เเสงจันทมาตร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

179 6314061041 นาย ปิยะชาติ สิงห์โต นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต



180 6314061054 นาย สุพัฒน์ สายส าเภา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

181 6314991002 นาย กฤษฎาพันธ์ ขุนหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

182 6314061015 นางสาว ปิยพร ตองอ่อน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

183 6314061030 นาย กิติศักด์ิ ชูเชิด นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

184 6314061008 นางสาว ณัฏฐณิชา รัชตเกษม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

185 6314061006 นาย ณฐกร การนอก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

186 6314061024 นาย เสฏฐวุฒิ บุญทองล้วน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

187 6314061043 นาย อ าพล ทัศอินทร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

188 6314061032 นางสาว นิฌา ป้ันตาดี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

189 6314061001 นางสาว กาญจนา ทองสา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

190 6314061031 นางสาว ชนิตา ธัญญศิริ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

191 6314061040 นางสาว ปวีณา ทองมาก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

192 6314061035 นางสาว พีรยา ฤกษ์งาม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

193 6314061071 นาย กัมปนาท วิสุทธิแพทย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

194 6314281003 นาย จตุพล ศรีทองค า อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

195 6314271026 นาย บุณยกร พันธุวนิช อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

196 6314211003 นางสาว ธนารีย์ จันทรจรูญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

197 6314211018 นางสาว อรปรียา วงษ์ศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

198 6314211001 นางสาว จีราพร เถ่ือนบุญมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

199 6314211010 นางสาว ศศิวรรณ สุนันต๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

200 6314701003 นาย จักรพันธ์ุ หงษ์ร่อน อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

201 6314211016 นางสาว ปนัดดา แปลนกอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

202 6314211009 นางสาว ศิริประภา ศุภริท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

203 6314291005 นาย ภูเบศ สินสวัสด์ิ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ อัญมณีศาสตร์

204 6314281008 นางสาว ป่ินมณี สมรัตน์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

205 6314271022 นางสาว วิลาวัลย์ คล้ายคลึง อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

206 6314271009 นางสาว นลินญา จันทะ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

207 6314271020 นางสาว ธนภรณ์ เหียนหัน อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

208 6314271028 นางสาว สิริวิภา เจนหัดพล อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

209 6314181010 นางสาว ธนิษฐา กิมสร้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี



210 6314271021 นาย นิธิ เทียนชัย อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

211 6314241018 นางสาว ภัคธนัญภัสร์ เสียมสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

212 6314271024 นางสาว พรพิมล ธรรมดิษฐ์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

213 6314741003 นางสาว กัณฐมณี ศรีพระยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

214 6314741020 นางสาว สุประภา บุญชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

215 6314641009 นางสาว พรชิตา ปะนาโก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

216 6314641006 นางสาว พรทิพย์ กาฬษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

217 6314271032 นาย อุดมศักด์ิ ชินเดช อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

218 6314271019 นาย ทัศนัย อนนตพันธ์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

219 6314181003 นางสาว ธนพร พรกระจ่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

220 6314061022 นาย ชาคริตชัย ศรีเฉลา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

221 6314641013 นางสาว วรัญญา สัมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

222 6314271013 นาย ภาณุพงศ์ คามสุข อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

223 6314241033 นางสาว วริศรา ทองสัมฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

224 6314241016 นางสาว พรธิดา ชัดเจน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

225 6314271018 นางสาว ณัฐปภัสษ์ โภคสุทธ์ิ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

226 6314241034 นางสาว ศศิพร เพ็ชรภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

227 6314241038 นางสาว อภิชญา จรูญรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

228 6314241020 นางสาว รวิสรา นิโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

229 6314241023 นาย ธนาวุฒิ พุกซ่ือตรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

230 6314241032 นาย วชิรปิลันธ์ อันมัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

231 6314241030 นางสาว อุษา แรกค านวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

232 6314241037 นางสาว อินทิรา มณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

233 6314241027 นางสาว ธัญรดา ศรีกล่ินหอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

234 6314241001 นางสาว กมลชนก ทองรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

235 6314181007 นางสาว กิมเศียร สุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

236 6314241006 นางสาว ณัฐชยา วัฒนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

237 6314241014 นางสาว ปรีณาภา สมภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

238 6314341001 นางสาว ปรียาสิริ พร้อมนิธิเมธา เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

239 6314061039 นาย ณัชพล เสมอเหมือน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต



240 6314361038 นาย อภิเดช เลาหพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

241 6314361003 นางสาว กานต์พิชชา จันทรประทุม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

242 6314361024 นางสาว พิมพร พินทะกัง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

243 6314361025 นาย อุรุพงษ์ นามจันทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

244 6314361006 นาย จิตกร สุขเพ่ิม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

245 6314901004 นาย ธราดร ศักด์ิติมงคล ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

246 6314361027 นาย ภูมินทร์ สมเเสน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

247 6314361039 นางสาว อภัสรา ประมวลสุข เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

248 6314361046 นางสาว อินลดา บุญปลอด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

249 6314361048 นางสาว ธิดารัตน์ คุดบิน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

250 6314361042 นางสาว อารยา ครุปิติ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

251 6314361028 นาย ทิวัตถ์ ถาวร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

252 6314361035 นางสาว วรดา รุนสูงเนิน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

253 6314361026 นาย ขัตติยะ จิตนาวสาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

254 6314011007 นางสาว ธิดารัตน์ พุทธเจริญทอง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

255 6314011025 นางสาว อริณชยา สายัญ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

256 6314011035 นางสาว อาทิตยา อ าพันศิริ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

257 6314011008 นาย ณัฐพล โสธร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

258 6314011028 นาย วิทวัส สาวิรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

259 6314011003 นาย จักรกฤษณ์ ศรีคงรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

260 6314011011 นางสาว ปิยพร หลุยจันทึก เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

261 6314011018 นาย พลกฤต สร้อยศรี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

262 6314761003 นางสาว จีรพร นุมขุนทด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

263 6314761007 นางสาว นิศารัตน์ เหมพระภักตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

264 6314761001 นาย กฤษฎา อ่อนตา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

265 6314761015 นาย ศุภชัย บุญมา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

266 6314011001 นางสาว กชกร สโมสร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

267 6314011006 นางสาว สริตา นามสนิท เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

268 6314761020 นางสาว อาทิตยา เทียมจันทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

269 6314761005 นาย เจริญทวี วงเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า



270 6314991040 นาย พรวิษณุ ตริวณิชย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

271 6314611013 นางสาว นรากร สีทา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

272 6314611031 นางสาว อภิญญา คมข า ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

273 6314611018 นางสาว พิมพ์พิมล ตรงตามค า ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

274 6314611029 นางสาว อชิรญา ปรกแก้ว ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

275 6314502014 นาย ธนพล กล่ าใกล้ผล ครุศาสตร์ พลศึกษา

276 6314502018 นาย นิมิต อ้อมแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

277 6314502010 นาย พงศกร พูลผล ครุศาสตร์ พลศึกษา

278 6314502027 นาย จีรศักด์ิ มณีวรรณ ครุศาสตร์ พลศึกษา

279 6314502008 นาย ประพจน์ ดีวัน ครุศาสตร์ พลศึกษา

280 6314502013 นางสาว พิมพ์ลภัส สลับศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา

281 6314502029 นาย เดชาวัต ใจรักษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

282 6314502009 นาย ธนดล สมาจารย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

283 6314882008 นางสาว ปัจจิมา สิงโตทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

284 6314882011 นางสาว พิมพ์พิไล ไชยมิตร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

285 6314502023 นาย สหรัฐ ช านาญไถ ครุศาสตร์ พลศึกษา

286 6314501018 นางสาว อัญชิษฐา บัณฑิชาติ ครุศาสตร์ พลศึกษา

287 6314501003 นาย จักรพันธ์ ถวิลวงษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

288 6314501008 นางสาว ธิติสรณ์ เขียวทองย้อย ครุศาสตร์ พลศึกษา

289 6314502011 นาย พงศธร น่ิมเจริญ ครุศาสตร์ พลศึกษา

290 6314502001 นาย กัลจาย ลาภมาก ครุศาสตร์ พลศึกษา

291 6314881012 นางสาว นัทธมน นามจิตต์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

292 6314881002 นาย กฤษฎา ลือวิเศษ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

293 6314881001 นางสาว กชกร ศรศักดา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

294 6314881013 นางสาว เนตรนภา อุดมญาติ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

295 6314881031 นางสาว วิลาวัลย์ จันทวาท ครุศาสตร์ ภาษาไทย

296 6314881004 นางสาว เกษศิรินทร์ เขม้นกิจ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

297 6314881016 นางสาว วิลาวัลย์ จันทะโสภณ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

298 6314501009 นาย ปัญญา พุทธเจริญทอง ครุศาสตร์ พลศึกษา

299 6314881006 นางสาว เกวลิน สุพรรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย



300 6314502019 นางสาว ปริฉัตร ศรีสุวรรณ ครุศาสตร์ พลศึกษา

301 6314502017 นางสาว อรัญญา พิมพาลัย ครุศาสตร์ พลศึกษา

302 6314502020 นางสาว ปัทมาวดี เข็มจ้อย ครุศาสตร์ พลศึกษา

303 6314502024 นางสาว สุนันทา ศิริชาติ ครุศาสตร์ พลศึกษา

304 6314502030 นางสาว ทาริกา กลางประพันธ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

305 6314502026 นาย ขุมทอง ช่อจ าปี ครุศาสตร์ พลศึกษา

306 6314502005 นาย ณัฐกิตต์ิ ประคองยศ ครุศาสตร์ พลศึกษา

307 6314881024 นางสาว โสภิดา ศิริมาลย์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

308 6314881015 นางสาว วัลภา กอแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

309 6314881014 นางสาว ปวรลักษณ์ แสนแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

310 6314881021 นางสาว สุพิชญา แพน้อย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

311 6314881022 นางสาว สุภัทรา เขตรสมุทร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

312 6314881033 นางสาว สุภัสสร โพทูล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

313 6314881025 นางสาว อนิตศรา ศรีพิพัฒน์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

314 6314881028 นางสาว ธีรดา โพธ์ิทับไทย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

315 6314882026 นางสาว อัยริษา ศรีชมภู ครุศาสตร์ ภาษาไทย

316 6314881026 นางสาว อสมา ฬุคามคูหา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

317 6314881030 นางสาว วิชญาดา ห่วงประเสริฐ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

318 6314882025 นางสาว อัณศยา ชัยศรี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

319 6314882023 นางสาว สุลัคณา ม้าวมงคล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

320 6314882021 นางสาว สุทธิดา อาเทศ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

321 6314882032 นาย สิทธิกร พูลเกษม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

322 6314711006 นางสาว ชลดา พลาเกตุ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

323 6314712031 นาย อภิชาติ อรชร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

324 6314712010 นาย นิติภูมิ ล าพองชาติ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

325 6314711007 นาย ชัชพงศ์ ฟูสกุล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

326 6314711030 นางสาว สุนิสา สมบูรณ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

327 6314711022 นางสาว รุ่งทิวา บัวแดง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

328 6314711010 นาย ธีรภัทร ดวงฟู ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

329 6314711002 นาย โกสินทร์ ทองสิทธ์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



330 6314201025 นาย นที ทองนพคุณ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

331 6314711023 นาย รุ่งอรุณ กันเดช ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

332 6314881032 นางสาว ศิริประภา นุชศิริ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

333 6314882007 นางสาว ธิติมา เบลเย่ียม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

334 6314882033 นางสาว อัจฉราพร อบเชย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

335 6314711029 นาย สุธน หัสนาม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

336 6314711033 นาย โอภาส ตรียาปกรณ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

337 6314201024 นางสาว ธัญชนก กองศักด์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

338 6314201005 นางสาว ชรดาพร อ้นสุวรรณ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

339 6314201027 นางสาว บุญฐิตา เช้ือพลบ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

340 6314201010 นาย ธนภัทร เข้งนุเคราะห์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

341 6314201021 นางสาว สุมิตรา ปนิสสวัสด์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

342 6314201017 นางสาว รัญชนา แสนนาม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

343 6314711025 นางสาว วนิดา ทองเงิน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

344 6314711001 นาย กิตติทัต ประจันเต ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

345 6314711032 นางสาว อลิษา ทองสนาม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

346 6314711003 นางสาว จันทร์แดง นพพิบูลย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

347 6314712003 นางสาว ฐิติพร อ่อนค า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

348 6314712026 นางสาว สุดารัตน์ อรุณพรต ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

349 6314711008 นางสาว ณิธินันต์ ลาภเกิด ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

350 6314712012 นางสาว ปาริชาต สามารถ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

351 6314711004 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสวัสด์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

352 6314711005 นางสาว ชนาณัติ แสงภารา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

353 6314911030 นาย พงศกร ไพลินอนุรักษ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

354 6314911033 นางสาว จันทร์ทิมา ศรีบัวทอง ครุศาสตร์ ชีววิทยา

355 6314202003 นางสาว ชมพูนุช อ่อนนนท์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

356 6314202002 นาย กันตพงศ์ นาควงศ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

357 6314202026 นางสาว ธมลวรรณ ปิตาคุณ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

358 6314202005 นางสาว ณัฐวิภา บุญญาผลา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

359 6314202017 นางสาว สวรรค์ญา เกาสุรัตน์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



360 6314202010 นาย ปณวัฒน์ บูรณะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

361 6314202024 นาย ณัฐวุฒิ มูลทา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

362 6314202021 นางสาว อรอนงค์ ถาวรสาลี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

363 6314911034 นางสาว นภัสนันท์ พูลสวัสด์ิ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

364 6314911016 นาย อรรถพล เฟ่ืองวงษ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

365 6314911011 นางสาว รจนา ปินะกาตาโพธ์ิ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

366 6314911014 นางสาว ศรุตา พรอันประเสริฐ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

367 6314712027 นาย สุทธิพงศ์ จันทรังษี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

368 6314712030 นาย อจลวิชญ์ กีรติภูวิสิฐกุล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

369 6314712023 นาย วีรพงศ์ อุดม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

370 6314712032 นาย อิทธิพล เขียนเขว้า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

371 6314911004 นางสาว ชลดา ชุ่มฤดี ครุศาสตร์ ชีววิทยา

372 6314712014 นาย พีรพล หมันเทศมัน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

373 6314261005 นางสาว ปาริชาติ ตองติรัมย์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

374 6314261001 นางสาว กนกรัตน์ ไชยฤทธ์ิ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

375 6314161001 นางสาว กมลวรรณ อัมวัฒน์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

376 6314161006 นางสาว ชไมพร เเสงกระจ่าง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

377 6314161029 นางสาว สุภาวดี หินแก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

378 6314161005 นางสาว กฤติยาภรณ์ จันรุณ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

379 6314911001 นางสาว กัญญารัตน์ จะรอนรัมย์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา

380 6314911009 นางสาว ภัทรวดี พูนกล้า ครุศาสตร์ ชีววิทยา

381 6314162016 นางสาว ลลิตา แสงสุรศักด์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

382 6314162024 นางสาว ปทุมมา ทองชู ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

383 6314162029 นางสาว โสภิดา ส าราญ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

384 6314161007 นางสาว ณัฐพร ชาติวุฒ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

385 6314161016 นางสาว จตุพร เจริญงามวงศ์วาน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

386 6314162012 นางสาว ภาวินี วงษ์จีนเพ็ชร์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

387 6314162011 นางสาว เพชรลดา ปาน า ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

388 6314162025 นางสาว ปาริชาต บุญผัน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

389 6314162028 นางสาว วราภรณ์ ขวัญพูล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



390 6314162006 นางสาว จิราวรรณ วิเศษเสาร์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

391 6314162003 นางสาว ขนิษฐา ชาวสวน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

392 6314261018 นาย ปรีชา ทะสะ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

393 6314261013 นางสาว จุฑารัตน์ จันทะอ่อน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

394 6314261025 นางสาว สุชัญญา กล้าขยัน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

395 6314261017 นางสาว ประกายแก้ว พงษ์ศักด์ิ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

396 6314161020 นางสาว อภิญญา จินดามณีกรกุล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

397 6314162022 นางสาว อวัสดา สิทธิพล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

398 6314161004 นางสาว จุฑารัตน์ นุกูลกิจ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

399 6314161009 นางสาว กวินทิพย์ จ าปี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

400 6314162005 นางสาว ชนพร แกมจินดา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

401 6314161011 นางสาว กัญญาวีร์ เจริญดง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

402 6314891007 นาย วสุรัตน์ จันทร์ภัทราญ ครุศาสตร์ เคมี

403 6314891010 นาย สุริยพงศ์ โพธ์ิพรม ครุศาสตร์ เคมี

404 6314162023 นางสาว เบญญารัตน์ สอนราช ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

405 6314162004 นางสาว จิรัตติกาล โฮ๊ะดี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

406 6314891025 นางสาว วนิดา ใจสุทธิ ครุศาสตร์ เคมี

407 6314891015 นาย ภาคิน พานทอง ครุศาสตร์ เคมี

408 6314891014 นางสาว จันทร์ชนก บางคงหลวง ครุศาสตร์ เคมี

409 6314891018 นางสาว นภัสกร นรสิง ครุศาสตร์ เคมี

410 6314891009 นางสาว ศุภกร สมหวาน ครุศาสตร์ เคมี

411 6314891026 นางสาว ภัณฑิลา สุภาษิต ครุศาสตร์ เคมี

412 6314901010 นาย ศรายุทธ ธรรมสุวรรณ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

413 6314901006 นางสาว นลิน ทันทะพันธ์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

414 6314901001 นาย เทพพิทักษ์ เกิดไพบูลย์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

415 6314891016 นางสาว ฐิรญา มหาสวัสด์ิ ครุศาสตร์ เคมี

416 6314891008 นางสาว ชวลี อู่ส าราญ ครุศาสตร์ เคมี

417 6314991032 นางสาว ณัฐณิชา ยวงมณี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

418 6314991031 นางสาว ณัฏฐธิดา คงจิตรค้า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

419 6314991033 นางสาว ปิยธิดาพร มูลดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



420 6314991017 นางสาว ชลาลัย สว่างภพ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

421 6314991035 นางสาว มณฑิรา เสริฐกระโทก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

422 6314991027 นางสาว ศิริพร เกิดบวร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

423 6314991013 นางสาว ศศิชา ค ามีรัตน์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

424 6314991019 นางสาว นิภาพร อุดมพงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

425 6314991055 นางสาว พุธิตา กิจมานะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

426 6314991057 นางสาว วรญา สิงห์ยอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

427 6314061067 นางสาว เบญจวรรณ ทองถม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

428 6314991003 นางสาว กัลยกร เทียมพัตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

429 6314061023 นางสาว สุนิษา จันทะวงษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

430 6314991022 นางสาว เพชรจุฬา แก้วประสิทธ์ิ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

431 6314991018 นางสาว เนตรนภิศ ฤทธ์ิอ้วน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

432 6314991015 นางสาว ทิพรัตน์ สุขหลาย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

433 6314991036 นางสาว นภัสสร รักษาพล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

434 6314991028 นาย สมยศ ไสยรส พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

435 6314061048 นางสาว ศรีอารยะ โคนา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

436 6314061042 นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนเศียร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

437 6314991037 นางสาว นารินทร์ ศรีลาชัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

438 6314061034 นางสาว ปัญญารัตน นพศรี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

439 6314061007 นางสาว ณัชณิชา แย้มนวม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

440 6314061016 นางสาว มนิศรา พุ่มเหรียญ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

441 6314061053 นางสาว ภูสุดา สิทธิเดชรัตน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

442 6314061028 นางสาว ฐิติพร จิตเดช นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

443 6314061003 นาย ชิษณุพงศ์ โตละหาน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

444 6314061033 นาย นิธิ มงคลสงวน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

445 6314061059 นางสาว นพเก้า แก้วกอง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

446 6314991006 นางสาว ปิยภัทร จิตธราปฐมาพงศ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

447 6314991007 นางสาว เพชรากร พาครุฑ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

448 6314991009 นางสาว วริยา สังคะโห พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

449 6314991044 นางสาว รัตนา ม่ังค่ัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



450 6314061029 นางสาว ธนาพร ด าเอียด นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

451 6314061018 นางสาว ชนิภา สุขสอาด นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

452 6314061045 นางสาว ปานทิพย์ เกล้าผม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

453 6314061021 นางสาว ศิรภัสสร สุพงษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

454 6314061066 นางสาว นิติไทย บรรจงเปล่ียน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

455 6314061051 นางสาว นภัสวรรณ บุบผาเวียง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

456 6314061068 นาย ภูรินท์ นิลชาติ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

457 6314061073 นาย พีรภพ ศรีคงรักษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

458 6314061052 นาย ปุระชัย เกษมสิทธ์ิ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

459 6314061002 นางสาว จตุพร สายทองค า นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

460 6314061072 นาย ปรมินทร์ ศิริพันทะ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

461 6314061046 นาย พงศธร ทาค าห่อ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

462 6314061047 นาย ตฤณโชค สุประเพียร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

463 6314281005 นางสาว สิรินธร แสงเดชา อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

464 6314211015 นางสาว วรรณวนัช ขาวลออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

465 6314211004 นางสาว จันทิมา เสาศิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

466 6314211017 นางสาว อรวรรณ จันทร์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

467 6314211019 นางสาว วีรดา เติมแต้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

468 6314211005 นางสาว นีรนุช สระแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

469 6314271031 นางสาว ปภาวรินท์ ค าสัตย์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

470 6314181009 นางสาว ฐิติภรณ์ ข่าทิพย์พาที วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

471 6314181008 นางสาว ภาณุมาศ คชฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

472 6314181005 นางสาว รัตนาพร กิจควร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

473 6314271010 นาย จักรรินทร์ สวัสดี อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

474 6314241039 นางสาว ศุภกาณต์ แจ่มจ ารัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

475 6314241010 นางสาว กนกวรรณ อ่วมฉิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

476 6314741001 นาย จักริน ร้อยกอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

477 6314741021 นางสาว สุวิตา บูชาพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

478 6314741022 นางสาว อภิชญา ค ารัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

479 6314741019 นางสาว ศศิธร สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์



480 6314271007 นาย ธรรณธร แสวงสุข อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

481 6314641012 นางสาว สุธาทิพย์ คงคาใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

482 6314241009 นางสาว เกตน์สิรี แซ่คัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

483 6314241011 นางสาว เนตรชนก ฉลาดสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

484 6314241003 นางสาว จริยา อ่อนดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

485 6314641002 นางสาว กุลธิดา ป่ันแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

486 6314641018 นางสาว สุดารัตน์ ประมงกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

487 6314241007 นางสาว ณัฐพร เจริญบุณยกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

488 6314241015 นางสาว ธิดารัตน์ สงวนหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

489 6314241024 นางสาว อารียา บัวใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

490 6314241025 นางสาว สนิทพร สนิท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

491 6314701010 นาย ภัทรชัย วงศ์อยู่ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

492 6314241004 นาย จิตรภานุ ช่ืนบุญเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

493 6314281001 นางสาว กฤติยา มีสุข อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

494 6314241019 นางสาว ภัทรวดี งามข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

495 6314701001 นาย ปฏิพัทธ์ิ ศิริ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

496 6314701005 นาย ณัฐชนน บ ารุงกิจ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

497 6314241017 นางสาว พัชรา นามวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

498 6314241040 นางสาว อาริยา ค าตะเคียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

499 6314641016 นาย สรายุทธ์ สมจิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

500 6314281007 นางสาว ณพวรรณ ศรีงาม อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

501 6314641011 นาย พิทวัส กุ่มเทียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

502 6314061061 นางสาว ปวีณา กองโค นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

503 6314741009 นางสาว สุพรรษา ขุนเย่ียมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

504 6314181001 นางสาว ณัฐริษา ก่ิงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

505 6314181002 นางสาว ณัฐรุจา ศิริพันธ์ุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

506 6314181011 นางสาว ญาณิศา ปราบพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

507 6314181012 นาย นันทวัฒน์ มุกดาโรจนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

508 6314341015 นางสาว สุธีมา แซ่ล้ิม เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

509 6314341002 นางสาว กุลธิดา โกศิลา เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร



510 6314341007 นาย พรเทพ ข าวงค์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

511 6314341005 นางสาว ณิชาภัทร ประเสริฐทอง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

512 6314361005 นาย เกียรติศักด์ิ พรมสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

513 6314361049 นาย อัมรินทร์ บุญเย่ียม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

514 6314361045 นาย สุทธิวรรณ จันทเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

515 6314361007 นาย เจนณรงค์ สัทธาธรรม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

516 6314361009 นาย พีระพัฒน์ รักษา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

517 6314361012 นาย ณัฐพล พลเเสน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

518 6314361013 นาย ณัฐนนท์ ประมาณกุล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

519 6314361015 นาย ธนภัทร สุนันท์โทเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

520 6314361018 นาย บัณฑิต ศรีค า เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

521 6314361011 นาย ณัชพล จรวารี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

522 6314361033 นาย ภูวดล ภูวิชัย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

523 6314361019 นาย ปรีชาชาญ ชลเขตต์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

524 6314361017 นาย นิธิภาสน์ วรกิจประทีป เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

525 6314361001 นาย สุทธิพงษ์ จาระมัย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

526 6314361032 นาย รุ่งโรจน์ สันทัสนมงคล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

527 6314361044 นาย ณัฐพล พร้อมรส เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

528 6314361008 นางสาว ชุติมา บุญปก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

529 6314361023 นางสาว พัฒน์นรี เรืองเกิด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

530 6314361041 นางสาว อมลวรรณ พิชิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

531 6314361030 นาย วงศกร พันธุพานิช เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

532 6314011004 นาย กัณวัตน์ สาระเกตุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

533 6314011009 นางสาว ธารารัตน์ อยู่รอด เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

534 6314011020 นาย กรวิชญ์ ธรรมมงคล เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

535 6314011022 นาย พัชรพล เกิดทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

536 6314011005 นางสาว ชลธิชา พ่วงคุ้ม เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

537 6314011029 นาย ศิรชัย เกษมศิริ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

538 6314011014 นางสาว สิริรัตน์ มานะสิริ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

539 6314011013 นางสาว ปทุมพร สวาฤทธ์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์



540 6314761009 นางสาว พิชญาภา อยู่พร้อม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

541 6314761010 นางสาว เมทินี กองภา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

542 6314761008 นางสาว นฤภร หิรัญนา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

543 6314761018 นางสาว อรปรียา ทองอาสน์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

544 6314011031 นางสาว สรัญญา ไวมือ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

545 6314281002 นางสาว กัญญารัตน์ ยอดอาจ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

546 6314611008 นางสาว ฐิตาภา ร่ืนอารมย์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

547 6314611010 นางสาว ณัฐฐินันท์ สุดอาสา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

548 6314611026 นางสาว วาริณี แสนเจ๊ก ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

549 6314611016 นางสาว เบญจมาศ คู่กระสังข์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

550 6314611005 นางสาว จิราวดี นิตรมะณี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

551 6314611001 นางสาว กมลลักษณ์ จงไพศาล ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

552 6314501004 นาย เจษฎาภรณ์ เพ็งสลุง ครุศาสตร์ พลศึกษา

553 6314501021 นาย ภราดร วรนุช ครุศาสตร์ พลศึกษา

554 6314501012 นาย รติพงษ์ นาแถมทอง ครุศาสตร์ พลศึกษา

555 6314501010 นาย ปิติพล ทองนวล ครุศาสตร์ พลศึกษา

556 6314501013 นางสาว วันวิสา ศรีโสภา ครุศาสตร์ พลศึกษา

557 6314501017 นางสาว ทัตพิชา ธรรมะ ครุศาสตร์ พลศึกษา

558 6314501031 นางสาว วิมลสิริ คงอยู่ ครุศาสตร์ พลศึกษา

559 6314501016 นาย สิทธิพล นุสติ ครุศาสตร์ พลศึกษา

560 6314501007 นาย ธนภัทร ช่างตกแต่ง ครุศาสตร์ พลศึกษา

561 6314501014 นาย ศุภกิตต์ิ สิงห์สน่ัน ครุศาสตร์ พลศึกษา

562 6314501020 นางสาว พิชญานัน แสงประเสริฐ ครุศาสตร์ พลศึกษา

563 6314501006 นาย ธนธรณ์ สิงหสาร ครุศาสตร์ พลศึกษา

564 6314501024 นาย อนุสรณ์ ท านา ครุศาสตร์ พลศึกษา

565 6314501032 นาย ศุภกิตต์ิ ภูชมศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา

566 6314501026 นาย เจษฎา เกิดโสภา ครุศาสตร์ พลศึกษา

567 6314501011 นาย พุฒิพงศ์ สืบวงษ์ชัย ครุศาสตร์ พลศึกษา

568 6314501005 นาย กฤษณะ ปุเลชะตัง ครุศาสตร์ พลศึกษา

569 6314502028 นาย ณรงค์ศักด์ิ งอนกระโทก ครุศาสตร์ พลศึกษา



570 6314881027 นางสาว อารียา สรรค์วงศ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

571 6314881008 นาย ชัชพงศ์ ศรีวงค์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

572 6314881009 นางสาว ญาหยี นนท์ปฏิมากุล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

573 6314882028 นางสาว ณัฐชนิดา ภารดีรุจิรา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

574 6314882019 นางสาว รุ่งทิพย์ รุ่งสว่าง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

575 6314882016 นางสาว รสิกา ศรีไพร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

576 6314882009 นางสาว ปานวาด พวงเพ็ชร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

577 6314882002 นางสาว ชญานิษฐ์ อุปไม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

578 6314882015 นางสาว มนิสา ทองโพธ์ิ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

579 6314711031 นางสาว สุภัทศร คุณยะราช ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

580 6314882027 นางสาว สุดารัตน์ ปิดทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

581 6314882029 นางสาว ตรีสุคนธ์ บุญเจริญ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

582 6314711028 นางสาว สิริวิมล ผลพูน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

583 6314711013 นางสาว น้ าฟ้า บุญรีย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

584 6314712024 นาย วีรากร ศรีจันทร์โฉม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

585 6314712002 นางสาว จุฑามาศ กลมเกล้ียง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

586 6314201006 นาย ณัชพล ปราณนัทธี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

587 6314201035 นาย อภินันท์ มุสิกรัตน์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

588 6314201001 นางสาว กวิสรา ธรรมวิริยะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

589 6314712028 นางสาว สุภัตรา ภาษี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

590 6314712025 นางสาว สมฤดี ประดุจพรม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

591 6314712017 นางสาว นริศรา พฤกษาสิทธ์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

592 6314201011 นางสาว ธันยาภรณ์ ดวงชิน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

593 6314201020 นางสาว สุภาพร มาลัย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

594 6314201013 นางสาว นภาภรณ์ หม่ันปรุ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

595 6314712016 นางสาว ภิญาดา มาอินทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

596 6314712007 นางสาว ธันยพร คอมโคตร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

597 6314202019 นางสาว สุภัสสรา เบญจพรม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

598 6314202029 นางสาว ปัณฑิตา บรรดิษฐ์รัมย์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

599 6314202034 นางสาว สุนันทา มีมุข ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



600 6314202014 นางสาว แพรวพรรณ อ้นสุวรรณ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

601 6314202016 นางสาว ศิลาพร โอภาโส ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

602 6314202028 นางสาว น้ าบุศย์ เพชรก้อน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

603 6314202001 นาย กฤติน ใจยะไฝ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

604 6314202025 นางสาว ณัฐสุดา บุญอ่ า ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

605 6314911008 นางสาว ภัททิยา สุธรรมมา ครุศาสตร์ ชีววิทยา

606 6314911022 นางสาว เปรมยุดา เหมาะราษี ครุศาสตร์ ชีววิทยา

607 6314911023 นางสาว รวงข้าว ศิลปพรม ครุศาสตร์ ชีววิทยา

608 6314911003 นางสาว จุฑามาศ ด ากล่ิน ครุศาสตร์ ชีววิทยา

609 6314911020 นาย อนุชิต ขจรแสง ครุศาสตร์ ชีววิทยา

610 6314261006 นาย รชต ศุภพร ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

611 6314162017 นางสาว วริศรา สระทองคล้ืน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

612 6314162018 นางสาว สุพรรณิกา วงษาโสม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

613 6314161024 นางสาว ประภากร ท่าพริก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

614 6314162007 นางสาว ชวัลลักษณ์ ขอบชิด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

615 6314161003 นางสาว ขวัญใจ สมัครพันธ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

616 6314161013 นางสาว แพรวพราว เชยทอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

617 6314261002 นาย กฤษณะ ทองจันทร์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

618 6314261008 นางสาว สุภาพร รอดจ่าย ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

619 6314261010 นางสาว ลภัสรดา โมคกุล ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

620 6314261023 นาย นนทวัตร์ วังคีรี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

621 6314161010 นางสาว นัทธิชา ใจเท่ียง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

622 6314161023 นางสาว ฐิติยา บุญวาที ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

623 6314891022 นางสาว ลลิตา จันทเลิศ ครุศาสตร์ เคมี

624 6314891019 นางสาว เบญจมาภรณ์ คนชัย ครุศาสตร์ เคมี

625 6314891017 นางสาว ณัฎฐธิดา ฤทธ์ิเต็ม ครุศาสตร์ เคมี

626 6314891001 นางสาว กัลญา โพธ์ิบาง ครุศาสตร์ เคมี

627 6314882013 นางสาว มัชฌิมา โอชา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

628 6314991029 นางสาว อภิญญา ทองสนาม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

629 6314991010 นางสาว ลลิต วานิชศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



630 6314991001 นางสาว กฤตยา จงจอหอ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

631 6314991056 นางสาว ดวงพรญวรรณ ชาวเวียง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

632 6314991021 นางสาว ชุติกาญจน์ อุ่นค า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

633 6314991049 นางสาว อภิญญา ยศมูล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

634 6314991025 นางสาว วริศรา ต้ังรักษ์วัฒนากุล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

635 6314991034 นางสาว ธัญวรัตน์ ภาชนะสุวรรณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

636 6314991047 นางสาว ศิริลักษณ์ มัตริ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

637 6314061010 นางสาว ดิษฐ์ลดา เนินสถาน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

638 6314061004 นางสาว ญาดา เรืองจิตร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

639 6314991052 นางสาว เพ็ญนภา โสนะชัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

640 6314991053 นางสาว สโรชา เสง่ียม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

641 6314991054 นางสาว อริศรา แต่งต้ังรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

642 6314991058 นางสาว นฤมล ฟองทุม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

643 6314991005 นางสาว ชนิตา กองแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

644 6314991020 นางสาว พรพิมล สายใหม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

645 6314061075 นาย สุริยา แสงจันทร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

646 6314061011 นาย เทวราช หิมเวช นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

647 6314061038 นางสาว ศุภรักษ์ หมีทอง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

648 6314061062 นางสาว ภารดี มุ่งค้ ากลาง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

649 6314061005 นางสาว ณชญาภา ชิญนพัทธ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

650 6314061049 นาย สราวุธ บัวลอย นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

651 6314061065 นาย ธเนตร ครอบแก้ว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

652 6314271023 นาย ณัทพร ทีบุญมา อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

653 6314211002 นางสาว กนกวรรณ ชนะผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

654 6314211011 นางสาว อรวี เปรมปรีชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

655 6314211013 นางสาว นัยรัตน์ พงษ์พนัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

656 6314211014 นางสาว ชฎาภา ชินเเสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

657 6314211008 นางสาว บัณฑิตา ชีวะเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

658 6314271029 นาย พงศกร ใจเท่ียง อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

659 6314241012 นางสาว ช่อผกา ท าเนียบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์



660 6314271017 นางสาว ศศิธร ดาษขุนทด อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

661 6314241029 นางสาว สุนิสา บุดดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

662 6314271025 นาย พีรวัฒน์ ทองศรีสุข อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

663 6314271016 นาย วุฒินันท์ วุฒิภัทรพงศ์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

664 6314271014 นางสาว ภูริชญา ภูมิพันธ์ุ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

665 6314271004 นาย ทินกร ดารารุ่ง อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

666 6314271005 นาย กิจ สังข์ทอง อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

667 6314061057 นาย ชญาภัทร จิตรสกุลเกษ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

668 6314741002 นางสาว กัญญารัตน์ กิมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์

669 6314641010 นางสาว วรรณพร อัปมาทะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

670 6314641001 นางสาว ธัญญรัตน์ แซ่โล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

671 6314241008 นางสาว ธนาภร สวยดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

672 6314241035 นางสาว เปรมิกา กุมภากาญจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

673 6314701018 นาย อภิมุข สุวรรณโชติ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

674 6314241013 นางสาว ปนัชดา อ่ าโต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

675 6314241005 นางสาว ณัฐชยา ขาวสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

676 6314241002 นางสาว กัลยรักษ์ จิตติจารุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

677 6314241028 นางสาว ธัญสิริ ศรีกล่ินหอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

678 6314281010 นางสาว อรพินท์ บุ้งทอง อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

679 6314281009 นางสาว พลอยกมล เต็มกระโทก อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

680 6314241031 นางสาว อารยา ทัพรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

681 6314361004 นางสาว จิภาดา ศรีษะเกตุ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

682 6314361002 นาย กฤษณะ เกษา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

683 6314361021 นางสาว พัชรดา เฉวตรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

684 6314361016 นาย ภัทรพล ยวดย่ิง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

685 6314361031 นาย ศาศวัต กาญก่ิงไพร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

686 6314361020 นาย พรรษวุฒิ แสงค าอินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

687 6314361037 นาย ชนะชล ค าแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

688 6314361034 นาย สหภาพ ปัญญาใสคงพัฒน์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

689 6314361043 นาย ธนากร ลังกาวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร



690 6314361014 นางสาว ทัศวรรณ จงดี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

691 6314361022 นาย ภูริพัฒน์ บุญปลอด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

692 6314361029 นางสาว รมิดา บุญลาภสถาพร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

693 6314011024 นาย อภิรักษ์ เชิดชู เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

694 6314011019 นาย พันศักด์ิ แซ่กิม เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

695 6314011002 นาย คุณากร สรวงจันทราพร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

696 6314761014 นางสาว อุไรพร พรมจ าปา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

697 6314761002 นาย จักรภัทร ถือสัตย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

698 6314761004 นาย ธนพงศ์ จะแจ้ง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

699 6314011010 นาย ณัฐพล ธิรงค์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

700 6314011030 นาย พสิษฐ์ สวัสดีผล เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

701 6314941004 นางสาว เฉิดไฉไล เซ่ียงฮะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

702 6314941016 นางสาว มณีนุช ก่ิงค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

703 6314941037 นางสาว บิสมินลา หมาดบ ารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

704 6314941032 นางสาว อิศริยา พงษ์สุพรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

705 6314941014 นางสาว พัชวรรณ นิยมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

706 6314941039 นางสาว ภัทธนัตตา นึกสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

707 6314941040 นางสาว วรกานต์ ภูมิเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

708 6314941034 นางสาว ขวัญจิรา ความเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

709 6314941030 นางสาว อรปรียา ศิริกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

710 6314941009 นางสาว ณัฐกฤตา จันทพิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

711 6314941042 นางสาว สุพิชชา ศรีเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

712 6314022021 นางสาว สุทธิดา ฟูสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

713 6314551006 นางสาว วราภรณ์ ดวงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

714 6314551009 นางสาว ศิริรัตน์ ผุยพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

715 6314541018 นางสาว พลอยไพลิน กล่ันแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

716 6314443018 นาย ธรรมสรณ์ ภู่ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

717 6314941015 นางสาว ภนันธร ทองบัณฑิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

718 6314941029 นางสาว อภิสรา ชูเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

719 6314551005 นางสาว พลอยชมพู โพธ์ิระมาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย



720 6314551025 นางสาว ณัฐธยาน์ สิทธิบุศย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

721 6314551003 นางสาว บุษบา เสาวพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

722 6314551004 นางสาว บุษยมาศ สุขไพโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

723 6314551013 นางสาว กฤตพร นิลฉวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

724 6314941051 นางสาว นวพร พันที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

725 6314551010 นางสาว สิรีธร รอดสุภาษิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

726 6314941038 นาย สุวัฒน์ ภูสงเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

727 6314941035 นางสาว ชัชฎาพร เสนาเพ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

728 6314541006 นาย ณรงค์ชัย งามสง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

729 6314541033 นางสาว หน่ึงตะวัน ตาแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

730 6314542021 นางสาว ณัฐณิชา โพธ์ิค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

731 6314541019 นาย พิพัฒน์ แพงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

732 6314541001 นาย เเวอานาส สาเเละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

733 6314541025 นางสาว ธาริสา จันดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

734 6314541015 นางสาว ปาลิตา จอกทองค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

735 6314542017 นางสาว ญาณิศา สุขเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

736 6314542006 นาย ณัฐพล รักษากิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

737 6314542028 นาย วีระพัฒน์ แจ้งจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

738 6314542029 นาย ปฏิภาณ ทิพรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

739 6314541028 นาย สิทธิชัย พลบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

740 6314541011 นางสาว ธนัชพร กอพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

741 6314021013 นางสาว นภาพร นองเนือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

742 6314022004 นางสาว ณัฐกานต์ อ่ิมอุไร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

743 6314022032 นาย สิทธิโชค สุขส ารวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

744 6314941027 นางสาว สุมิลตรา จ าปาครบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

745 6314941021 นางสาว วิลาสินี วิเชียรนรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

746 6314941003 นางสาว กรกนก สดใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

747 6314542015 นางสาว สุพัตรา จันทรวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

748 6314542022 นางสาว วันวิสา ทวีผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

749 6314443048 นาย เดโชชัย บุญเก้ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



750 6314443015 นางสาว ชนนิกานต์ มุสิแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

751 6314442014 นางสาว ภัคธีมา บุญสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

752 6314022037 นาย ธราดล งามเสง่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

753 6314022039 นาย วีรวัฒน์ วงศ์คช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

754 6314022040 นาย สุรเชษฐ์ บุญเหลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

755 6314021011 นางสาว นนทิญา สีพันแต้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

756 6314022023 นางสาว อาทิติยา สินธุรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

757 6314442032 นาย นันทกานต์ มีวีระสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

758 6314443007 นาย ธนกฤต เอ่ียมวงศ์นุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

759 6314971042 นาย อธิวัฒน์ สงวนหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

760 6314441011 นาย ธีรเมธ ทวีวรรณกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

761 6314972015 นาย ปุญชรัศม์ิ ทองพิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

762 6314972028 นาย สิริกร แก่นบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

763 6314443017 นาย กฤษฎา ค าเวียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

764 6314442003 นาย ชนมภูมิ ประดับวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

765 6314441022 นาย ศราวุธ พวงผกา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

766 6314441004 นาย กษิด์ิเดช สุขสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

767 6314971002 นางสาว กมลชนก ศรัทธา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

768 6314971019 นางสาว ภัณฑิรา ฮกย่ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

769 6314971014 นางสาว นริศรา เกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

770 6314443039 นางสาว บุญญิสา บุญเเพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

771 6314971033 นางสาว ระพีพร พรมบุญศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

772 6314971045 นางสาว สุทัตตา อินทร์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

773 6314441040 นางสาว สุภนิดา สุมาลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

774 6314442013 นางสาว เพชรา ศรีมหาพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

775 6314443022 นางสาว ประภาสิริ เดิมบางปิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

776 6314443026 นาย วิธวินท์ เสง่ียมโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

777 6314443008 นาย กฤษฎา หาญเห้ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

778 6314443045 นาย กิตติพล พลายวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

779 6314443020 นาย ปรพล เข็มเฉลิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



780 6314443044 นาย สายรุ้ง ศรีวิลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

781 6314441014 นางสาว ปิยะมน เนาว์ขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

782 6314441041 นาย พิสิฐพงศ์ งามจริต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

783 6314441015 นางสาว พรรณิภา อัตถาหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

784 6314441008 นางสาว ฐานิตา อ่ิมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

785 6314441005 นางสาว กัญชรส เจียมอู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

786 6314441010 นางสาว ธัญชนก เมธา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

787 6314542019 นางสาว วรกานต์ วงศ์วิเศษศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

788 6314442006 นางสาว จิตติมา จันทรเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

789 6314022033 นาย อิทธิเดช ปอทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

790 6314972025 นางสาว ศศิธร ล้ิมสกุลทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

791 6314972034 นางสาว ณัฐจิรา ส่งศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

792 6314971039 นางสาว ศิรินภา ชัยสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

793 6314971011 นางสาว ทิวาพร สิทธิบุศย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

794 6314971015 นางสาว นัฏริกา ศรีอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

795 6314973042 นาย ศุภกร วงศ์บุรุษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

796 6314973007 นาย เจริญ เอกฉัตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

797 6314971029 นางสาว สุวัลรัตน์ แสงเดือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

798 6314971003 นางสาว กฤติยาภรณ์ ผันผาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

799 6314971037 นาย ยงยุทธ สินเหลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

800 6314441017 นาย ภัคพงษ์ เผ่ือนประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

801 6314973001 นางสาว กานต์ธิดา สร้อยรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

802 6314973041 นางสาว ภัทรานิษฐ์ กุลเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

803 6314971021 นางสาว มลลดา บัวเผ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

804 6314973008 นางสาว มนัสวี แพรศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

805 6314971040 นางสาว สุธาทิพย์ ป่ินวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

806 6314971026 นางสาว สุชานาถ ธรรมเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

807 6314971025 นางสาว สุชาดา ถนอมศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

808 6314973021 นาย นรินธร นินทราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

809 6314443034 นาย อภิวิชญ์ ธรรมปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



810 6314443041 นาย ยศโยธิน ข าเอนก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

811 6314442031 นาย นนทวัฒน์ จันทวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

812 6314972030 นางสาว สุทัตตา ปัญบุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

813 6314972010 นางสาว ทรายขวัญ กาคูณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

814 6314441023 นางสาว ศุจินทรา ไพบึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

815 6314443014 นางสาว รวิวรรณ จงใจจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

816 6314972035 นางสาว ณิชารัศม์ วรรณฐิติวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

817 6314973028 นาย พุทธิพงษ์ เกษแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

818 6314973044 นาย ณัฐวัตร รุ่งไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

819 6314973022 นาย อิทธิพัทธ์ ขิงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

820 6314973024 นาย ณัชพล พนาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

821 6314972012 นางสาว กรรณิการ์ สุขสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

822 6314972026 นางสาว จิราภรณ์ จันทรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

823 6314972037 นาย ไตรภพ กองสารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

824 6314972009 นาย ไชยวัฒน์ เฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

825 6314972042 นาย สุพรชัย พงษ์พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

826 6314972040 นางสาว ปรียาพร หาญเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

827 6314972006 นาย กิตติ ฟังโอวาท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

828 6314443023 นาย พิษณุ หัศดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

829 6314972003 นางสาว กนกวรรณ ใสสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

830 6314972024 นางสาว ศรัณยา สร้อยเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

831 6314972031 นางสาว เสาวลักษณ์ หัตถแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

832 6314972022 นางสาว วราภรณ์ พุ่มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

833 6314972011 นาย ทวีศักด์ิ ชาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

834 6314972014 นางสาว นันทกานต์ เก้ียวมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

835 6314022043 นาย อภินันท์ ใจปล้ีม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

836 6314022027 นาย สวกฤต รัตนอุไร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

837 6314972029 นาย ทรงทรัพย์ หงษ์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

838 6314972017 นาย พิภพภัทร พ่อตาแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

839 6314973045 นาย มารุต วงษ์ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



840 6314973019 นาย อนุวัฒน์ ศรีค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

841 6314973046 นางสาว แสงระวี อยู่ดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

842 6314973031 นาย จักรินทร์ แซ่อ้ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

843 6314973038 นางสาว วิริยาภรณ์ แซ่ลก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

844 6314973016 นางสาว สุธาสินี ฉัตรแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

845 6314441001 นาย กรวิชญ์ นาคสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

846 6314972043 นางสาว อารียา อรัญดร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

847 6314971038 นางสาว วัลย์ทิพย์ เซ่ียงโหล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

848 6314671001 นางสาว กสิณา รุ้งมัจฉา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

849 6314441036 นางสาว รัตติการณ์ เพียงช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

850 6314671004 นางสาว ชุติกาญจน์ ท่าพริก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

851 6314081011 นาย ณัชพล โคตรโยธา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

852 6314081016 นาย บูรพา กุลาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

853 6314081012 นาย ศุภกร คุณละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

854 6314441019 นางสาว รุ่งเจริญ บัวสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

855 6314441046 นางสาว อัมวิภา สายสุทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

856 6314441027 นางสาว สุภาศิริ เครงป้ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

857 6314972016 นางสาว พฤกษา กสิกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

858 6314441032 นางสาว ธนพร สุขจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

859 6314441028 นางสาว สุมินตรา วาสนาวิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

860 6314441009 นางสาว ณัฐพร อินเสาร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

861 6314973033 นาย ธนวัฒน์ สารทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

862 6314441016 นางสาว พิชญา วงศ์ทองค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

863 6314651023 นางสาว ปิยากร ชาญชิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

864 6314081021 นาย นนทนัตถ์ ฉัยลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

865 6312571008 นาย ศักดา แก้วงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

866 6312571001 นาย ชยพัทธ์ สุขเปรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

867 6312571005 นาย พชร เจริญรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

868 6312571002 นาย ภูวดล เจริญศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

869 6312571003 นาย ธีรภัทร ชาวไร่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล



870 6312571006 นาย พิพัฒน์พงศ์ ขวัญวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

871 6314681005 นางสาว ชุติมณฑน์ สิงห์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ

872 6314681007 นาย นครินทร์ พุทธพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ

873 6312131005 นางสาว อัมพา สุ่มมาตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

874 6314791007 นางสาว รัศม์ิชญาณ์ เสริมพัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

875 6314791001 นาย ธนศักด์ิ ค าสิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

876 6314791005 นาย ทรัพย์สินชัย ประมวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

877 6314791004 นาย ชยพล ประชุมชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

878 6314592011 นาย ชวิน พันธ์ุพิริยะ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

879 6314371004 นาย ศุภชัย สามัญ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

880 6314081002 นางสาว ชนินาถ สุนทวนิค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

881 6314081001 นาย จิรภัทร เจริญธนิตรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

882 6314372011 นางสาว ประไพ คีรีชล นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

883 6314312015 นางสาว สุรีย์รัตน์ สุขอุดม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

884 6314312018 นางสาว ละอองทิพย์ วันทุมมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

885 6314372004 นางสาว ชนาภา รักมิตร นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

886 6314311026 นาย อนุพงษ์ วงศ์หงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

887 6314312003 นางสาว อาภัสรา สีแสด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

888 6314982012 นางสาว ธันยวีย์ ศรีนัคเรศ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

889 6314651038 นางสาว พรทิพย์ ไข่เกษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

890 6314651028 นางสาว ศิริกัญญา แสงประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

891 6314651014 นางสาว เจนนภา ตันตระกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

892 6314982031 นางสาว อารยา ท่านอาษา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

893 6314651019 นางสาว อินธิดา กล่ินอยู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

894 6314591012 นางสาว หทัยชนก กุลรัตน์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

895 6314591016 นางสาว ปัทมา ย่ิงประยูร นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

896 6314591013 นางสาว วรรณวลี จิตรู นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

897 6314982055 นาย อภิสิทธ์ิ ค าพันธ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

898 6314982048 นาย อาทิตย์ ไพรพนม นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

899 6314982003 นาย กิตติศักด์ิ ตระกูลค าพานิช นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)



900 6314982001 นางสาว กฤติยา ทองข า นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

901 6314972020 นางสาว ภาวิณี จ าเนียรกาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

902 6314592001 นาย จตุพล จิตร์บรรเทา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

903 6314442008 นางสาว ณัฐริกา เงินยวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

904 6314592004 นาย จักรกฤษ ยะล้ือ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

905 6314311007 นาย เจตนิพัทธ์ นรสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

906 6314592021 นาย เดโชชัย อรัญญะ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

907 6314982025 นางสาว อนุสา พุทธศรี นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

908 6314591006 นาย นัทธพงศ์ โภโค นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

909 6314311016 นางสาว ภัสสร วิสุทธิไพศาล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

910 6314311017 นางสาว ปฐมภรณ์ ค้างคีรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

911 6314311024 นางสาว สุชัญญา จรูญกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

912 6314311003 นาย เกริกเกียรต์ิ ภามาตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

913 6314982038 นาย สิทธินันท์ นกกูลพงษ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

914 6314311004 นาย ขวัญชัย เกาะลอย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

915 6314312022 นาย ศักด์ินรินทร์ ศรีไกรสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

916 6314982028 นาย พชร หวังหมู่กลาง นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

917 6314982026 นางสาว ธัญศิริ เลิศโอสถ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

918 6314982050 นาย ณัฐอมร อินทร์อ่อน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

919 6314311025 นางสาว อมรรัตน์ ศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

920 6314311002 นางสาว กานติมา บุญรักษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

921 6314311022 นางสาว สายฝน อาจหาญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

922 6314982045 นางสาว ธัญญลักษณ์ เจียมจ ารัส นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

923 6314311023 นางสาว สุณิสา นามโคตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

924 6314372019 นางสาว ชนัญชิดา คุยเพียภูมิ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

925 6314372016 นางสาว สุธนมาศ ติณสุข นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

926 6314372001 นางสาว จันทิมา นพฤทธ์ิ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

927 6314311015 นางสาว ดวงแก้ว บัวหลวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

928 6314311005 นางสาว ชลธิชา ลิปยากร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

929 6314981007 นางสาว กมลวรรณ นิตสูงเนิน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (การส่ือสารการท่องเท่ียว)



930 6314372008 นางสาว วาทิยา ค ากองแก้ว นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

931 6314592015 นางสาว สุทธิดา ก่ าวงษ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

932 6314592014 นางสาว ภาวาดี โนรี นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

933 6314372021 นางสาว กัญญาภัค แต้มสีคาม นิเทศศาสตร์ การส่ือสารการท่องเท่ียว 2 ภาษา

934 6314982037 นางสาว ภัทรวดี คีรีเขตต์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

935 6314622004 นางสาว กัลยารัตน์ เขียวผ่อง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

936 6314452006 นาย พงษ์นรินทร์ ปานน่ิม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

937 6314421010 นาย พงศ์พัศ อนันต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

938 6314421017 นาย อนุชา ร่ืนอุดม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

939 6314931008 นาย ศุภกฤต ทับเดิม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

940 6314931006 นาย นนทนันท์ แสวงกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

941 6314931013 นาย มณเฑียนชัย ไกรสร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

942 6314851054 นางสาว ขวัญแก้ว เสียงเคราะห์ วิทยาการจัดการ การตลาด

943 6314851039 นางสาว กฤติยา ชุมเกษียร วิทยาการจัดการ การตลาด

944 6314851005 นางสาว จุฑามาศ ประถมภาส วิทยาการจัดการ การตลาด

945 6314452009 นาย ฐิติกานต์ ประกอบทรัพย์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

946 6314851018 นางสาว พิมพ์พิดา วงค์ดวง วิทยาการจัดการ การตลาด

947 6314452013 นาย ภาณุวัฒน์ มุลเสนา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

948 6314452001 นางสาว เกวลิน เพ็ญสว่าง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

949 6314452004 นาย ชัยภัทร สุขเจริญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

950 6314452011 นาย เอกวิชญ์ ศิริป่า วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

951 6314452015 นาย อมรเทพ นาคน้อย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

952 6314452007 นาย มานิตย์ แสนสุข วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

953 6314851019 นางสาว กนกพร แพทย์นุเคราะห์ วิทยาการจัดการ การตลาด

954 6314851026 นางสาว ศิรินภา ผลเกิด วิทยาการจัดการ การตลาด

955 6314452014 นางสาว ณัฐฐิภรณ์ ปิติไชยหิรัณ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

956 6314451013 นางสาว ภัทรนันท์ แก้วศรี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

957 6314811002 นางสาว กรรณิการ์ อุทุมพร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

958 6314811018 นางสาว ชญาภัส เจียมจักร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

959 6314811001 นางสาว กชพร เช้ือมอญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว



960 6314811012 นางสาว นิตยา พาดี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

961 6314811003 นาย กรวิชญ์ ช่ืนอารมย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

962 6314631016 นาย ธราดล รัตนประไพ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

963 6314631021 นาย พีรพัฒน์ สุรพินิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

964 6314421004 นาย ธีรุตม์ ไตรรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

965 6314921017 นาย ภัทรพล แสงจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

966 6314631031 นาย ปัณยวัฒน์ ศรีวิรัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

967 6314631033 นาย ธีรยุทธ แซ่เตียว วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

968 6314631041 นาย วรภัทร ศรีสุระ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

969 6314452008 นางสาว สุมณฑา กิมทรง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

970 6314452005 นางสาว ณัฐณิชา ไทยวงศา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

971 6314621007 นางสาว คนิตา ประจงใจ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

972 6314622043 นางสาว พัชราภรณ์ รักย่ิง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

973 6314851021 นางสาว ย่ิงลักษณ์ ทุ่มทอง วิทยาการจัดการ การตลาด

974 6314622037 นางสาว สุวดี จรูญญาติ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

975 6314631022 นาย สุรสิทธ์ิ วันเพ็ญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

976 6314631018 นางสาว นพวรรณ บัณฑิตชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

977 6314812021 นาย สมบัติ ภารพันธ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

978 6314811015 นาย เมธี มะลิวัลย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

979 6314812005 นาย ธนพัฒน์ จันทกิจ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

980 6314812013 นาย สรธัญ สินธุประเสริฐ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

981 6314621030 นางสาว ษมา จนจบ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

982 6314621023 นางสาว เมธินี เอ่ียมส าอางค์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

983 6314811036 นางสาว ยุวดี สนเสริม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

984 6314451018 นางสาว ณัฐณิชา คณานันท์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

985 6314851014 นาย ปิติพัฒน์ พสุมนต์ทนันท์ วิทยาการจัดการ การตลาด

986 6314811010 นางสาว นลิณี ระก าสี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

987 6314812020 นางสาว สุภาวดี ศรีสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

988 6314811013 นาย ประณพ เสนาะสรรณ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

989 6314811017 นางสาว วรินทร เลิศธัญญา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว



990 6314812014 นางสาว สุนิษา ดลจ ารัส วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

991 6314851032 นางสาว สุภาภร กมลเช้ือ วิทยาการจัดการ การตลาด

992 6314851035 นางสาว อรสา จันทสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การตลาด

993 6314851011 นาย ธีรวัฒน์ ล าดับวงค์ วิทยาการจัดการ การตลาด

994 6314812024 นางสาว สิตานันท์ เรียมทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

995 6314811030 นางสาว ณัฐฐิญา ประจงกิจ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

996 6314811008 นางสาว ชนัญชิดา บุตระบุญมา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

997 6314621027 นางสาว ศศิธร โอกลคร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

998 6314621034 นางสาว สุดารัตน์ สมบุญ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

999 6314812018 นางสาว อารีรัตน์ อู่ประไพ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1000 6314812006 นางสาว ธารารัตน์ พูลสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1001 6314811011 นางสาว น้ าผ้ึง ยันตไพล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1002 6314811045 นางสาว สิรภัทร ทองสิงห์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1003 6314811043 นางสาว สาวิณีย์ บัวจันทร์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1004 6314621031 นางสาว สิริพันธ์ุ แซ่อุ่น วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1005 6314621037 นางสาว อาทิติยา คุ้มปลี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1006 6314621013 นางสาว ธวัลหทัย ชนะจันทร์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1007 6314851012 นางสาว นันท์นภัส หุ่นบุญ วิทยาการจัดการ การตลาด

1008 6314811006 นางสาว จิดาภา ชาญประโคน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1009 6314631010 นางสาว เมทินี เนียมเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1010 6314051035 นางสาว อรณิชชา โสปันหริ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1011 6314051038 นางสาว ญาณิศา หิรัญภูริกุล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1012 6314621015 นางสาว นันธิดา สออนงค์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1013 6314622044 นางสาว มานิตา อุ่นใจ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1014 6314622042 นางสาว พรหิรัญดร์ พ้ืนแสน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1015 6314812002 นาย ธนารักษ์ ช่วงกล่ัน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1016 6314052016 นางสาว ภัณฑิรา สงวนทรัพย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1017 6314052025 นาย จิรพนธ์ มีเพ็ง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1018 6314811032 นางสาว น้ าเพชร เทียบแก้ว วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1019 6314051028 นาย ศุภกร ศรีค าซาว วิทยาการจัดการ การจัดการ



1020 6314051003 นาย กฤติกร อังคะหิรัญ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1021 6314623003 นางสาว กีรัน ปราสาท วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1022 6314623006 นางสาว ชลธิชา มันเดวอ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1023 6314623015 นางสาว ยาดา ปาน า วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1024 6314623007 นาย ชินกฤต พวงกล่ิน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1025 6314623010 นางสาว น้ าทิพย์ สีใส วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1026 6314623011 นางสาว ปริญญากร รุ่งโรจน์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1027 6314623027 นางสาว กัญญารัตน์ คชาธเรศ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1028 6314623021 นางสาว นัทพร ม่วงกระโทก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1029 6314623009 นางสาว นัศรินทร์ วิรัญโท วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1030 6314623002 นางสาว กิมนาง บัวแก้ว วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1031 6314623004 นางสาว กรรวรี หอมเชย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1032 6314623012 นางสาว ปาณิสรา แก้วระก า วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1033 6314623005 นางสาว ชนากานต์ มิตรประเสริฐ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1034 6314051051 นาย อธิพัชร์ คงสมร วิทยาการจัดการ การจัดการ

1035 6314051048 นาย นนทวัฒน์ พลเสน วิทยาการจัดการ การจัดการ

1036 6314052042 นางสาว ปรัชอร เดชอุดม วิทยาการจัดการ การจัดการ

1037 6314052032 นางสาว กิตติยา นาชมภู วิทยาการจัดการ การจัดการ

1038 6314051047 นาย ธนาคาร บัวหลวง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1039 6314051002 นางสาว กรรณิการ์ ตันทอง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1040 6314051032 นางสาว หน่ึงฤทัย สุขะ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1041 6314051034 นางสาว จุฬารัตน์ วงษ์แก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการ

1042 6314051019 นาย พิทยาธร ค ามีนาม วิทยาการจัดการ การจัดการ

1043 6314051001 นางสาว กชกร พวงมาลัย วิทยาการจัดการ การจัดการ

1044 6314051020 นางสาว แพรวิไล กมลพิสิทธินันท์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1045 6314051018 นางสาว พรวิภา มาสู่ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1046 6314051030 นางสาว สุพิชญา เนตรจรัส วิทยาการจัดการ การจัดการ

1047 6314051029 นางสาว โศจิรัตน์ ถือสัตย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1048 6314051021 นางสาว ภัทรพร จิตต์ต้ังตรง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1049 6314051026 นางสาว ศลิษา ประถมวงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ



1050 6314052005 นางสาว กรวีร์ ศรีจ าปา วิทยาการจัดการ การจัดการ

1051 6314052033 นางสาว ชุติกาญจน์ ไชยชาติ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1052 6314052037 นางสาว ชลธิชา เกษมศรีวิทยา วิทยาการจัดการ การจัดการ

1053 6314052006 นาย ณพวิทย์ อ่อนสอาด วิทยาการจัดการ การจัดการ

1054 6314052044 นางสาว วิชิตา สารสุข วิทยาการจัดการ การจัดการ

1055 6314052046 นางสาว อารียา อารุณ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1056 6314711024 นาย ลายลักษณ์ จันทร์กลาง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1057 6314541022 นาย ชนะ ลาภมูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1058 6314941036 นางสาว พัชรี โชตินคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1059 6314941031 นางสาว อินทิรา หนุนโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1060 6314941052 นาย สิรวิชญ์ วงศ์คช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1061 6314551020 นางสาว ปนัดดา กองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1062 6314551014 นางสาว จิรภิญญา ตันตราชีวธร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1063 6314551017 นางสาว นันท์มนัส พิมพ์เสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1064 6314551019 นางสาว ทับทิม พันธ์จ าปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1065 6314541010 นาย ทรงศักด์ิ ทองช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1066 6314541005 นางสาว ชลดา ใหมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1067 6314541004 นางสาว ฉัตรชนก เชาว์พลังกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1068 6314551016 นางสาว สุชานาฎ บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1069 6314551023 นางสาว ศศิรินทร์ มีทรัพย์ม่ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1070 6314551001 นางสาว ปาริสา วัชระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1071 6314551015 นางสาว ธิติมา ลาดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1072 6314443002 นางสาว กันติยา เชิงไว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1073 6314941022 นางสาว เขมินทรา ยอดสุขาวดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1074 6314941045 นางสาว กมลลักษณ์ มณีวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1075 6314551002 นางสาว ชารีรัตน์ ชัยชะนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1076 6314551018 นางสาว ปภัสรา วรรณกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1077 6314021006 นาย ธนากร ง้ิวลาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1078 6314941012 นางสาว ธิติมา อินทร์อ่ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1079 6314941008 นาย ชัยยุทธ ขจรกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน



1080 6314941050 นางสาว ชนากานต์ ปิยะมาตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1081 6314941005 นางสาว ชนิตา บรรเทาวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1082 6314941001 นางสาว กนกพร เหียงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1083 6314542009 นางสาว ศุกลภัทร ไข่แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1084 6314542030 นางสาว อลิษา วิเวโก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1085 6314542023 นางสาว สุภัสสรา ยศเรืองศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1086 6314541035 นางสาว นันทิตา คุ้มทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1087 6314541032 นางสาว สุภาดา สุวรรณวิชนี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1088 6314541014 นางสาว กันยารัตน์ ทองข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1089 6314542008 นางสาว มัญชุพร เคนบุปผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1090 6314542027 นางสาว ภัทราภรณ์ สมเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1091 6314021008 นางสาว ทิพรดา ทุมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1092 6314541023 นางสาว วาทิตา สิงห์สุขโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1093 6314541013 นาย ธีรดนย์ อนุกานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1094 6314022022 นาย อธิวัฒน์ บุญเมฆ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1095 6314021010 นาย นนทพัทธ์ ชวนช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1096 6314021021 นาย ยุทธพิชัย สิงห์ภิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1097 6314021016 นางสาว พรปวีณ์ แห่หล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1098 6314541008 นางสาว ณัฐรวี เทียนประชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1099 6314021022 นาย ราชัน เจ๊ะดิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1100 6314941011 นางสาว ตุนลดา พรหมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1101 6314542020 นางสาว สิริกัญญา ศรีอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1102 6314542007 นางสาว ธีราภรณ์ สุริวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1103 6314941013 นางสาว นิรชา เผ่าพันธ์ุดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1104 6314941006 นางสาว ชลมาศ เจริญนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1105 6314941019 นางสาว วรรณวิษา สินสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1106 6314941023 นางสาว สิริรินทร์ แย้มแจ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1107 6314941002 นางสาว กนกรักษ์ วอริชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1108 6314941054 นางสาว สาวิตรี คุ้มวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1109 6314941046 นางสาว โชติกา พ่วงกระสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน



1110 6314941055 นางสาว สุธิมนต์ เบญญาพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1111 6314941047 นางสาว ณฐพร พันธ์จันทร์ดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1112 6314442037 นางสาว วรินธร พานแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1113 6314941010 นางสาว ดุจฤดี สร้างวัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1114 6314971013 นางสาว ธิดาวรรณ ธนากิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1115 6314541030 นางสาว สุชานาถ ถนอมชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1116 6314442010 นางสาว ปริยากร พูลสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1117 6314442038 นางสาว สมิตา ทองโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1118 6314442043 นาย พัชรพล ประทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1119 6314442019 นางสาว ศรุจตา ป้ันถนอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1120 6314022035 นาย ธีรพงศ์ เวชสรรเสริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1121 6314022034 นาย ฐปน คนมีเก่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1122 6314442024 นางสาว สุภาพร ค าไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1123 6314442022 นางสาว สิริธร โมด่านจาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1124 6314021027 นางสาว สุธิดา ประสมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1125 6314022003 นางสาว จันจิรา ประจ ากลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1126 6314542025 นางสาว ธีรดา คันทรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1127 6314542016 นางสาว กัญญาภรณ์ ดีวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1128 6314022018 นาย ศุภกิจ สวนโสกเชือก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1129 6314021002 นาย กฤษดา คามาวาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1130 6314442015 นางสาว ภัทรลดา กนกหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1131 6314443006 นางสาว ชยาภา ค าลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1132 6314021036 นาย วงศธร โชติสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1133 6314971036 นางสาว วรัญญา จ้ีฟู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1134 6314021009 นางสาว ธิดารัตน์ นักประทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1135 6314021001 นางสาว กมลพรรณ ปล้ืมผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1136 6314021004 นางสาว คงคาลัย หนองแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1137 6314021033 นาย รัฐธรรมนูญ บุญตูบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1138 6314442002 นางสาว กุลวดี สุเมธวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1139 6314442021 นางสาว ศศิภาวรรณ อินทร์โต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1140 6314022025 นาย พงศธร หิมพานต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1141 6314022002 นาย ทินภัทร วาสนาวิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1142 6314972002 นางสาว กนกวรรณ บ ารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1143 6314972005 นางสาว กัญญาพัชร ยุธะนัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1144 6314022028 นาย อภิวัฒน์ รัตนาขจี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1145 6314443047 นางสาว ปาริตา รอดบรรจบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1146 6314022012 นาย ปรวัชร ขะหัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1147 6314022006 นาย เจตนิพัทธ์ หอมประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1148 6314022010 นาย ธันยธรณ์ นุกูลภักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1149 6314441026 นางสาว สุธิชา สน่ันวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1150 6314441025 นางสาว สิริกร เผ่ือแผ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1151 6314442017 นางสาว รุจิรา จันทร์เอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1152 6314442034 นางสาว พรชิตา ไชยราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1153 6314441035 นางสาว มัณฑนากรณ์ บุญเป่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1154 6314671013 นางสาว รสิกา วินทะไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1155 6314671012 นาย มุจลินท์ ปรึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1156 6314671008 นาย สหรัฐ ดอนเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1157 6314441043 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1158 6314441012 นาย ปรินทร อภิบาลศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1159 6314972033 นาย เชิงชาย แนบเน้ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1160 6314441024 นางสาว สลิลทิพย์ แสงสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1161 6314671009 นาย อรรถวิทย์ โกกิรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1162 6314671023 นาย ภาณุพงศ์ จิตรเสง่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1163 6314671019 นาย กฤติเดช ตรีณุมิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1164 6314441030 นาย อภิรักษ์ ธรรมเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1165 6314441003 นาย กฤษณะ นันทกมลวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1166 6314671021 นางสาว จิรนันท์ ก้อนค าบา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1167 6314021043 นางสาว ศศิวิมล จักษุนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1168 6314671022 นางสาว สุมิญตรา ทิพย์ประชาบาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1169 6314443029 นางสาว หน่ึงนภา ใจงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1170 6314671010 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์ทับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1171 6314671002 นางสาว จิรภัทร อุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1172 6314972008 นางสาว ชนัญชิดา ไชยหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1173 6314441037 นางสาว วริศรา เขมะวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1174 6314971005 นาย กิตติ กลมกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1175 6314021007 นาย ณภัทร สนธ์ิหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1176 6314441006 นางสาว เกษรุรีย์ สุทธิสรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1177 6314021005 นาย ชาญณรงค์ พวงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1178 6314973047 นาย พันธวิศ ธารามหากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1179 6314681001 นาย ศรัณย์ อ้นเงิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ

1180 6314681011 นางสาว วรารัตน์ แก้วหลอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ

1181 6314651024 นาย ม้าวิน บุญเเดง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1182 6314651025 นางสาว วรรณวิสา จ าปาเเสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1183 6314973003 นางสาว ญาณาธิป จรัสโศภิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1184 6314973035 นางสาว พัสวี เทียนวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1185 6314973030 นางสาว อินทรพร ถาจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1186 6314372013 นางสาว วสุนันท์ ไขกระโทก นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

1187 6314312006 นางสาว ทิพวรรณ เหล่าสิงห์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1188 6314312004 นางสาว ธมลวรรณ เทียนแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1189 6314372006 นางสาว ทิชากรณ์ พลอยสุกใส นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

1190 6314372003 นางสาว ทิวาพร ปาระบับ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

1191 6314312016 นางสาว จิตตรา เปรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1192 6314312010 นางสาว ศุภมาศ พินิจกลาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1193 6314312005 นางสาว นัชชา คงขวัญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1194 6314312011 นางสาว อารีรัตน์ พ่อพรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1195 6314312017 นางสาว ปุษยา ชมช่ืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1196 6314312001 นางสาว ชมพูนุท มุติมาลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1197 6314511003 นางสาว พิมพ์ชนก พยัคฆพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1198 6314651012 นาย ภัทรพล ทรงวัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1199 6314651011 นางสาว พิชามญช์ุ คล้ายสุขพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา



1200 6314651006 นาย ธันวา ยันท า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1201 6314511006 นาย ปรัชญา จันทรา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1202 6314511007 นาย ณัฐวุฒิ พวงทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1203 6314511011 นาย ธนธรณ์ ใหญ่ชุก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1204 6314651020 นาย ธาดาพงศ์ ศรีบุษย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1205 6314651039 นางสาว ธนัชพร เจริญเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1206 6314651026 นางสาว สุชานันท์ ไชยมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1207 6314591002 นางสาว ครองขวัญ สุขภิญโญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1208 6314972007 นางสาว จิราพร แก้วจุมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1209 6314972039 นางสาว ธนิดา สุพรรณวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1210 6314592007 นางสาว ปาริชาต แสนตอ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1211 6314592016 นางสาว มณฑิรา ยุบลมูล นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1212 6314982020 นาย ศุภวิชญ์ ปฏิสังข์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1213 6314982018 นางสาว มนัสวี ทองจันทร์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1214 6314982015 นางสาว ป่ินมณี สะใบ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1215 6314982013 นางสาว ธารี รสหอม นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1216 6314052023 นางสาว อุไร ฉิมบ้านดอน วิทยาการจัดการ การจัดการ

1217 6314311020 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1218 6314973015 นางสาว สุดารัตน์ เกตุหนองพ้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1219 6314973039 นางสาว อรุณี ฤทธิเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1220 6314312020 นางสาว พัทธมน เสืองาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1221 6314312002 นางสาว อัครยา เกตุมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1222 6314312021 นางสาว ไพลิน รัตนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1223 6314982043 นาย ศรศักด์ิ ศักด์ิศรีสุวรรณ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1224 6314591003 นาย บุญบารมี ไทยจีน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1225 6314591011 นางสาว สุภัทรา ชลปรีชา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1226 6314982024 นาย อนิกุล ถาวร นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1227 6314591022 นาย ชินภัทท สืบจากอินทร์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1228 6314591017 นาย สมพงศ์ บัวบาน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1229 6314591004 นาย ธนกฤต โสทนา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)



1230 6314982034 นาย ศุภากร คนเจน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1231 6314982002 นางสาว จณิสตา ฉายา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1232 6314982049 นางสาว อิสราภรณ์ ศรีวิรัญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1233 6314651031 นาย ฐาปนพงศ์ กิจชล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1234 6314982056 นางสาว พิมพ์วารี แย้มชุมพร นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1235 6314982035 นางสาว ชนินาถ ศรีทองค า นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1236 6314982053 นาย นวพัฒน์ วิทยะวรกาญจน์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1237 6314592030 นาย ธนากร สิตาธรรม นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1238 6314592031 นาย ไพโรจน์ พิทักษ์ผล นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1239 6314592006 นาย นิติภูมิ นาคสวัสด์ิ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1240 6314631039 นาย ภาณุวัฒน์ บุญเกิด วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1241 6314981009 นาย รัตนกร รักตัว นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (การส่ือสารการท่องเท่ียว)

1242 6314982039 นางสาว โสภิดา บุศราค า นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1243 6314621033 นาย บูรพา ธุระ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1244 6314621040 นาย เอกภพ นาคยา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1245 6314421023 นาย พรหมมินทร์ จิตนาวสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1246 6314931012 นางสาว ดวงพร ย้ิมเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1247 6314631027 นาย ศุภชัย สุขสวัสด์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1248 6314631025 นางสาว ก๊ิฟ วันดี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1249 6314631013 นางสาว สิริวรรณ มีศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1250 6314631029 นางสาว สุพรรษา ศิริแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1251 6314631032 นาย ณัฐชานนท์ สุโรรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1252 6314631001 นาย จิตรกร ทองมี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1253 6314631007 นาย ปุณณานันท์ เทพศาสตรา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1254 6314631034 นาย อนุพงศ์ เพ็งสว่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1255 6314631003 นาย กีรกฤษฏ์ิ จิรกิจรุ่งเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1256 6314631008 นาย พีรพัฒน์ กุลวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1257 6314631015 นาย เกรียงไกร วัฒนุชชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1258 6314631030 นาย ณรงค์กร เกิดแก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1259 6314931015 นาย ชัญญกร อนันต์พิสุทธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ



1260 6314631038 นาย เนมินทร์ รุ่งศรีทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1261 6314421014 นาย พีรณัฐ สารศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1262 6314421002 นาย กิตติพันธ์ ทรัพย์มี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1263 6314421015 นาย วิศรุต รุ่งแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1264 6314421009 นาย นิรุจน์ บุตรดางาม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1265 6314421001 นาย กษิดิศ พาทุมโฉม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1266 6314421005 นาย ณัฐชนน ไทยเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1267 6314421019 นาย ยศกร หวังเศษกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1268 6314691001 นาย กิตติศักด์ิ ฉ่ าฉวย วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1269 6314692001 นางสาว กมลเนตร แก้วขาว วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1270 6314691002 นางสาว ธิดาพรรณ โพธ์ิแสงดา วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1271 6314691003 นาย พีรพล ติณณาวงศ์ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1272 6314691004 นางสาว ศันศนีย์ ดีผ่อน วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1273 6314691005 นางสาว สุนันทา สิงห์โห วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1274 6314691006 นางสาว สุนิสา โพธ์ิเงิน วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1275 6314691007 นางสาว อภิญญา ธรรมครบุรี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1276 6314691009 นางสาว วีรดา ฉิมใหม่ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1277 6314691010 นางสาว โชติกา ใสตะภาพ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1278 6314691013 นางสาว อเทติยา ธรรมครบุรี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

1279 6314621001 นางสาว กรกนก นาคสัมฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1280 6314621009 นางสาว จิตรานุช สมคิด วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1281 6314621010 นางสาว จินตนา ภูทอนธง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1282 6314621011 นางสาว เจนจิรา ชอบสวย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1283 6314451021 นางสาว ธมลวรรณ เบ็ญจวรรณ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1284 6314451040 นางสาว ธิติมา ลาภสม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1285 6314451024 นาย วรัญญู คทายเพ็ชร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1286 6314621036 นางสาว อธิชา ปาพ้นภัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1287 6314621005 นาย กิตติศักด์ิ มาฆะวิมล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1288 6314621020 นางสาว พรรณภิณี อารีรักษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1289 6314621003 นางสาว กิตรีญา งอนชัยภูมิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต



1290 6314841013 นางสาว พิชยา สมัยกุล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1291 6314451041 นาย ภัณนุพงษ์ ลับเหล่ียม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1292 6314451042 นาย ภานุพงศ์ สุขิโต วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1293 6314451009 นาย กฤษณ์ ตันติวานิช วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1294 6314421025 นาย วันเฉลิม เรืองไทย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1295 6314651032 นาย จิรวัฒน์ ราชวัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1296 6314841014 นาย กวีวัธน์ สัตตะ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1297 6314842001 นางสาว สิริวิมล สุพรรณพยัคฆ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1298 6314622032 นางสาว สิริยุพา พิระภาค วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1299 6314631002 นาย ฐิติวัสส์ เอมสมบูรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1300 6314921007 นาย ศุภณัฐ โฉมเฉลา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1301 6314921005 นาย กันตินันท์ ศิริไสยาสน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1302 6314931003 นางสาว เกวลิน แสงปาน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1303 6314931024 นางสาว โมเม เกษี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1304 6314931007 นาย นราธิป บุญไทย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1305 6314931004 นางสาว เวณิกา ชาลาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1306 6314921022 นาย สิรภพ สอนสืบ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1307 6314452012 นาย ศิษฐกร วนะบดีนิมิต วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1308 6314931025 นาย ยุทธนา วิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1309 6314421018 นางสาว ฉัตรมาดา วรรณสิงห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1310 6314421028 นางสาว พัชรินทร์ พรมศร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1311 6314421020 นางสาว ฑิตยา ดริเสถียร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1312 6314921004 นางสาว ปทุมวดี คุณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1313 6314851040 นางสาว พนิดา ใจเยือกเย็น วิทยาการจัดการ การตลาด

1314 6314851017 นางสาว พลอยไพลิน ผลจิตต์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1315 6314851030 นางสาว สุธิมา ผกามาศ วิทยาการจัดการ การตลาด

1316 6314851038 นาย ธีระเดช ผดุงศิลป์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1317 6314851046 นาย ณัฐวุฒิ ช่วยทุกข์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1318 6314851025 นาย วุฒิชัย จันทะนงค์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1319 6314421008 นาย นพณัฐ เจริญทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ



1320 6314421006 นาย ดังดวงใจ จินดาเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1321 6314421022 นาย ปัณณวิชญ์ สิทธิประสงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1322 6314851022 นางสาว รมิตา พูลทวี วิทยาการจัดการ การตลาด

1323 6314851020 นางสาว ภิญญดา สร้อยศรี วิทยาการจัดการ การตลาด

1324 6314421021 นาย นพดล พันธ์ศุภศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1325 6314421012 นาย ธรรมนาถ แสงลา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1326 6314421016 นาย อดิศร ป้ันก้อง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1327 6314631026 นาย กิตติภัทร จันทวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1328 6314421007 นางสาว ทรียา หมู่ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1329 6314851045 นาย ศักดา มหาช่อ วิทยาการจัดการ การตลาด

1330 6314851053 นางสาว ภัทรวดี บุญอุไร วิทยาการจัดการ การตลาด

1331 6314851031 นางสาว สุภัสสร โสภา วิทยาการจัดการ การตลาด

1332 6314631004 นาย ตฤษนันท์ ค าพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1333 6314631020 นาย พิพิธชัย ธนะสันติวัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1334 6314631035 นาย เอกรินทร์ กะวิ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1335 6314631017 นาย นพรัตน์ ธนสารศิริกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1336 6314921011 นาย วรปรัชญ์ ศรีโมสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1337 6314921002 นาย กฤติน พ่ึงพานิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1338 6314451015 นางสาว ศรุตา บุตรให้ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1339 6314451008 นางสาว ณัฏฐา นามหนอง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1340 6314621017 นางสาว เบญจวรรณ ทองค า วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1341 6314621038 นางสาว อาภารัตน์ สัตยาพงษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1342 6314851028 นางสาว สุดารัตน์ พิไลกุล วิทยาการจัดการ การตลาด

1343 6314851002 นางสาว กุณภัทร พลอยประไพร วิทยาการจัดการ การตลาด

1344 6314621021 นางสาว พลอยชมพู วงเวียน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1345 6314621029 นางสาว ศิวนาถ โชคเจริญวงศ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1346 6314621008 นางสาว จันทิมา สุขลาภ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1347 6314621032 นางสาว สุฑามาศ ศรีมี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1348 6314621039 นางสาว อารีรัตน์ ฉิมบ้านไร่ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1349 6314621045 นางสาว สุธิดา หาญเทศ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต



1350 6314622024 นางสาว นันทกานต์ ปัญญาทิพย์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1351 6314622025 นางสาว อัญชลี สวนเกษม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1352 6314622038 นาย กิตติภูมิ แฟงคล้าย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1353 6314622023 นาย นราวิชย์ สายทอง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1354 6314622035 นาย ธีรพัฒน์ ป้องหมู่ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1355 6314812007 นางสาว ปณัชญา ปทุมเจริญวงษ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1356 6314451036 นาย ชัยวัฒน์ ชุมสาย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1357 6314811029 นางสาว แอม ไชยะเดช วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1358 6314811005 นางสาว กัลยรัตน์ ชักชวนวงษ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1359 6314851008 นางสาว ณัฐกานต์ นามวงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1360 6314851048 นางสาว พัณณิตา ศรีสว่าง วิทยาการจัดการ การตลาด

1361 6314851006 นางสาว ชนานันท์ ทรัพย์จันทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1362 6314052021 นางสาว ศศิภา เพ็ชรกุล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1363 6314052048 นางสาว พัชรีพร ภาคจิตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1364 6314051004 นางสาว กัญญนัช ยศธนะธร วิทยาการจัดการ การจัดการ

1365 6314812019 นาย ปราชญ์ บุญทาตร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1366 6314052019 นาย ราเมต ธนาพิชัยยุทธ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1367 6314052007 นาย อธิชาติ วิชัยโคตร วิทยาการจัดการ การจัดการ

1368 6314052017 นาย ภัทรธร แสงวงศ์กิจ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1369 6314052027 นางสาว กัญญาณัท ศรีปลัด วิทยาการจัดการ การจัดการ

1370 6314052036 นางสาว จารุวรรณ อินจาลัน วิทยาการจัดการ การจัดการ

1371 6314812023 นางสาว สรัลชนา สุขรัตนเจริญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1372 6314812008 นางสาว ภรนภัส อติฉันท์โท วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1373 6314051022 นางสาว ภัทรลัดดา ประกอบการ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1374 6314051036 นาย อิสริยะ นิมิตรุ่งโรจน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1375 6314051023 นาย ภานุวัฒน์ ศิริกุลเจริญผล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1376 6314052041 นาย นันทพงศ์ ช านาญ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1377 6314811040 นาย ศราวุฒิ จันทร์กลม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1378 6314052026 นางสาว ณัฎฐณิชา ไชยริปู วิทยาการจัดการ การจัดการ

1379 6314052030 นางสาว ศศิภา ทับทิมศรี วิทยาการจัดการ การจัดการ



1380 6314052012 นางสาว นวพร ภักดีบุตร วิทยาการจัดการ การจัดการ

1381 6314052034 นางสาว ป่ินมนัส ทองนวล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1382 6314052029 นางสาว วรัญญา สียางนอก วิทยาการจัดการ การจัดการ

1383 6314052013 นางสาว บุญดา น่ิมป่ันฝ้าย วิทยาการจัดการ การจัดการ

1384 6314051050 นางสาว ศิรภัสสร ชนะรัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1385 6314052028 นาย ธีรวิทย์ ประทุมวัง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1386 6314052009 นาย ณรงค์กร วงศ์แก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการ

1387 6314051025 นางสาว เย็นฤดี วงษ์ปัญญา วิทยาการจัดการ การจัดการ

1388 6314051012 นางสาว ธัญญารัตน์ เจียมจักร วิทยาการจัดการ การจัดการ

1389 6314051037 นางสาว จุฬาลักษณ์ รัตนวงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1390 6314051027 นางสาว ศศิมา รุ่งแจ้ง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1391 6314052011 นาย ธีรภัทร์ เทียนขาว วิทยาการจัดการ การจัดการ

1392 6314052045 นาย อมรวิทย์ ไหลพิริยกุล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1393 6314051016 นางสาว กัลยารัตน์ โภคสมบัติ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1394 6314051024 นางสาว มรกต ตระกูลพุทธรักษา วิทยาการจัดการ การจัดการ

1395 6314051045 นางสาว มะลิวัลย์ กุลสากล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1396 6314052020 นางสาว วิลาสินี เนตรจรัส วิทยาการจัดการ การจัดการ

1397 6314052047 นาย นนทวัฒน์ บริสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1398 6314051015 นางสาว นิพาดา ประเสริฐธรรม วิทยาการจัดการ การจัดการ

1399 6314051042 นางสาว บัวแก้ว สมานมิตร วิทยาการจัดการ การจัดการ

1400 6314051041 นางสาว นพรัตน์ บูแดง วิทยาการจัดการ การจัดการ

1401 6314051011 นางสาว ณัฐชยา พงษ์เกตุกรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1402 6314991041 นาย พงศกร เย่ียมรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

1403 6314052031 นางสาว กานต์ธีรา บุญยงค์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1404 6314052043 นาย ตวัน มงคลนาค วิทยาการจัดการ การจัดการ

1405 6314051031 นางสาว สุภรณ์ทิพย์ สมาธิมงคล วิทยาการจัดการ การจัดการ

1406 6314051005 นางสาว กัญญารัตน์ สุทธิวารี วิทยาการจัดการ การจัดการ

1407 6314542018 นางสาว มัตติกา อินทปันตี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1408 6314541009 นางสาว ณิชาพร รัตนวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1409 6314941033 นางสาว กุลญารัตน์ ปร่ิมผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน



1410 6314941043 นางสาว สุชัญญา พิทยาวิริยะพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1411 6314551007 นางสาว เยาวเรศ สมนึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1412 6314551011 นางสาว กรรณิกา จันดาปราบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1413 6314551012 นางสาว สุพัตตรา กิจอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1414 6314021015 นาย พิเชฐ พรมนัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1415 6314941028 นางสาว เสาวลักษณ์ อินทรวิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1416 6314941018 นางสาว ชนิดา รัตน์ใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1417 6314542004 นางสาว ชญาดา ถัมพาพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1418 6314541016 นาย ปุระชัย หาญณรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1419 6314542012 นางสาว หทัยภัทร บุญฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1420 6314541034 นางสาว อรจิรา เชียงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1421 6314542001 นางสาว กิตติมา ย่องใย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1422 6314542024 นาย ธณดล โพธิงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1423 6314022014 นางสาว พัณณิตา วงค์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1424 6314022011 นางสาว ปนัดดา ศิริโกศล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1425 6314022007 นางสาว ชลนิภา เหว่าแว่ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1426 6314941044 นางสาว ณัฐกุล เพราะเรืองบิดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1427 6314022020 นางสาว สุชาดา บ ารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1428 6314022038 นางสาว พัชริดา ห้าวหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1429 6314022005 นางสาว จิราพัชร เกตุสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1430 6314442020 นางสาว ศศิภา ทองปลิว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1431 6314021020 นางสาว มนฤทัย โกมลกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1432 6314442026 นางสาว อนัญญา คะเสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1433 6314442007 นางสาว ชลิตา จิตชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1434 6314442029 นางสาว อารียา อรุณพรต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1435 6314442030 นางสาว ไอรินทร์ พลปิยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1436 6314971022 นาย ดุสิต อนันตสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1437 6314442009 นางสาว ณิชกานต์ รุ่งลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1438 6314443009 นาย นรบดี กล้าเกียรติกวิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1439 6314443019 นาย ธนาคาร ผ่องสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1440 6314441038 นางสาว ศศิพิมพ์ ผินกลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1441 6314442016 นางสาว รจมณฑ์ สุกแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1442 6314442042 นางสาว พลอยพิมล ป่ินแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1443 6314441021 นางสาว วรรณา พรหมไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1444 6314441039 นางสาว สโรชา ส านักวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1445 6314443033 นาย พีรพัฒน์ องค์สุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1446 6314443025 นาย เรืองยศ ก่อแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1447 6314971012 นางสาว ธิดาพร แก้วสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1448 6314971027 นาย สุภฤกษ์ ดวงฤทัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1449 6314972021 นาย ภูมินทร์ ชูเชิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1450 6314443004 นาย จักรกฤษณ์ สาบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1451 6314443011 นางสาว พรรณศิริ ภู่สิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1452 6314443013 นาย กิตตินันท์ คงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1453 6314442033 นาย ปฏิภาณ สุพราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1454 6314971018 นาย พิทักษ์ โพธิรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1455 6314971009 นางสาว ณัฐชยา ตะเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1456 6314443016 นาย ณัฐวรรณ กวดรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1457 6314442023 นาย สุภัทรพงศ์ ยมนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1458 6314971031 นางสาว อวิกา ค าสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1459 6314971034 นางสาว เบญญาภา ยางทุ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1460 6314971017 นางสาว ชลธิชา เจียมจ ารัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1461 6314441034 นางสาว พัตรพิมล สาริวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1462 6314973002 นางสาว จุฑาทิพย์ ท้าวหม่ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1463 6314973026 นาย ตันติกร ธรรมเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1464 6314442040 นาย จิณณวัตร เกิดไกล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1465 6314973010 นางสาว กัญญ์กุลณัช รัตนวาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1466 6314973032 นางสาว ณัทมน พงษ์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1467 6314441042 นาย มงคลชัย เลิศธัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1468 6314442044 นาย วีรภัทร หงษ์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1469 6314021024 นาย ศรัณย์ โกสินทร์พาณิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



1470 6314021040 นาย ธนะรัชต์ ศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1471 6314022017 นางสาว โยชิตา ทัศวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1472 6314972023 นางสาว วีรพร แป้นงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1473 6314972027 นางสาว โศจิรัตน์ คงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1474 6314972004 นางสาว กมลชนก วงษ์จีนเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1475 6314972045 นางสาว ศุภาวรรณ เชิดชูศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1476 6314971024 นาย ศิริชัย งามเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1477 6314973027 นาย ปฏิมากรณ์ บัวหลวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1478 6314973037 นาย ภูเบศ สร้างนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1479 6314971044 นาย อภิชาติ ลิธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1480 6314973012 นาย ทักษิณ ศิริษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1481 6314972041 นาย ธัญทัต ขุนพิมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1482 6314972013 นางสาว นวพร ทองภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1483 6314972018 นางสาว พุทธิชา นุชวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1484 6314971032 นาย ธนวัฒน์ สินธพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1485 6314972032 นาย อภิวัฒน์ พิรุณสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1486 6314442035 นางสาว แพรวา คลังสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1487 6314442039 นางสาว กัลยรัตน์ สุญญาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1488 6314442025 นางสาว สุมาวดี มากประยูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1489 6314971008 นางสาว ชาลินี คุมคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1490 6314971007 นางสาว ชลภิฌา บ ารุงชนม์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1491 6314971004 นางสาว กัญญารัตน์ กล่ินจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1492 6314971010 นางสาว ณัฐธิดา ไชยวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1493 6314971001 นางสาว กมลชนก ฤทธิมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1494 6314971030 นางสาว อรัญญา เส็งสมุทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1495 6314671007 นางสาว ศิริพร ธรรมกถึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1496 6314671005 นางสาว แพรพรรณ โกมลพิพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1497 6314671003 นาย เฉลิมพงษ์ มณีฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1498 6314081005 นาย นราธร มิตรวิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1499 6314441007 นาย ชยธร มะลิวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1500 6314973040 นางสาว กัญญาพัชร มโนสุขุมนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1501 6314973043 นาย สิทธิกร ธรรมสุทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1502 6314973023 นางสาว เกศราภรณ์ ทองเย็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1503 6314973005 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ใจสุทธิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1504 6314791011 นางสาว สุจิรา วุฒิมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1505 6314021044 นาย ภาสกร งามกระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1506 6314022042 นาย สิทธิธาจารย์ บุญเล้ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1507 6314592010 นาย จิรวัฒน์ กิจพจณีย์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1508 6314081003 นาย ฐิติโชติ ชาญด้วยกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1509 6314081008 นาย ภารวี ต้นกล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1510 6314081020 นาย ธนาวุฒิ ประจงใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1511 6314081018 นาย อาณาจักร กสิกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1512 6314081007 นาย พยุหะ มณีเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1513 6314081010 นาย วงศกร มานะกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1514 6314651001 นางสาว ขวัญจิต ม่ันจิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1515 6314651022 นาย ศิรสิทธ์ิ คอนมะลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1516 6314651016 นางสาว ศรวณีย์ สร้างนอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1517 6314651030 นางสาว ปรียวิศว์ เพียรหล า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1518 6314651027 นางสาว สุทธิดา วงษ์สา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1519 6314081013 นาย วริทธ์ินันท์ ผาดผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1520 6314651013 นาย ภาสกร เย็นใจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1521 6314651003 นาย เจษฎา ระเวกโฉม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1522 6314651002 นาย กิตติศักด์ิ ขนุนทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1523 6314651018 นาย ศุภวิชญ์ เจริญผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1524 6314511001 นาย ขจรเกียรติ ใหม่โสภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1525 6314511008 นาย ปฐมพงษ์ วีระพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1526 6314651017 นาย ศุภโชค วงศ์ราษฎร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1527 6314651009 นาย ปวริศ ภูริสุทธิรมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1528 6314312008 นาย วิรุฬห์ สัมฤทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1529 6314312009 นาย วีรชาติ งามพงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์



1530 6314312007 นาย วิทวัส เฝ้าสันเทียะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1531 6314312012 นาย วิษณุ ปานงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1532 6314311001 นางสาว กมลทิพย์ เลิศธนานุวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1533 6314311018 นางสาว พรรณิภา พ้ืนผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1534 6314311012 นางสาว ณัฐชา ทิพวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1535 6314311006 นางสาว จิตรานุช สรรพาวุธ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1536 6314591010 นาย วีรพล พลุกล่ิน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1537 6312571004 นาย พงศธร ม่วงพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

1538 6312571009 นาย ศิริศักด์ิ ต้ังสกุลศิริโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

1539 6314311014 นาย ณัฐภัทร เพ็งผ่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1540 6314982009 นางสาว ณัฐชยา วงศ์คง นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1541 6314371001 นางสาว กานต์พิชชา ลีลาภัทร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

1542 6314371007 นางสาว ธารารัตน์ สว่างคราม นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

1543 6314371008 นางสาว มนัสดา พันธ์กุ้ย นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

1544 6314982044 นางสาว สุกัญญา คีรีเขต นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1545 6314591005 นาย ภวัต ชัยพรอภิรุต นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1546 6314591015 นาย เบญจพล ชายหาด นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

1547 6314081006 นาย เมทวิน เกตุบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

1548 6314311013 นาย ทักษิณ ล้ีไพโรจน์กุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

1549 6314982016 นาย พรเทพ ส าราญพันธ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1550 6314511012 นาย นันทวิชช์ คุณแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

1551 6314982029 นาย พีรพล รัตน์นัย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1552 6314982023 นาย สุรสีห์ เขียวหม่ืนไวย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1553 6314982005 นาย ญาณกิตต์ ค าดอนหัน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1554 6314621043 นางสาว ศิริพร เกษี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1555 6314931011 นาย มงคล ศรีประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1556 6314931022 นาย สุธีระพัฒน์ มุกดาสนิท วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1557 6314631011 นาย ธนกร ธันคณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1558 6314631009 นาย ภาสกร บุญอาจ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1559 6314421003 นาย จีรศักด์ิ วิเศษโวหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ



1560 6314451038 นาย เทพ นอน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1561 6314451035 นาย ฉัตรธวัติ หมู่พยัคฆ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1562 6314251007 นาย กสิวัฒน์ วรรณสุข วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1563 6314421029 นาย แพททริค ซูมินสก้ี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1564 6314421030 นาย อภิสิทธ์ิ นัทธี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1565 6314631028 นาย สิทธิกรณ์ สุวรรณา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1566 6314451043 นางสาว วรกมล ร่ืนเริง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1567 6314451044 นางสาว ญาณิศา ปล้ืมสุด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1568 6314982022 นางสาว ธนพร เมทา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1569 6314251005 นาย นนทพัทธ์ เพ็งเหล่าง้ิว วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1570 6314631005 นาย ทศพล สอนเกิด วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1571 6314631024 นาย ภาณุวัฒน์ กิตติเวช วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1572 6314631012 นาย สารินทร์ จิตบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1573 6314251010 นาย ธาร์เคน สิงหพันธ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1574 6314251003 นางสาว ณัฐริกา โมคศักด์ิ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1575 6314251009 นางสาว กัญญารัตน์ ครองวงษ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1576 6314251001 นางสาว กานดา ค าถา วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1577 6314451007 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ภูมิฤทธ์ิตระกูล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1578 6314251002 นาย ชนกชนม์ ทองแดง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1579 6314451002 นาย กิตติภณ พงษ์ดี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1580 6314451017 นาย โชติวัฒน์ นิลทองค า วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1581 6314451020 นางสาว ฉัตรชนก น าชัยทวีโชค วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1582 6314451019 นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1583 6314251008 นาย อาชา บุญให้ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1584 6314841011 นาย กฤษดา เเซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1585 6314841020 นางสาว พิมพ์อารยา หิรัญเจริญ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1586 6314841001 นางสาว จิราวรรณ นักเสียง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1587 6314841007 นางสาว ปัณณพร ต้ังใจช่วยชาติ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1588 6314841018 นางสาว จิรนันท์ ศรีจันทร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1589 6314841019 นางสาว นิศารัตน์ ดุลยสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์



1590 6314841002 นางสาว ณัฐกมล วิฑูรย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1591 6314841015 นางสาว ฉัตร์เงิน ปุริโส วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1592 6314841006 นางสาว เนตรปรียา วงษ์แก้ว วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1593 6314841009 นางสาว ลักษวรรณ รัตนวงศ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1594 6314451003 นาย เขษมศักด์ิ สีจันลา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1595 6314451014 นาย ภาณุพงศ์ บุษบาศรี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1596 6314451023 นาย วรพงศ์ ปตุโม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1597 6314451005 นาย ชนม์ภัทร แสงเพ่ิม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1598 6314451029 นาย ศุภกร ไชยด ารงค์กุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1599 6314451045 นาย สุรเชษฐ์ พยัคฆสังข์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1600 6314841008 นางสาว กุลปริยา อุตศรี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1601 6314841017 นางสาว ศุภพิชญ์ เบ้าวรรณ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1602 6314841003 นาย ธนาธิษณ์ บุญเกตุ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1603 6314841012 นางสาว ปภาวดี ทองทราย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1604 6314841021 นางสาว รังสิญา ไชยราช วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1605 6314621025 นางสาว นิศามณี โพธ์ิศรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1606 6314621006 นางสาว เจนจิรา เจริญมาก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1607 6314451025 นาย วัชรพล ขอวิจิตรไพศาล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1608 6314451006 นางสาว ชลลดา อินทะโสภา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1609 6314451012 นางสาว จิตรานุช กุ่มประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1610 6314622026 นางสาว สาวิตรี หงวนสง่า วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1611 6314451030 นาย สุนทร หม่ืนหาญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1612 6314451022 นาย เมธิชัย อินทะโสภา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1613 6314841010 นางสาว ชุติภา ค าแหง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1614 6314451027 นาย ชนะชนม์ พ่ึงพระพร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1615 6314451034 นาย ธีรภัทร จันทจีน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1616 6314451031 นาย วิศวะ กุหลาบเพชร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1617 6314622036 นางสาว ลลิตา เบญจพรม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1618 6314421024 นาย ศุภวิชญ์ แก้วสาหลง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1619 6314631023 นาย อธิยุต ขุนอินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์



1620 6314421013 นาย ธีรชัย ศรีงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1621 6314811022 นางสาว สิริกร มาลัย วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1622 6314811028 นางสาว อภิสรา เอ่ียมพ่วง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1623 6314811042 นางสาว ศุภนิดา ใจสุข วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1624 6314811034 นางสาว พรรณนิภา เสนางาม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1625 6314812009 นางสาว พัสวี บูรณะเรข วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1626 6314851036 นางสาว อาทิตยา วงษ์เพ็ง วิทยาการจัดการ การตลาด

1627 6314851037 นางสาว อาริตา บุญทัด วิทยาการจัดการ การตลาด

1628 6314851003 นางสาว จันทิมา เดชส าราญ วิทยาการจัดการ การตลาด

1629 6314851023 นางสาว วนิดา ทองสิงห์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1630 6314851013 นางสาว ปนัดดา นนทะศรี วิทยาการจัดการ การตลาด

1631 6314921024 นางสาว เสาวลักษษ์ รัตนวิจิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1632 6314921006 นางสาว วิชญาดา ปักเคทาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1633 6314851029 นาย ณกรณ์ ธนานวพรรษ วิทยาการจัดการ การตลาด

1634 6314851009 นาย คมเดช ทรัพย์บรรจง วิทยาการจัดการ การตลาด

1635 6314851041 นาย ศุภกร ผิวจันทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1636 6314851007 นาย กฤษณะ กองเพ็ง วิทยาการจัดการ การตลาด

1637 6314921016 นาย พีรพัฒน์ บุญเหลือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1638 6314851001 นาย กฤษฎาภรณ์ เชิญกลาง วิทยาการจัดการ การตลาด

1639 6314921010 นาย เทิดพงษ์ ศิริชากูล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1640 6314421026 นาย ณัฐภพ ตันพุทธันดร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1641 6314921013 นาย ปฐิธาร แซ่หลี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1642 6314921008 นาย อนุวัตร สุวรรณ์ฉวี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1643 6314851047 นางสาว ทิพปภา เจริญพืช วิทยาการจัดการ การตลาด

1644 6314851004 นางสาว จิรวรรณ ภาระเปล้ือง วิทยาการจัดการ การตลาด

1645 6314851052 นางสาว พนิดา เภกะสุต วิทยาการจัดการ การตลาด

1646 6314851033 นางสาว สุรีรัตน์ เอ่ียมสุภาพงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด

1647 6314851016 นางสาว พรชิตา ใจสุทธิ วิทยาการจัดการ การตลาด

1648 6314851043 นาย สิรวิชญ์ ส่องเมืองสุข วิทยาการจัดการ การตลาด

1649 6314622027 นางสาว เกษณี ศรีเพชร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต



1650 6314622021 นางสาว กาญจนา เมฆฉาย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1651 6314622022 นางสาว พิมพ์ลภัส ผ่องเพริดพร้ิง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1652 6314451039 นาย จรัส พุฒจันทรวงศ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1653 6314811020 นางสาว วิภาดา มีศิริ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1654 6314621046 นางสาว สุพิชญา โมฬี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1655 6314621035 นางสาว หทัยกาญจน์ แซ่ซ้ิม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1656 6314811037 นางสาว รัชนีกร พงค์ศรี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1657 6314812011 นางสาว ลลิตา ทองยอด วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1658 6314812003 นางสาว ป่ินมณี ม่ิงวิมาน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1659 6314451011 นาย พลกฤษณ์ วุฒิสาวงค์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1660 6314451028 นาย วีรพงษ์ สุมิตร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1661 6314621002 นางสาว กรรณิการ์ บ าเหน็จ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1662 6314811026 นางสาว สุประวีณ์ รัชคง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1663 6314811016 นางสาว วรวรรณ ลีละผลิน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1664 6314811024 นางสาว สุจิตตรา นรากร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1665 6314621019 นางสาว พรชิตา รัตนะ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1666 6314811007 นางสาว จุฑารัตน์ โชติสุวรรณ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1667 6314811009 นางสาว นภัสสร สวัสดีมงคล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1668 6314812012 นางสาว ลลิตา เหตเกต วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1669 6314621018 นาย ปิยวัฒน์ กลางเนิน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1670 6314812010 นางสาว ฤทัยขวัญ พิณธารทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1671 6314851049 นางสาว ภัทรสุดา โกศการิกา วิทยาการจัดการ การตลาด

1672 6314851010 นาย ธัชวิชฌน์ ทวีสุข วิทยาการจัดการ การตลาด

1673 6314812015 นางสาว สุวารี อินทโชติ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1674 6314051043 นางสาว พิมลพรรณ จวงจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1675 6314621024 นางสาว ยุดา สุขก าเนิด วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1676 6314053005 นางสาว ศปัณญา ทองซุ้ย วิทยาการจัดการ การจัดการ

1677 6314052018 นางสาว อภันษา บุณโยประการ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1678 6314053004 นางสาว วีรณัฐดา จุลเดช วิทยาการจัดการ การจัดการ

1679 6314053002 นางสาว ณัฐณิชา ตากมัจฉา วิทยาการจัดการ การจัดการ



1680 6314053003 นาย ธนาวุธ เนตรสง่า วิทยาการจัดการ การจัดการ

1681 6314052008 นาย ชัยวัฒน์ สีสอาด วิทยาการจัดการ การจัดการ

1682 6314051009 นาย ชานนท์ เซ่ียมเจียม วิทยาการจัดการ การจัดการ

1683 6314623018 นางสาว สรัลพร สุคนธรส วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1684 6314623013 นางสาว ปิยะมาศ การวงษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1685 6314623008 นางสาว นันทยา สัตยาอภิธาน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1686 6314623014 นางสาว แพรวพรรณ หร่ีจินดา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1687 6314623025 นางสาว สุนิสา ฤกษ์เวียง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1688 6314623016 นางสาว วัชราพร โภชะเจริญ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1689 6314623020 นางสาว อิสรียา กิจมงคล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1690 6314623030 นาย อภิสิทธ์ิ เนินนอก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1691 6314623028 นางสาว ณิชกมล อยุ่เย็น วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1692 6314623031 นางสาว สุกัลยา ไพรสุวรรณ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1693 6314051014 นางสาว นัชชานันท์ ชนะพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1694 6314051013 นาย ธิติวัฒน์ ดนุภาโพธ์ิรัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1695 6314051044 นาย พุฒิพงศ์ ทองน้อย วิทยาการจัดการ การจัดการ

1696 6314052015 นางสาว พิยดา สุจริต วิทยาการจัดการ การจัดการ

1697 6314052050 นางสาว มนัสนันท์ รัตนะ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1698 6314052049 นางสาว นฤมล ตุลารักษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

1699 6314631037 นาย พิเชษฐ์ ก่ิงนิโครธ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1700 6314592009 นาย วัชรินทร์ ทองอยู่ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1701 6314592017 นาย กฤษดา ด ากริต นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1702 6314592019 นาย ชยพล ภูน้ าเย็น นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1703 6314592024 นาย ก่อพงศ์ พุทธสอน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1704 6314592020 นาย ณรงค์ศักด์ิ รัตนสร้อย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1705 6314651037 นาย ยศอนันต์ จันทุดม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1706 6314022031 นางสาว พรชิตา ขันธุวาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1707 6314291004 นางสาว ยศวดี ระพีกุล อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ อัญมณีศาสตร์

1708 6314202018 นางสาว สุนิสา พันรัตน์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1709 6314541037 นาย สิรวิชญ์ รจนากูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



1710 6314281006 นางสาว ฐิติพร กลยนี อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

1711 6314921003 นาย ปณิธาน เนตรภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1712 6314921014 นาย พิชิตพงศ์ ตันไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1713 6314921009 นางสาว ทิพยรัตน์ มณีสุปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1714 6314061055 นางสาว ทิพย์สุดา ทองมา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

1715 6314443030 นางสาว น้ าฝน เขาช าห้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1716 6314022008 นาย ณัฐนันท์ ประสงค์สิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1717 6314812016 นางสาว อรปรียา บุญยงค์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

1718 6314592005 นาย ธนวัติ ปัญญา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1719 6314592023 นาย พงษ์พันธ์ อินทร์พรหม นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1720 6314622039 นางสาว ณิชากร รัฐณรงค์ชัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1721 6314941048 นางสาว จันทร์จิรา มากประยูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1722 6314981005 นางสาว ภัทรวดี ปัทวงศ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (การส่ือสารการท่องเท่ียว)

1723 6314981003 นางสาว ณัฐชา ไสตะภาพ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (การส่ือสารการท่องเท่ียว)

1724 6314981006 นางสาว อภิสรา สุภาจันทร์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (การส่ือสารการท่องเท่ียว)

1725 6314941025 นางสาว สุดารัตน์ พันอินจ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1726 6314941020 นางสาว วิภวานี ทองอุ่นลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1727 6314982032 นาย นัทพล ทองปราง นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1728 6314791010 นาย พชรพล จินดา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1729 6314982040 นาย หิรัณยา ศิริชา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1730 6314441002 นางสาว กฤตยา ประสงค์ดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1731 6314931018 นาย ปุญญพัฒน์ พันชนัง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

1732 6314671006 นาย รุ่งโรจน์ หิริโอตป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1733 6314671014 นางสาว วันวิสาข์ เกตุวิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1734 6314791002 นาย พีรพัฒน์ พานทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1735 6314791003 นาย จิรายุส ถนอมบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน

1736 6314022019 นาย สิรคุปต์ ประจงใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1737 6314442004 นางสาว จิดาภา บุญรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1738 6314712019 นางสาว ยอแสง วงษ์สาสิลไชย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1739 6314592012 นาย ทวิภพ บุญอิน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)



1740 6314443021 นางสาว ประภัสสร สินจังหรีด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1741 6314982036 นาย วรากร แววดี นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1742 6314982014 นาย นันทนนท์ นุชวงษ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1743 6314982033 นาย วิทวัส อุ่นแก้ว นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1744 6314982019 นางสาว รินรดา อินทร์การเกตุ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1745 6314881005 นางสาว จารุภา ชุมพล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

1746 6314361038 นาย อภิเดช เลาหพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

1747 6314982008 นาย กิตติพล วันเพ็ญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1748 6314372009 นาย ธนวัฒน์ ปิดตาทะนัง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

1749 6314372018 นาย อนาวิน สอนสะอาด นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

1750 6314443036 นางสาว ศรสวรรค์ ชวนคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1751 6314052014 นาย พิภัช นิยมสุข วิทยาการจัดการ การจัดการ

1752 6314371006 นางสาว อารีรัตน์ หว่านผล นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

1753 6314161014 นางสาว ภัทรดา อุดสี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1754 6314161022 นางสาว อริสรา ค ามะฤทธ์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1755 6314541024 นางสาว วาสิตา ศิริการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1756 6314541026 นางสาว วิภาพร ทิพวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1757 6314443012 นางสาว มัณฑนา บุญส่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1758 6314372020 นาย ธนภัทร สุขสิงห์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

1759 6314541007 นางสาว กชพร ประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1760 6314162001 นางสาว กนกพร ศึกษา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1761 6314501015 นาย ชัยวัฒน์ กระจาย ครุศาสตร์ พลศึกษา

1762 6314882024 นางสาว สุชาวดี บันลือเขตต์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

1763 6314882017 นางสาว รัตนาภรณ์ คงอยู่ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

1764 6314162009 นางสาว นาถฐิรกานต์ อุทธการ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1765 6314622028 นางสาว กนกลักษณ์ ดีรักษา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

1766 6314021017 นางสาว ศุภกานต์ ชูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1767 6314021030 นาย สุริยัน ม้าจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1768 6314271035 นางสาว วณิชชา กรุณานนท์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ(ออกแบบกราฟิก)

1769 6314051046 นางสาว วรรณวริน มีลาภ วิทยาการจัดการ การจัดการ



1770 6314982042 นางสาว วรนิษฐา แสนค า นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

1771 6314671018 นางสาว ไปรยา แผ่นสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1772 6314671016 นางสาว สิริวรรณ เพ็งมีศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

1773 6314651041 นาย พงศกร โชติผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

1774 6314973017 นางสาว ฐานัดดา สนิทเสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1775 6314202011 นางสาว ปภาวรินทร์ นรดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1776 6314972003 นางสาว กนกวรรณ ใสสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

1777 6314162021 นางสาว อรปภา อภิรัตน์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย


