
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา
1 6221148001 นางสาวภัทราพร  คงยอด ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2 6221148002 นางสาวนีรชา  บูรณ์เจริญ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
3 6221148003 นางสาวชลธิชา  ใจสุข ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
4 6221148004 นางสาวอริสรา  อยู่สิงห์ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
5 6221148005 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ  หมึกกลม ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
6 6221148006 นางสาวสุกานดา  ไชยรัตน์ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
7 6221148007 นางสาวปรียานุช  มัจฉาวัง ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
8 6221148008 นายยศวรรธน์  แก้วช่วย ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
9 6221148009 นางสาวภาวิณี  จานทอง ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
10 6221148010 นายชนม์ธวัช  ตันเจริญ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
11 6221148011 นายณัฐสิทธ์ิ  คูณกระโทก ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
12 6221148012 นางสาววาสนา  ปัญญา ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
13 6221148013 นางสาวธัญมน  เจริญพานิชย์ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
14 6221148014 นางสาวสุธาทิพย์  กัลยา ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
15 6221148015 นางสาวชญาดา  กัษณธีรพันธ์ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
16 6221148016 นางสาวธนภร  เสียงใหญ่ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
17 6221148017 นายนฤเบศร์  ศรีนุรัตน์ ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
18 6221148018 นางสาวแพ  วิลัยรัก ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
19 6221154001 นางสาวฐิติมา  มูลเช้ือ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
20 6221154002 นางสาวนันทพร  ฤกษ์เกษม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
21 6221154003 นายสุรพันธ์  ณ นครพนม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
22 6221154004 นางสาวสุทัตตา  ศรีกมิแก้ว ครุศาสตร์ จิตวิทยา
23 6221154005 นางสาวณัฐธยาน์  พ่วงสําราญ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
24 6221154006 นางสาวชุติมนต์  จรุงพรโสภา ครุศาสตร์ จิตวิทยา
25 6221154007 นายวริศ  ขุนแพ่งชู ครุศาสตร์ จิตวิทยา
26 6221154008 นางสาวกานต์พิชชา  พุฒเทศ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
27 6221154009 นางสาวณัฐริกา  เชยกล่ินเทศ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
28 6221154010 นางสาวอุมาพร  หงษ์พงษ์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
29 6221154011 นางสาวศิริโสภา  สุขหอม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
30 6221154012 นางสาวจิตตา  สุขเอบิ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
31 6221154013 นายพัชระ  เทียมเทศ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
32 6221154014 นายพันธกานต์  โตกุล ครุศาสตร์ จิตวิทยา
33 6221154015 นางสาววิชญ์ชยา  พลหิรัญนันท์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
34 6221154016 นางสาวสุทธิดา  ขจรใจ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
35 6221154017 นางสาววราพร  พราหมณ์ชู ครุศาสตร์ จิตวิทยา
36 6221154018 นายกฤษฎา  คงบุญ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
37 6221154019 นางสาวสุจิตตรา  พิศวงษ์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
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38 6221154020 นางสาวกุลนิดา  บูรภักดิ์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
39 6221154021 นางสาวณัฐติยา  พุ่มฉัตร ครุศาสตร์ จิตวิทยา
40 6221154022 นางสาววิไลพร  ปราณี ครุศาสตร์ จิตวิทยา
41 6221154023 นางสาวกวินนาฏ  ภู่ก๋ง ครุศาสตร์ จิตวิทยา
42 6221154024 นางสาวศรัญดา  โดดสู้ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
43 6221154025 นางสาวฉัตรแก้ว  ทับเพชร ครุศาสตร์ จิตวิทยา
44 6221154026 นางสาวศิรินทร์ญา  สุขขุนทด ครุศาสตร์ จิตวิทยา
45 6221154027 นางสาวรวินันท์  คุ้มบุญ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
46 6221154028 นางสาวชรินทร  อัยโก ครุศาสตร์ จิตวิทยา
47 6221154029 นายโกมล  ใหมทอง ครุศาสตร์ จิตวิทยา
48 6221154030 นางสาวไรวินท์  ถาวร ครุศาสตร์ จิตวิทยา
49 6221154031 นางสาวญาณิศา  ผิวคําสิงห์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
50 6221154032 นางสาวมณีรัตน์  สิทธิ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
51 6221154033 นายกิตติวัฒน์  ถวัลย์เวช ครุศาสตร์ จิตวิทยา
52 6221154034 นางสาวกมลเนตร  เสาร์ประโคน ครุศาสตร์ จิตวิทยา
53 6221154035 นางสาวปณิดา  สมลี ครุศาสตร์ จิตวิทยา
54 6221154036 นางสาวณิชนนัทน์  ทองทวี ครุศาสตร์ จิตวิทยา
55 6221154037 นางสาวเมตตา  ช่อทับทิม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
56 6221154038 นางสาวสโรชา  ผอมคล่ี ครุศาสตร์ จิตวิทยา
57 6221154039 นางสาวสุกัญญา  ไชยเดช ครุศาสตร์ จิตวิทยา
58 6221154040 นางสาวสุธิดา  อยู่สบาย ครุศาสตร์ จิตวิทยา
59 6221154041 นางสาวนิภาวรรณ  สันตานนท์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
60 6221154042 นางสาววิรฎา  ทุมโยมา ครุศาสตร์ จิตวิทยา
61 6221154043 นายพัชรพล  สงสันเทียะ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
62 6221154044 นายภูวนัตถ์  เทียนชัยเกดิศิลป์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
63 6221154045 นางสาวชลธิชา  ใหม่พระเนตร ครุศาสตร์ จิตวิทยา
64 6221154046 นายคฑา  คมทา ครุศาสตร์ จิตวิทยา
65 6221154047 นางสาวสุภัชชา  วรวิวัฒน์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
66 6221154048 นางสาวอารยา  เสถียรธนานนท์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
67 6221156001 นายสุพรรณ์  สีสันงาม ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
68 6221156002 นางสาวมนัสวรรณ์  แสงสุวรรณ์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
69 6221156003 นายอนุรักษ์  นิโครธานนท์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
70 6221156004 นายเศรษฐพงศ์  เล่งจ้ิว ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
71 6221156005 นายจิรวัฒน์  ขาวลา ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
72 6221156006 นางสาวปรียาภรณ์  โพธ์ิเหลือง ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
73 6221156007 นายชาญณรงค์  ศรแป้น ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
74 6221156008 นางสาวฬีญากร  กลํ่าโพธ์ิ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

หน้าท่ี 2 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

75 6221156009 นางสาวศิริวรรณ  เฝือฝ่ัน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
76 6221156010 นางสาวนภาวัลย์  จันทรวิบูลย์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
77 6221156011 นางสาวศิริญาพร  แซ่ฮ่อ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
78 6221156012 นางสาวอภิญญา  ช่วยอุดม ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
79 6221156013 นายศุภสิทธ์ิ  นาคประวิต ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
80 6221156014 นางสาวติณญากรณ์  สุขโสภี ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
81 6221156015 นางสาวพรสวรรค์  หังฉุน ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
82 6221156016 นายศักดิภัทร  เทียนโฉม ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
83 6221156017 นายรัฐธรรมนูญ  หนูพัฒน์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
84 6221156018 นายธีรัตม์  ศรีทรัพย์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
85 6221156019 นางสาวปณิตตรา  บุญนิติตระกูล ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
86 6221156020 นายสหัสวรรษ  ศิริเลิศ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
87 6221156021 นางสาวปาลิดา  มาตรี ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
88 6221156022 นายอภิลักษณ์  มาตรหลุบเลา ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
89 6221156023 นางสาวจณิตา  กุลรัตนวิรุฬห์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
90 6221156024 นางสาววรรณศิริ  เกตุเช้ือ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
91 6221156025 นางสาวกานติศา  พ่ึงบ้านเกาะ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
92 6221156026 นายเกริกชัย  เต็มสี ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
93 6281105001 นางสาวนิพาวรรณ  ตุ้มคุ้ม ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
94 6281105002 นางสาวอัจฉรา  ประเสริฐไทย ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
95 6281105003 นางสาววัลวิภา  พลับชัย ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
96 6281105004 นางสาวพีรดา  ชมภูวงค์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
97 6281105005 นางสาวรัตนาภรณ์  อินแพง ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
98 6281105006 นางสาวปิติญาภรณ์  ทศพักตร์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
99 6281105007 นางสาวศิวนาถ  นาคพันธ์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
100 6281105008 นางสาวหทัยภัทร  จันทาโสม ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
101 6281105009 นางสาวสุปรียา  สุวรรณไตรย์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
102 6281105010 นางสาวฎาริกา  ต้านศัตรู ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
103 6281105011 นางสาวปราญชลี  สุดประเสริฐ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
104 6281105012 นางสาวธมลวรรณ  เรืองนก ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
105 6281105013 นางสาวพรรณษา  พรมพันธ์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
106 6281105014 นางสาวศศินา  ใจทอง ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
107 6281105015 นางสาวรมิตา  ฝันนิมิตร ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
108 6281105016 นางสาวซูไฮลา  ยีสาแล ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
109 6281105017 นางสาวปัญญาพร  โสภากุล ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
110 6281105018 นางสาวโสรยา  ดอกบัว ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
111 6281105019 นางสาวธนัชพร  อดทน ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
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112 6281105020 นางสาววัลวลี  วิริยะ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
113 6281105021 นางสาวศรัญญา  สมณะ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
114 6281105022 นางสาวศิวาลัย  หอมตลบ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
115 6281105023 นางสาวศิริลักษณ์  อุตมรัตน์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
116 6281105024 นายวรันพจน์  รุ่งเรือง ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
117 6281105025 นางสาวปรียากร  แหลมกีก่ํา ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
118 6281105026 นายนิซาอูดี  รอนิง ครุศาสตร์ การประถมศึกษา
119 6281107001 นางสาวเกศินี  แดงบุญเรือง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
120 6281107002 นางสาวกฤติยา  ผลาศักดิ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
121 6281107003 นางสาวบวรรัตน์  ประจันตะเสน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
122 6281107004 นางสาวปิยวรรณ  ชินนาผา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
123 6281107005 นางสาวสุเมธินี  ศรีมหาโกมล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
124 6281107006 นางสาวธัญชนก  วงษ์แก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
125 6281107007 นางสาวชไมพร  นนท์ใส ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
126 6281107008 นางสาวยุวเรศ  สาอุบล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
127 6281107009 นางสาวอนุสรา  สีนามโหน่ง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
128 6281107010 นางสาวศุภธิดา  มานะต่อ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
129 6281107011 นางสาวรุ้งตะวัน  แสนกอ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
130 6281107012 นางสาววรรณกานต์  มหาสิทธ์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
131 6281107013 นางสาวอาทิติยา  บุญทอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
132 6281107014 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  ดีย่ิง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
133 6281107015 นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณสุข ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
134 6281107016 นางสาวนันทวัน  ทองมี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
135 6281107017 นางสาวกรรณิการ์  มิตรเดช ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
136 6281107018 นางสาวจุฑาลักษ์  แสนหอม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
137 6281107019 นางสาวศิริวจี  พรมดี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
138 6281107020 นางสาวสุภัทตรา  บุญธูป ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
139 6281107021 นางสาวขนิษฐา  อุปมัย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
140 6281107022 นางสาวนูรมี  มามะ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
141 6281107023 นางสาวไอราดา  มีสุข ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
142 6281107024 นางสาวปวีณา  บุญเทศ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
143 6281107025 นางสาวธีมาพร  อังกาบ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
144 6281107026 นางสาวธิดารัตน์  ขาวสะอาด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
145 6281107027 นายพีรภัทร  อุปัญญ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
146 6281107028 นางสาวนวรัตน์  คอวิเลิศ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
147 6281107029 นางสาวปิ่นมณี  ผิวขํา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
148 6281107030 นางสาวเจนจิรา  กุลคําแสง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
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149 6281107031 นางสาวมณีรัตน์  ชาติภูธร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
150 6281107032 นางสาวธัญศุภางค์  สมิงทัศ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
151 6281107033 นางสาวธีรดา  สุวรรณพันธ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
152 6281107034 นางสาวมุกมณี  เมืองสนาม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
153 6281107035 นางสาวพิมพ์ชนก  ดวงก้งแสน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
154 6281107036 นางสาวจินดารัตน์  นาทอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
155 6281107037 นางสาวธัญญา  กําเนิดเหมาะ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
156 6281107038 นางสาวพิชญา  เภตรา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
157 6281107039 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนนวล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
158 6281107040 นางสาวพัชราภา  สิงห์ทุม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
159 6281107041 นางสาวนันทิดา  อุติลา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
160 6281107042 นางสาวปภาดา  พิมพา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
161 6281107043 นางสาวณัฐกมล  อรรถารส ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
162 6281107045 นางสาวสุนิศา  มีแก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
163 6281107046 นางสาวภัทราพร  เรืองไชย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
164 6281107047 นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิยาง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
165 6281107048 นางสาวปนัดดา  กงล้อม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
166 6281107049 นางสาวอริยาพร  เรืองผล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
167 6281107050 นางสาวปสุตรา  สุขจุ้ย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
168 6281107051 นางสาวปรียานุช  จ่างแสง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
169 6281107052 นางสาวโสภาวดี  สายชล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
170 6281107053 นางสาวชลธิชา  ไชยปัญหา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
171 6281115001 นางสาวสุธาวัลย์  โกนกะโทก ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
172 6281115002 นางสาวกนกพิชญ์  มะลิฉิม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
173 6281115003 นายภัทรพล  บุญสิงห์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
174 6281115004 นางสาวอริศรา  เบ้าหัวดง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
175 6281115005 นางสาวณัฎฐณิชา  พรมพงศ์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
176 6281115006 นางสาวฐิตินันท์  สุขสงวน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
177 6281115007 นางสาวนริศรา  นนทภา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
178 6281115008 นางสาวศิริวรรณ  พลศรี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
179 6281115009 นางสาวสวรส  พิมพ์แก้ว ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
180 6281115010 นางสาวปรีญารัตน์  พงษ์เพชร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
181 6281115011 นายธนวัฒน์  มัฐผา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
182 6281115012 นางสาวภัทราภรณ์  ทองหอม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
183 6281115013 นางสาวสุภัทรา  เช้ือจิตร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
184 6281115014 นางสาวบุษกร  มะลิมาศ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
185 6281115015 นางสาวมุขธิดา  จิระบุตร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
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186 6281115016 นายนวดล  ชาติมนตรี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
187 6281115017 นางสาวอภิญญา  โพธ์ิไทร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
188 6281115018 นางสาวเพชรดา  เปล่ียนสอาด ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
189 6281115019 นางสาวศศิธร  ทองดวง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
190 6281115020 นางสาวสุวีรยา  ฟากวิลัย ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
191 6281115021 นางสาวณัฐวิภา  ทนาวัน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
192 6281115022 นางสาวจันทร์จิรา  เบ้าหนองบัว ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
193 6281115023 นางสาวแกมกาญจน์  แก้วเกตุ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
194 6281115024 นางสาวสุภาภรณ์  สังประพล ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
195 6281115025 นายธีรเมธ  คํ้าชู ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
196 6281115026 นางสาวรักษ์สุดา  อ่อนนอก ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
197 6281115027 นางสาวปรีชยานุช  บุญชู ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
198 6281115028 นางสาวธนนันทร์  ทันผดุง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
199 6281115029 นางสาวศุภรัตน์  ชัยชนะ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
200 6281115030 นางสาวพวงประกา  ศรีจันทร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
201 6281115031 นางสาวเกษแก้ว  ศรีใส ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
202 6281115032 นางสาวกฤติยา  สังฆะมณี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
203 6281115033 นางสาวกัญญาพัชร  ขําเหล็ง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
204 6281115034 นายจารุวัฒน์  ฉายาลักษณ์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
205 6281115035 นายธัญพงศ์  พานิชรัมย์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
206 6281115036 นางสาวเนติภรณ์  ทองแตง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
207 6281125001 นางสาวมนทนีย์  นุชนาท ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
208 6281125002 นายชัยธวัช  สุขรอด ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
209 6281125003 นายนรินทร์  อยู่ม่ัน ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
210 6281125004 นางสาววารีรัตน์  อุทธาพงษ์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
211 6281125006 นางสาวรัตนาภรณ์  สีสวัสดิ์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
212 6281125007 นายรัฐวุฒิ  กลีบจําปี ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
213 6281125008 นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
214 6281125009 นายภิเศกรัฐ  ดอชนะ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
215 6281125011 นางสาวณัชชา  อร่ามชัย ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
216 6281125012 นายปฐมพร  นระแสน ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
217 6281125013 นางสาวรุ่งอรุณ  หอมสุวรรณ์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
218 6281125014 นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขเจริญ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
219 6281125015 นางสาวลลิตา  กุดราศรี ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
220 6281125016 นางสาวพิริยา  นพพิบูลย์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
221 6281125017 นางสาวกมลวรรณ  เกษตรศิลป์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
222 6281125018 นางสาวสุทัตตา  เผ่าศรีดา ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
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223 6281125019 นางสาววารีรัตน์  มาลําโกน ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
224 6281125020 นางสาวอรนุช  สืบนาค ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
225 6281125021 นางสาวพิยดา  สีดํา ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
226 6281125022 นางสาวธรัญญา  ยุทธนานุกูล ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
227 6281125023 นายสิทธิพงศ์  คลังระหัด ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
228 6281125024 นางสาวภานุมาศ  ยันตะบุศย์ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
229 6281125025 นางสาวอทิติยา  จงกล ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
230 6281125026 นายจักรกฤษณ์  สืบยุบล ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
231 6281125027 นางสาวกญัญารัตน์  พานิชชา ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
232 6281126001 นางสาวเบญจวรรณ  หยวกแฟง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
233 6281126002 นายธีรวุฒิ  แสนปาง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
234 6281147001 นางสาวปานวาด  ลิมประภานุกูลกิจ ครุศาสตร์ พลศึกษา
235 6281147002 นางสาวจรัญพร  เพียสังกะ ครุศาสตร์ พลศึกษา
236 6281147003 นายนรากร  สร้างนอก ครุศาสตร์ พลศึกษา
237 6281147004 นางสาวเอกสุดา  อินทร์มี ครุศาสตร์ พลศึกษา
238 6281147005 นางสาวธิดารัตน์  สรรศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา
239 6281147006 นายณัฐพล  ศรีคัทนาม ครุศาสตร์ พลศึกษา
240 6281147007 นายพลังธรรม  หินแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา
241 6281147008 นายสุนทร  ผิวเหลือง ครุศาสตร์ พลศึกษา
242 6281147009 นายวิทวัส  หลาดไธสง ครุศาสตร์ พลศึกษา
243 6281147010 นายธีระยุทธ์  สีทองเท่ียว ครุศาสตร์ พลศึกษา
244 6281147011 นายอภินันท์  ข่ายม่าน ครุศาสตร์ พลศึกษา
245 6281147012 นายอามีน  เหล็มหมัน ครุศาสตร์ พลศึกษา
246 6281147013 นางสาววราภรณ์  คุ้มวงษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
247 6281147014 นายฉัตรเกล้า  ฤทธมนตรี ครุศาสตร์ พลศึกษา
248 6281147015 นางสาวขนิษฐา  เสน่ห์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
249 6281147016 นายมนัสชัย  อาจสาลี ครุศาสตร์ พลศึกษา
250 6281147017 นางสาวชลธิชา  รอดด้วง ครุศาสตร์ พลศึกษา
251 6281147018 นายธานินทร์  แสงราม ครุศาสตร์ พลศึกษา
252 6281147019 นายศรายุธ  ฤกษ์ยานี ครุศาสตร์ พลศึกษา
253 6281147020 นายวัชรศักดิ์  บัวทิน ครุศาสตร์ พลศึกษา
254 6281147021 นางสาวสุวิภา  รสหอม ครุศาสตร์ พลศึกษา
255 6281147022 นายอภิเดช  อยู่ดี ครุศาสตร์ พลศึกษา
256 6281147023 นายจิรวัฒน์  พุทธิษร ครุศาสตร์ พลศึกษา
257 6281147024 นางสาวจิตริกา  ศิริจันมา ครุศาสตร์ พลศึกษา
258 6281147025 นางสาววรรณิภา  ก่อแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา
259 6281147026 นายปิยะราช  พิมพาทอน ครุศาสตร์ พลศึกษา
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260 6281147027 นายไกรวิชญ์  ชินสกุลพงศ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
261 6281147028 นางสาวสุพรรณี  แพนทิพย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
262 6281147029 นางสาวสิริปัญญา  องคศิลป์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
263 6281147030 นายชลภัทร  บุระประทีป ครุศาสตร์ พลศึกษา
264 6281147031 นางสาวรุ่งนภา  ชมภูนุช ครุศาสตร์ พลศึกษา
265 6281147032 นางสาวเอมวิกา  จันทร์เถื่อน ครุศาสตร์ พลศึกษา
266 6281147033 นายกฤษดา  หงษ์วงค์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
267 6281147034 นางสาวนวพร  แซ่โค้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา
268 6281147035 นายสินธร  โลหิตไทย ครุศาสตร์ พลศึกษา
269 6281147036 นายพัฒน์ระพี  จตุพรภิรมย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
270 6281147037 นายอวิรุทธ์  วิชาดี ครุศาสตร์ พลศึกษา
271 6281147038 นายอันดา  ชังช่ัว ครุศาสตร์ พลศึกษา
272 6281147039 นายปฏิภาณ  จีนนาฏ ครุศาสตร์ พลศึกษา
273 6281147040 นายสรศักดิ์  จูมแพง ครุศาสตร์ พลศึกษา
274 6281147041 นายปิยวัฒน์  นาโสก ครุศาสตร์ พลศึกษา
275 6281147042 นายเมธาวัฒน์  สากระจาย ครุศาสตร์ พลศึกษา
276 6281147043 นายนันทวัฒน์  แสนหล้า ครุศาสตร์ พลศึกษา
277 6281147044 นายนัฐวุฒ  สุทธิเนตร ครุศาสตร์ พลศึกษา
278 6281147045 นายสุธรรม  เรืองปราชญ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
279 6281147046 นางสาวปณิดา  ชาญศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา
280 6281147047 นายดรัณภพ  ศรีนรา ครุศาสตร์ พลศึกษา
281 6281147048 นายอาดีร์  ดามาอู ครุศาสตร์ พลศึกษา
282 6221301002 นายคเชนทร์  ม่วงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
283 6221301003 นางสาวนุชนาถ  ฮวบอ่วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
284 6221301004 นายอานนท์  นิธิโกสินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
285 6221301005 นางสาวภัควรรณ  โสภณวิมลกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
286 6221301006 นายศรุต  ศรีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
287 6221301007 นายวันมงคล  โตขํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
288 6221301008 นางสาวศศิประภา  ทองยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
289 6221301009 นางสาวพรรณธิภา  ศิลาวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
290 6221301010 นายอดุ๊ก  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
291 6221301011 นายคุณาพัฒน์  ทัพธานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
292 6221301012 นายวศิน  เผือกผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
293 6221301013 นางสาวสายธาร  กลัดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
294 6221301014 นางสาวกชพรรณ  หันเวียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
295 6221301015 นายพีรดนย์  ศรีบุญเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
296 6221301016 นางสาวธัญกร  วิเศษชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
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297 6221301017 นายภรัณยู  ศิลาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
298 6221301018 นายธนดล  เอี่ยมสําอางค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
299 6221301019 นางสาววิมลธา  หวังหมู่กลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
300 6221301020 นางสาวศิโรรัตน์  ขุนอินทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
301 6221301021 นายอานันท์  ศรีสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
302 6221301022 นางสาวณาณิณี  อภิรมย์ภิญโญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
303 6221301023 นายจักร์พันธ์  ภูสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
304 6221301024 นางสาวสุดารัตน์  ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
305 6221301025 นางสาวสุภาวดี  ธนะฤกษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
306 6221301026 นายนันทวุฒิ  แมดคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
307 6221301027 นายอภิสิทธ์ิ  โพธิเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
308 6221301028 นางสาวกัลยารัตน์  สิงห์เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
309 6221301029 นางสาวอุทุมพร  โพธ์ิจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
310 6221301030 นายณัฐพนธ์  สุทธิโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
311 6221301031 นายเกียรติภูมิ  ขําสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
312 6221301032 นางสาวเก็จมณี  นามธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
313 6221301033 นางสาวณรัชญาภรณ์  อุเทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
314 6221301034 นายกิติคุณ  ศรีมุงคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
315 6221301035 นายศรัณย์  แก้วเก็บคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
316 6221301036 นางสาวศรัญญา  อ่องอร่าม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
317 6221301037 นางสาวชนิดาภา  เอี่ยมละออ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
318 6221301038 นางสาวอารยา  พนพิเชษฐกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
319 6221301039 นางสาวนลินทิพย์  ม่ันสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
320 6221301040 นางสาวอาริยา  จันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
321 6221301041 นางสาวจิราภา  สินทะเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
322 6221301042 นายธวัชชัย  เกตุพลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
323 6221301043 นางสาวเบญจมาพร  เปียงชมภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
324 6221301044 นายธนดล  รุ่งเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
325 6221301045 นางสาวนริศรา  ส่องแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
326 6221301046 นางสาวขวัญชีวา  เหมือนมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
327 6221301047 นางสาวธิติมา  การพิมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
328 6221301048 นางสาวอภิชญา  อัศวภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
329 6221301049 นายเมธิส  อรรถวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
330 6221301050 นางสาวอาทิตยา  สวนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
331 6221301051 นางสาวกันญารัตน์  ศรีลําพัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
332 6221301052 นางสาวรตินันท์  บุญเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
333 6221301053 นายเจษฎากรณ์  หนูชัยแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
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334 6221301054 นางสาวชนัดดา  นามคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
335 6221301055 นางสาวอภิสรา  จันทร์กระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
336 6221301056 นางสาวพรธิตา  โพศรีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
337 6221301057 นางสาวธารา  ใจช้ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
338 6221301058 นางสาวนุภาวรรณ  รัตนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
339 6221304001 นายธนกร  มีสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
340 6221304002 นางสาวพีรดา  ชาญค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
341 6221304003 นางสาววริศรา  ปานประชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
342 6221304004 นายณัฐภพ  สอนคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
343 6221304005 นางสาวพัณณิตา  ศรีคํามุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
344 6221304006 นายภัทรสิน  ครองธรรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
345 6221304007 นายทักษิณ  โชติกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
346 6221304008 นางสาวปรางสุดา  บุญชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
347 6221304009 นางสาวสุดาภรณ์  ศรไชยญาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
348 6221304010 นางสาวภัทราพร  มุ่งธัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
349 6221304011 นายวันชัย  อ่อนมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
350 6221304012 นายณัฐวุฒิ  สีงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
351 6221307001 นางสาววริยา  ศักดาเพชรศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
352 6221307002 นางสาวทิวาพร  ยางศิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
353 6221307003 นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
354 6221307004 นางสาวอาทิตยา  เวรรอบทิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
355 6221307005 นางสาวศุวณี  จําปาดะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
356 6221307006 นายสิทธิชัย  สาทิพจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
357 6221307008 นางสาวณัฐมน  พวงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
358 6221307009 นางสาวสุภาพร  คงเจ็ดเข็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
359 6221307010 นางสาวปุริมปรัชญ์  แซ่อึ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
360 6221307011 นางสาวกุลธรา  ทาวงศา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
361 6221307012 นางสาวธมลวรรณ  นามวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
362 6221307013 นางสาวนริศรา  จาลึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
363 6221307014 นางสาวสุกัญญา  ทองเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
364 6221307015 นางสาวณัฐริกา  มืมขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
365 6221307016 นางสาวภัทราภรณ์  ศิลากลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
366 6221307017 นางสาวปิยธิดา  สาคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
367 6221307018 นางสาวสุชาดา  อ่ําสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
368 6221307019 นายกษิดิ์เดช  วงษ์แสนสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
369 6221307020 นางสาวไพลิน  หมุนสนิท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
370 6221307021 นางสาวธารารัตน์  ทัศนิยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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371 6221307022 นางสาวพิธิญากรณ์  เลียบกระโทก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
372 6221307023 นายโอฬาร  นนดารา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
373 6221307024 นางสาวบุษรินทร์  แจ่มจํารูญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
374 6221307025 นางสาวกุลธิดา  เกปัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
375 6221307026 นายฉัตรชัย  แซ่ฉ่ัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
376 6221307027 นางสาวอัจฉรา  มีมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
377 6221307028 นายกายสิทธ์ิ  อัจฉริยอุเทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
378 6221307029 นายณัฐพงษ์  สุดยอดสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
379 6221307030 นางสาวกัญญาภัค  ชูแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
380 6221307031 นางสาวชิตตะวัน  จุลยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
381 6221307032 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  กาญจนะชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
382 6221307033 นางสาวกันทิมา  ชํานาญดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
383 6221307034 นางสาวจุฑามาศ  วิชาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
384 6221307035 นายณัฐพงษ์  เพ็งเเจ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
385 6221307036 นางสาวกุลธรา  บุตรงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
386 6221307037 นายบารมี  รุ่งโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
387 6221307038 นางสาวนริศรา  กลนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
388 6221307039 นางสาวธนัชชา  หวลลําพึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
389 6221307040 นางสาวอินทิรา  จันทร์ทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
390 6221307041 นางสาวมาริสา  ดอนภิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
391 6221307042 นางสาวรัชนีมล  ตั้งใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
392 6221307043 นางสาวทัศวรรณ  เปรียบนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
393 6221307044 นางสาวพรทิพา  บุญประกอบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
394 6221307045 นางสาวปิ่นทอง  วันเพ็ญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
395 6221307046 นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
396 6221307047 นางสาวกัญญารัตน์  ทวีคํ้าคูณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
397 6221307048 นายเศรษฐวัฒน์  ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
398 6221307049 นายอรรถพล  สลับศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
399 6221307050 นางสาวศิภาพร  อินเนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
400 6221307051 นางสาวซีวาณี  ซาฮี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
401 6221307052 นางสาวฉัตรชฎาพร  แสนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
402 6221307053 นางสาวธิดาภรณ์  หุ่นเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
403 6221307054 นางสาวพนิตพร  แซ่พ่าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
404 6221307055 นายวีรภัทร์  พานิชนาพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
405 6221307056 นางสาวปริยากร  เพ่ิมศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
406 6221307057 นางสาวสิริกาญจ์  จารีรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
407 6221307058 นางสาวนุสรา  หล่อเหล่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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408 6221307059 นางสาวฐิติมา  แสงสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
409 6221307060 นายศิริศักดิ์  สังข์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
410 6221307061 นางสาวชณัฐา  พ้ืนไธสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
411 6221307062 นางสาวสุณิตา  อินทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
412 6221307063 นางสาวเกศแก้ว  เอี่ยมสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
413 6221307064 นางสาววรรณลักษ์  สุขสําราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
414 6221307065 นางสาวณปภัช  เชาว์ชัยภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
415 6221307066 นายสมหวัง  หะหนับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
416 6221307067 นางสาวสุจิตรา  ม่ันจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
417 6221307068 นางสาวชลลดา  แสงพิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
418 6221307069 นางสาวภัคจิรา  สมรูป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
419 6221307070 นางสาวธัญญาเรศ  ย่ิงยงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
420 6221307071 นายกิตติทัฐ  ปรีดาอัครพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
421 6221307072 นางสาวกัลยรักษ์  เบญจมาลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
422 6221307073 นายพงศ์ศิริ  ภู่ใจเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
423 6221307074 นางสาวสิริกร  ทองศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
424 6221307075 นายธภัทร  อมลินสิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
425 6221307076 นายรัสมนต์  วีระวุฒิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
426 6221307077 นางสาวสุทธิดา  สัญญาสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
427 6221307078 นางสาวอริสา  พยุงกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
428 6221307079 นายเจษฎา  สายกัลยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
429 6221307080 นางสาวเสาวภาคย์  ลีวุฒิประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
430 6221307081 นายเกียรติพงษ์  บู่สาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
431 6221307082 นางสาวรัตนวรรณ  โคทนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
432 6221307083 นางสาวเมธาวี  ตะเกิงสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
433 6221307084 นางสาวอริสรา  ไชยสุริยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
434 6221307085 นางสาวสุพิชญา  ลีสุรพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
435 6221307086 นางสาวณัฐวีภรณ์  แสงไวโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
436 6221307087 นายธนโชติ  แซ่โกว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
437 6221307088 นายเมธาพร  เพชรสมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
438 6221307089 นางสาวพิชญา  วานิชดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
439 6221307090 นายอภิวัฒน์  คนไว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
440 6221307091 นางสาวธนพร  ขาวลําใย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
441 6221307092 นายสุเมธา  ทัศนสุนทรวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
442 6221307093 นางสาวสิรภัทร  แก้วบัวทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
443 6221310001 นายธันยา  หมวดจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
444 6221310002 นางสาวพาวิณี  สามี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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445 6221310003 นางสาวอาทิตยา  รัสมียัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
446 6221310004 นางสาวมนทกานต์  สิงห์รุ่งเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
447 6221310005 นางสาวจารวี  เฟ่ืองฟูรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
448 6221310006 นางสาวธีรรัตน์  สุภาวิมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
449 6221310007 นางสาวนิชุดา  วิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
450 6221310008 นางสาวละอองดาว  โคนทาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
451 6221310009 นางสาวยุพิน  ภานะโสต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
452 6221310010 นายปิยะวัฒ  ดวงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
453 6221310011 นางสาวจิระนันทร์  จอมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
454 6221310012 นายศุภวิชญ์  เทพบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
455 6221310013 นายชนะศักดิ์  เบ็ดเสร็จ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
456 6221310014 นางสาวอรกัญญา  ปภาวีร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
457 6221310015 นางสาวสุพัตรา  คงปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
458 6221310016 นายนพดล  ปิ่นสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
459 6221310017 นางสาวธิดารัตน์  ใจยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
460 6221310018 นางสาวชโลทร  ทับทิมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
461 6221310019 นางสาวรณิดา  หม่ืนไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
462 6221310020 นางสาววรภัทร  ดวงโทโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
463 6221310021 นางสาวนิธิพร  ศรีจันทร์ฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
464 6221310022 นางสาวรัตนา  เหมือนดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
465 6221310023 นางสาวอวัสดา  ชอบเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
466 6221310024 นางสาวโอปอล  แหยมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
467 6221310025 นางสาวอรอนงค์  ศรีรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
468 6221310026 นางสาวจามิกร  วรรณศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
469 6221310027 นางสาวมธุรดา  แก้วงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
470 6221310028 นางสาวนภัสสร  สมอโพรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
471 6221310029 นางสาวนภัสสร  แก้วแท้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
472 6221310030 นางสาวอภิษฎา  ศรีเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
473 6221310031 นายปิยะวัฒท์  ไทยเพ่ิมพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
474 6221310032 นางสาวชุติกาญจน์  จ้ีก้อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
475 6221310033 นางสาวกัญญารัตน์  จัตุรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
476 6221310034 นางสาวอริศรา  ช่างการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
477 6221310035 นายปราโมทย์  ปานปิ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
478 6221310036 นางสาวธันย์ณภัทร  ตระกูลชาวท่าโขลง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
479 6221310037 นายธนัช  รัตนพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
480 6221310038 นายศุภวิชญ์  จริตงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
481 6221310039 นายอนุพงษ์  เทวโลก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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482 6221310040 นายศุภวิชญ์  สุเมธพิพัธน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
483 6221310041 นางสาวศิริวรรณ  รวยทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
484 6221310042 นางสาวพรรณรมณ  บูชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
485 6221310043 นางสาวทิพย์พยะนันท์  กลิ่นกุหลาบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
486 6221310044 นางสาวชมพูนุช  คงปิติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
487 6221310045 นางสาวสุนิสา  จินดารักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
488 6221310046 นางสาวสาธิตา  ศรีเอี่ยมกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
489 6221310047 นางสาวพัชราพร  โคตรศักดิ์ดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
490 6221310048 นางสาวสุชานันท์  อิสสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
491 6221310049 นางสาวภัทรวดี  ทองกาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
492 6221310051 นางสาวปิยาอร  มิตรทรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
493 6221310052 นางสาวพันทิพา  ไม้แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
494 6221310053 นางสาวกรกช  บุตรศรีภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
495 6221310054 นางสาวนิธิพร  สายกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
496 6221310055 นายประสพโชค  อ่อนหยับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
497 6221310056 นายธุวานนท์  บุญคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
498 6221310057 นางสาวอริศรา  แก้วกิจการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
499 6221310058 นายนรธีร์  เหล่าพวงศักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
500 6221310059 นางสาวญาณิศา  แสงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
501 6221310060 นางสาวเกตุสรี  กล่ินฟุ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
502 6221310061 นางสาวอารยา  ท่ังใบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
503 6221310062 นายนภัสกร  นาคชุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
504 6221310063 นายอัษฎาวุธ  เจตเกษตรการณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
505 6221310064 นางสาวธารารัตน์  บุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
506 6221310065 นางสาวฐิติพร  พลถาวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
507 6221310066 นางสาวสุภาภร  ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
508 6221310067 นางสาวนันทิพร  ไชยรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
509 6221310068 นางสาวศุภมาศ  พูนปิยะทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
510 6221310069 นางสาวนงลักษณ์  ม่วงเอ่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
511 6221310070 นายธนพัฒน์  พงษ์พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
512 6221310071 นายพนมกริช  แก้วประดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
513 6221310072 นางสาววรัญญา  โพธ์ิจําเริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
514 6221310073 นายกิตติภณ  ณะสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
515 6221310074 นายอาณัฐชัย  เทอดไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
516 6221310075 นางสาวปาณิศา  รามนัฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
517 6221310076 นายวิวัฒน์  พันธ์สาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
518 6221310077 นายเจนณรงค์  ปานแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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519 6221310078 นางสาวชนาพร  เอ็นจันทึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
520 6221310079 นางสาวกมลพร  เสือช้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
521 6221310080 นางสาวณัฐธยา  โสพรรณตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
522 6221310081 นายคงกฤช  โพธ์ิพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
523 6221310082 นางสาวพักตร์วิภา  เพ็ชรยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
524 6221310083 นางสาวศิรประภา  จําปาหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
525 6221310084 นายชญาพัฒน์  บุตรจินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
526 6221310085 นายอารักษ์  แตงไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
527 6221310086 นายณพชร  หาลูกจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
528 6221310087 นางสาวชญานนท์  รุ่งมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
529 6221310088 นางสาวปริยดา  ผาแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
530 6221310089 นางสาวอริสา  บรรทุกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
531 6221310090 นายกิตติพัฒน์  เกตุราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
532 6221310091 นางสาวสุวิมล  เจาะดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
533 6221310092 นางสาวจันสุดา  พูลพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
534 6221310093 นางสาวธนพร  มัสการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
535 6221310094 นางสาวปราหนัน  แสงโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
536 6221310095 นายจักรพันธ์  สิงห์ธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
537 6221310096 นางสาวณัฐชยา  ใจม่ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
538 6221310097 นางสาวรพีพรรณ  บุตรจุมปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
539 6221310098 นางสาววรรณวลี  สังข์สว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
540 6221310099 นางสาวนงนุช  ดีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
541 6221310100 นางสาวศิรินทรา  ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
542 6221310101 นางสาวบุณยนุช  จิโรจวรนาถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
543 6221310102 นายพชรพล  เช้ือไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
544 6221310103 นางสาวสุมิตรา  อินทร์ดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
545 6221310104 นางสาวณัฐธิดา  พันธ์ุยุรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
546 6221310105 นางสาวจรีรัตน์  ฉิมสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
547 6221310106 นางสาวมณีรัตน์  คงสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
548 6221310107 นางสาวเสาวภาคย์  สุธรรมเจริญโชค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
549 6221310108 นายพิทวัส  มาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
550 6221310109 นางสาวศศินิภา  สําเนียงหวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
551 6221310110 นายศุภกร  ทองทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
552 6221310111 นางสาวสุชาดา  วงศ์ตาขี่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
553 6221310112 นางสาววรรณนิศา  อุ่นเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
554 6221310113 นายธนัตถ์  เอื้อทัดทาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
555 6221310114 นายกษมา  หวานช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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556 6221310115 นายชยุต  ปัญญาชัชวาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
557 6221310116 นางสาวศิริธิดา  อินทรสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
558 6221310117 นางสาวรัตนา  โฮมจูมจัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
559 6221310118 นางสาวพรชิตา  ตู้คําภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
560 6221310119 นายจีรวัฒน์  เจียพลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
561 6221310120 นางสาวรัตน์สิมา  อินทเยาว์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
562 6221310121 นางสาวจินดามณี  ทิพรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
563 6221310122 นางสาวฟ้าใหม่  สุขรุ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
564 6221310123 นางสาวประกายมุก  อินทร์ตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
565 6221310124 นางสาวฉัตรจิรา  มวลประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
566 6221310125 นางสาวอทิตยา  เพ็งพาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
567 6221310126 นายนภัสพล  จ่ันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
568 6221310127 นายศิรศักดิ์  ศรีอ่ําดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
569 6221310128 นายอธิป  เอี่ยมตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
570 6221310129 นางสาวศิโรรัตน์  จันทร์น้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
571 6221310130 นายวรัญชิต  ทัศนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
572 6221310131 นางสาวพิมพลอย  นามสระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
573 6221310132 นายธนกฤต  คงแสนคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
574 6221310133 นายพรหมพิทักษ์  กุมรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
575 6221310134 นางสาวปิยพร  พาแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
576 6221310135 นางสาวปรียานุช  สําเนียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
577 6221310136 นายพรพจน์  พูนศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
578 6221310137 นายปพนสรรค์  ยุทธดนัยกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
579 6221310138 นายทนงศักดิ์  ภูพันนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
580 6221310139 นายนที  คุ้มผิวดํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
581 6221310140 นางสาวนนฑิญา  ดีนัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
582 6221310141 นางสาวอาริตา  คําแปร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
583 6221310142 นายพบพระ  สายวายุกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
584 6221310143 นายมูฮําหมัดอาฟิด  เจ๊ะเลาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
585 6221310144 นางสาวศิรัญญา  จิตต์พูลผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
586 6221340001 นางสาววิภาวรรณ  จีนก๊ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
587 6221340002 นางสาวเนตรนภา  คงประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
588 6221340003 นางสาวรดาลักษณ์  อุเทนสุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
589 6221340004 นางสาวธารารัตน์  ธราพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
590 6221340005 นางสาวสุทินา  ปะทะกี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
591 6221340006 นางสาวช่อผกา  ฉํ่าสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
592 6221340007 นางสาวธาริณี  ยินดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
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593 6221340008 นางสาวฐานะดี  พงษ์ธนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
594 6221340009 นางสาวดารารัตน์  แก้วนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
595 6221340010 นางสาวอุไรลักษณ์  เพียรชัยภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
596 6221340011 นางสาวขนิษฐา  ปะนะสุนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
597 6221340012 นางสาวจิรัชยา  แก้วประดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
598 6221340013 นายชัยวัฒน์  ทองคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
599 6221340014 นางสาวรุ่งนภา  สมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
600 6221340015 นางสาวจุรีรัตน์  เสมอภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
601 6221340016 นางสาวสุนิสา  จันทขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
602 6221340017 นางสาวหฤษร  เรืองรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
603 6221340018 นางสาววรางคณา  บรรเทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
604 6221340019 นายนพดล  หม่ืนหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
605 6221340020 นางสาวอรวรรณ  เผือกตันเหลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
606 6221340021 นางสาวสุรีภรณ์  ขอเหล็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
607 6221340022 นางสาวชัชฎาภรณ์  ชูหาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
608 6221340023 นางสาวอภินันท์  เรืองศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
609 6221340024 นางสาววัลย์ลิกา  สมอหมอบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
610 6221340025 นางสาวชลธิชา  ดวงตะวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
611 6221340026 นางสาวสิริณัฐ  อนันตวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
612 6221340027 นางสาวโรจนาพร  ไข่ช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
613 6221340028 นางสาวสุทธิกานต์  ธรรมสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
614 6221340029 นางสาวอัยลดา  เลพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
615 6221340030 นางสาวสิริโสภา  สุภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
616 6221340031 นางสาวมาทินี  จําปาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
617 6221340032 นางสาวเบญญา  โฉมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
618 6221340033 นางสาวพิมพิกา  เปล่ียนสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
619 6221340034 นางสาวจิราวรรณ  เพ็ชรประกอบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
620 6221340035 นางสาวบุญญิสา  สุ่มมาตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
621 6221340036 นางสาวปณิตา  อยู่สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
622 6221340037 นางสาวปิยวรรณ  แก้วผลึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
623 6221340038 นางสาวสุทธิกมล  นาคกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
624 6221340039 นางสาวขวัญจิรา  โมกหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
625 6221340040 นางสาวฐิตินันท์  แก้วตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
626 6221340041 นางสาวภัทรภร  ดมหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
627 6221340042 นางสาววิรดา  จิระตราชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
628 6221340043 นางสาวภัทรดา  แข็งแรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
629 6221340044 นายธีรพัฒน์  กล้าหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
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630 6221340045 นางสาวศศิวิมล  บุญฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
631 6221340046 นางสาวพรทิพย์  รักวิชาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
632 6221340047 นางสาวสายธาร  บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
633 6221340048 นางสาวณัฐณิชา  พิมพ์สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
634 6221340049 นางสาวปุญญิศา  คีรีราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
635 6221340050 นางสาวนลินธรณ์  เกษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
636 6221340051 นางสาวกุลธิดา  พรมโสภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
637 6221340052 นางสาวอริยาภรณ์  จันทร์พงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
638 6221340053 นางสาวสิรินันท์  แก้วติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
639 6221340054 นางสาววันวิสา  ศิริวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
640 6221340055 นางสาวกุลนันท์  ด้วงคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
641 6221340056 นางสาวกรรณิการ์  ยํ้าพราย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
642 6221340057 นายณัฐวุฒิ  ปัถวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
643 6221340058 นางสาวณัฐณิชา  รัตนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
644 6221340059 นางสาวมาย  ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
645 6221340060 นางสาวจิรฐา  แซ่เอี้ยว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
646 6221340061 นายอังคาร  ธัญญเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
647 6221340062 นางสาวเบญญพร  กัตพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
648 6221340063 นางสาวชลธิชา  นกสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
649 6221340064 นางสาวจันทราภรณ์  หลวงอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
650 6221340065 นางสาวสิริพรพันธ์  เพชรชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
651 6221340066 นางสาววราภรณ์  ศาสตร์พงษ์พันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
652 6221340067 นางสาวรุจิกร  ดอกกุหลาบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
653 6221340068 นางสาวสมิรัน  ไพรสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
654 6221340069 นางสาวลัดดาวัลย์  กองม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
655 6221340070 นางสาวกฤษณา  ศรีธาตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
656 6221340071 นางสาวสิริพร  บริหารรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
657 6221340072 นางสาวพรนิภา  ประจบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
658 6221340073 นางสาวสุวนันท์  มุ้ยใจบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
659 6221340074 นางสาวอรุโณทัย  ล้ิมประสาท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
660 6221340075 นางสาวพิชามญช์ุ  ศรีจันทร์อินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
661 6221340076 นางสาววันวิสา  เลิศลพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
662 6221340077 นางสาวพรพรรณ  เปล่ียนสมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
663 6221340078 นางสาวสุกัญญา  วงศ์ศรีแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
664 6221340079 นางสาวณัฐพร  รักมน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
665 6221340080 นายธนวินท์  คําลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
666 6221340081 นางสาวพิมพ์พลอย  ลือชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
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667 6221340082 นางสาวชลธิชา  ศรศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
668 6221340083 นางสาววิลาวรรณ์  กล้าจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
669 6221340084 นางสาวธมลวรรณ  จันจู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
670 6221340085 นายธนาธิป  ดาศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
671 6221340086 นางสาวณภัทร  ไตรรัตโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
672 6221340087 นางสาวอารยา  วงษาราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
673 6221340088 นางสาวเสาวลักษณ์  นาควงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
674 6221340089 นางสาวธนาพรรณ  อนันต์ภิรมย์ร่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
675 6221340090 นางสาวมลฤดี  สร้อยทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
676 6221355001 นางสาวมนทกานต์  วงษ์วิไล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
677 6221355002 นายจักรกริช  บรรเทิงใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
678 6221355003 นายบริพัฒน์  กรินรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
679 6221355004 นางสาวนิชา  แซกรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
680 6221355005 นางสาวน้ําเพชร  พันธ์มลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
681 6221355006 นางสาวแวววาว  วัฒนวรางกูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
682 6221355007 นายปัณณวิชญ์  จารุโยธินพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
683 6221355008 นางสาวประภาพร  ขาวน่วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
684 6221355009 นางสาวภัคจิรา  ปิ่นอักษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
685 6221355010 นายเจษฎา  ภาอาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
686 6221355011 นายณภัคพงศ์  ธัญญกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
687 6221355012 นางสาวศุภิสรา  พลากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
688 6221355013 นางสาวปิยกาญจณ์  ฝ้ายจันทึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
689 6221355014 นายตระการ  ทิพย์พยอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
690 6221355015 นายปิยณัฐ  ไล้สมบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
691 6221355016 นายลภัส  ไชยสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
692 6221355017 นายไตรภพ  พรมเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
693 6221355018 นายธนพล  ศรีมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
694 6221355019 นางสาวศจีรัตน์  มานเมาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
695 6221358001 นางสาวญานี  ช้างเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
696 6221358002 นายกรพิพัฒน์  ดําระกอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
697 6221358003 นายอนุชิต  รินทร์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
698 6221358004 นางสาวพรวิมล  อินต๊ะนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
699 6221358005 นายชยุตม์  แหยมเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
700 6221358006 นายณัฐิวุฒิ  ใจเมตตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
701 6221358007 นางสาวอิศริยาณีย์  นพป้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
702 6221358008 นางสาวภัทรธนาภรณ์  อัยยะวรากูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
703 6221358009 นางสาวปวรรณรัตน์  ไพโสภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
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704 6221358010 นางสาวสุภาภรณ์  ใจงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
705 6221358011 นางสาววิจิตรา  ระหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
706 6221358012 นายธนัท  ท่ังสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
707 6221358013 นางสาวฐานิตา  บุญเล้ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
708 6221358014 นางสาวพรพิมล  ขันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
709 6221358015 นางสาวจันทรรัตน์  ทองวิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
710 6221358016 นางสาวจิระพันธ์  จันทศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
711 6221358017 นางสาวว่านแก้ว  ชาติสําราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
712 6221358018 นางสาวมุกดา  ถนอมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
713 6221358019 นางสาวจารุวรรณ  นิ่มดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
714 6221358020 นางสาวกันติชา  รบรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
715 6221358021 นางสาววรัญญา  มันทะราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
716 6221358022 นางสาวสุวิมล  พลคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
717 6221358023 นายสมบูรณ์  ศรีสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
718 6221358024 นางสาวฮาวา  ยุทธมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
719 6221358025 นางสาวชลประภา  ต้นชมภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
720 6221358026 นางสาวปาลิตา  ชัยบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
721 6221358027 นายแสนณธี  เกตุแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
722 6221358028 นางสาวมาริษา  เก่งกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
723 6221358029 นายธารณา  บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
724 6221358030 นางสาวสุวนันท์  จันทร์โคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
725 6221358031 นางสาวธนิษฐา  พรหมสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
726 6221358032 นางสาวมนตรา  พวงบางยาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
727 6221358033 นางสาวณัฐมน  ป้องแสนสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
728 6221358034 นายธนากร  เอี่ยมพ่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
729 6221358035 นายพงศกร  ศาสตราภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
730 6221358036 นางสาวอัญชุลีกร  อินทร์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
731 6221358037 นางสาววิริยาพร  ฉัตรตะขบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
732 6221358038 นางสาวปัณชญา  พันธ์ุโภชน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
733 6221358039 นางสาวสุพัชตา  แส่สันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
734 6221358040 นางสาวจารุวรรณ  พูลพิพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
735 6221358041 นายเชษฐ์ชวาล  สุกใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
736 6221358042 นางสาวสุพัตรา  เจริญชาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
737 6221358043 นางสาวสุทธิดา  ศรีอุทราศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
738 6221358044 นายวรวิช  เฉลิมศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
739 6221358045 นางสาวประภาภรณ์  ศรีนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
740 6221358046 นางสาวศิริลักษณ์  โพธ์ิงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
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741 6221358047 นายณัฐพงษ์  สีหานาทัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
742 6221358048 นายศรัณย์  ทานอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
743 6221358049 นางสาวเนตรชนก  ศรีจาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
744 6221358050 นายวุฒธินันท์  โตวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
745 6221358051 นายธรรมธัช  สุภาไวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
746 6221358052 นางสาวกรรธิมา  ไพราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
747 6221358053 นางสาวธีรตา  กาหยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
748 6221358054 นางสาวเพียงพิมล  มาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
749 6221358055 นางสาวกัญญารัตน์  รัตนวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
750 6221358056 นางสาวกุลธิดา  บุญเกิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
751 6221358057 นางสาวเพ็ญบุญญา  ชูยก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
752 6221358058 นางสาวณัฐริกา  พรมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
753 6221358059 นายธีรพงษ์  ทองทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
754 6221358060 นางสาวโชติมา  ชาตินุช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
755 6221358061 นายอนุชา  คําจัตุรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
756 6221358062 นางสาวสุภาวรรณ  ปลีสมุทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
757 6221358063 นางสาวชลกาญจน์  อําภาไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
758 6221358064 นางสาวจิราพร  อุ่นอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
759 6221358065 นายวรพล  พุ่มพวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
760 6221358066 นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
761 6221358067 นายกฤษฎา  มโนโชคกวินสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
762 6221358068 นางสาวจารุวรรณ  จันทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
763 6221358069 นางสาวพรนภา  คําเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
764 6221358070 นายศักดา  บัวเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
765 6221391001 นางสาวอริษา  สุกทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
766 6221391002 นางสาววันวิสา  ฉันทรัตนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
767 6221391003 นางสาวลลิตา  แสนอุบล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
768 6221391004 นางสาวกานดา  คําลือฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
769 6221391005 นางสาววรรณี  สิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
770 6221391006 นางสาวฟ้าประทาน  จันทะชิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
771 6221391007 นางสาวลลิดา  จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
772 6221391008 นางสาวเปมิกา  อ่วมภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
773 6221391009 นางสาวรินรดา  ศศิวัฒนกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
774 6221391010 นางสาวอรจิรา  เตมียศิลปิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
775 6221391011 นางสาวชมพูนุท  ทองประสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
776 6221391012 นางสาวธัญชนก  คงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
777 6221391013 นางสาวสุภาวรรณ์  ขวัญนอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
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778 6221391014 นางสาวกีรตา  สมสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
779 6221391015 นางสาวจิรารักษ์  สายสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
780 6221391016 นางสาวอัครภาส์  พรมหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
781 6221391017 นางสาวนฤมล  ฉิมจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
782 6221391018 นางสาวจิราภา  เทียบแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
783 6221391019 นางสาวสาธิดา  บุญเจือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
784 6221391020 นางสาวเกษราภรณ์  ไชยภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
785 6221391021 นางสาวอรอนงค์  ศรีมุกดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
786 6221391022 นางสาววรางค์สิริน  จงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
787 6221391023 นางสาววงศ์รวี  กาญจนาภิรมย์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
788 6221391024 นายวินัย  หน่ายหนีช่ัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
789 6221391025 นางสาวน้ําทิพย์  สีหะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
790 6221391026 นางสาวเจนจิรา  สร้อยยอดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
791 6221391027 นางสาวพิมณพัฒ  มุ่งงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
792 6221391028 นายกรวิชญ์  คงอาสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
793 6221391029 นางสาวธาริณี  ขุนบ้านฆ้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
794 6221391030 นางสาวฐิติชญา  จินสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
795 6221391031 นางสาวพัชรพร  ทรงเรณู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
796 6221391032 นางสาวศศิกานต์  คุณากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
797 6221391033 นายชนาธิป  วงศ์เพมเดชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
798 6221391034 นางสาววณิชชา  บุญช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
799 6221391035 นางสาวปัณณพร  ถนอมบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
800 6221391036 นางสาวศุภวรรณ  น้อยนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
801 6221391037 นางสาวภัฎชฎาพร  มีเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
802 6221391038 นางสาวศิรดา  ศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
803 6221391039 นางสาวอารียา  เขียวบุญแย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
804 6221391040 นางสาวกิตติวรรณ  นุสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
805 6221391041 นางสาวณัฏฐิกานต์  มุงคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
806 6221391042 นางสาวนวพร  คงเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
807 6221391043 นายปารเมศ  สุริยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
808 6221391044 นางสาวตระการตา  สิทธิกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
809 6221391045 นางสาวกิตติยาภรณ์  เข็มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
810 6221391046 นางสาวพชรพร  ขอนจะโป๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
811 6221391047 นางสาววรรณกานต์  ธงชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
812 6221391048 นางสาวพรพรรณ  แสงไข่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
813 6221391049 นางสาวลิลิธ  มณฑากลีบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
814 6221391050 นางสาวอัจจิมา  คําแจ้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
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815 6221391051 นางสาวนริศรา  ยอดเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
816 6221391052 นางสาวภัทรวดี  คีรีเขตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
817 6221391053 นางสาวภัสสิริ  ทนงย่ิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
818 6221391054 นางสาวสุนิสา  สีโยธะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
819 6221391055 นางสาวรัตณาวดี  หน่อคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
820 6221391056 นางสาวรมิดา  ตุรวิภาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
821 6221391057 นางสาวอารียา  มรกต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
822 6221391058 นางสาวมโนประภา  คําแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
823 6221391059 นางสาวสุพัตรา  ชาวดอนคูณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
824 6221391060 นางสาวรพีพร  คุรุเมธากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
825 6221391061 นางสาวชนิตา  ศรีสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
826 6221391062 นางสาวแสงเทียน  ใสพระเพลิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
827 6221391063 นางสาวปิยพร  ฤาชัยราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
828 6221391064 นางสาวรัฐกานต์  ธันยากรวรกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
829 6221391065 นางสาวทยิดา  แก้ววัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
830 6221391066 นายภัทราวุธ  พิพิธชวนชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
831 6221391067 นางสาวนิฤมล  วิทยาปัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
832 6221391068 นางสาวชลลดา  ศรีเอี่ยมโฉม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
833 6221391069 นางสาวพิจะวรรณ  สุดนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
834 6221391070 นางสาวพลอยไพลิน  อุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
835 6221391071 นางสาวภัคจิรา  จงปัตนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
836 6221391072 นางสาวปรียาภรณ์  อุดมศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
837 6221391073 นางสาวปิ่นสุดา  ขันโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
838 6221391074 นางสาวชลธิชา  บุญเคหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
839 6221391075 นางสาวสุวนันท์  โพธิสังข์หิรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
840 6221391076 นางสาวมาริกา  โกฏิรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
841 6221391077 นายอริยะ  ควรสงวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
842 6221391078 นายภานุเดช  วิยาสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
843 6221391079 นางสาวณัฐริกา  เวสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
844 6221391080 นางสาวนันท์นภัส  โทผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
845 6221391081 นางสาวชัยพร  มาประสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
846 6221391082 นางสาวสุภาพร  หอมหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
847 6221391083 นางสาวจิรภิญญา  อุทุมพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
848 6221391084 นางสาวณฐมน  ชนะน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
849 6221393001 นางสาวนภาพร  พักตร์ดวงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
850 6221393002 นางสาวณิชกมล  หวลอาวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
851 6221393003 นางสาวนริศรา  องอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์

หน้าท่ี 23 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

852 6221393004 นางสาวสุวิมล  เมธาพสุธารกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
853 6221393005 นายอาทิตย์  กุลกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
854 6221393006 นางสาวเบญญาภา  สายพินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
855 6221393007 นายชัยกมล  จันอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
856 6221393008 นางสาวณัฐพร  บัวดอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
857 6221393009 นางสาวอทิตยา  สังข์ลาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
858 6221393010 นางสาวจิราพรรณ  อินทฤาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
859 6221393011 นางสาวรุ่งนภา  ธํารงวุติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
860 6221393012 นายเจริญจิต  พลัดหนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
861 6221393013 นายจักรกฤษณ์  ราชวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
862 6221393014 นางสาวชลธิชา  เพ่ิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
863 6221393015 นายธีรพงศ์  พรมรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
864 6221393016 นางสาวสุภาภรณ์  ขุนพิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
865 6221393017 นายณัฐพล  เกตุชมภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
866 6221394001 นางสาวสุปราณี  คําบาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
867 6221394002 นายปริญญา  วรรณโวหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
868 6221394003 นางสาวพรพรรณ  ดิษเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
869 6221394004 นางสาวอรปรียา  ยุบลมาตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
870 6221394005 นายธนวันต์  ขําเจิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
871 6221394006 นายวรยศ  ช่วยดิษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาเซียนศึกษา
872 6221903001 นางสาวณัฐฐาภรณ์  สังขจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
873 6221903002 นางสาวประวีณา  ภิรมย์นาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
874 6221903003 นางสาวรสสุคนธ์  สําราญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
875 6221903004 นางสาวธิดารัตน์  มาเกิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
876 6221903005 นางสาวเชิญตะวัน  อิ่มสรรค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
877 6221903006 นางสาวกัญญาพัชร  บุญบรรลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
878 6221903007 นางสาวเกวลิน  แต้ไพบูลย์ศักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
879 6221903008 นายนราวิชญ์  อุดมทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
880 6221903009 นางสาวสมาภรณ์  ยาเริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
881 6221903010 นางสาวแพรวา  บุญเภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
882 6221903011 นางสาวนิสา  เขียวประสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
883 6221903012 นายวิทยา  แซ่โง้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
884 6221903013 นางสาวกัญญารัตน์  น้อยดร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
885 6221903014 นางสาวผกามาส  แก้วประสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
886 6221903015 นางสาวณัฎณิชา  ปัญญาประดิษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
887 6221903016 นายสาวิช  วงศ์สง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
888 6221903017 นางสาวพลอย  พุ่มรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
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889 6221903018 นายอภิสิทธ์ิ  แลคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
890 6221903019 นายจตุพงษ์  ดวงกางใต้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
891 6221903020 นางสาวโสภิตา  ซ่ึงจ่าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
892 6221903021 นางสาวสิริวิมล  ตาระเต็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
893 6221903022 นางสาวแพรวชมพู  เลิศแจ้งเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
894 6221903024 นางสาวสมฤทัย  ภู่เกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
895 6221903025 นางสาวเอมมิกา  บัวกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
896 6221903026 นายภุมรินทร์  ลุนทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
897 6221903027 นางสาวสลิลทิพย์  ปทุมพนาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
898 6221903028 นางสาวจิราภรณ์  จันทร์นวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
899 6221903029 นางสาวสุพรรณษา  ดีสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
900 6221903030 นางสาวน้ําทิพย์  เปี่ยมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
901 6221903031 นายเกียรติศักดิ์  อะวิชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
902 6221903032 นายชรินทร์  แสงเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
903 6221903033 นายปัณ  อภิญญาวานิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
904 6221903034 นายณัฐวุฒิ  มธุรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
905 6221903035 นางสาวอินทิรา  ยอดสาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
906 6221903036 นางสาวจินานันท์  น้อยเกิดพะเนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
907 6221903037 นางสาวผดาพร  ผาดาสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
908 6221903040 นางสาวศิริรักษ์  ทรัพย์สมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
909 6221903041 นางสาวอรอินท์ุ  โชตพยัคฆพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
910 6221903042 นางสาววิภาดา  อายุยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
911 6221903043 นางสาวปวีณา  เกตุเหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
912 6221903044 นางสาวปัทมราช  ราชริวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
913 6221903045 นางสาวอาทิตยา  แสนคําอ้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
914 6221903046 นายวงศกร  ชมเชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
915 6221903047 นายคุณากร  ล้ิมวัฒนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
916 6221903048 นางสาวอายดา  สุขตะโก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
917 6221903049 นายภูบดินทร์  ทาเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
918 6221903050 นางสาวสุดารัตน์  นพรัตนาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
919 6221903051 นางสาวเสาวลักษณ์  อยู่เกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
920 6221903052 นายภานุวัฒน์  ม่วงศรีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
921 6221903053 นางสาวชมพูนุช  เติมกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
922 6221903054 นางสาวฐิติรัตน์  ศรีคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
923 6221903055 นายธวัฒณ์ชัย  หงษาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
924 6221903056 นางสาวสุภานันท์  สาริยัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
925 6221903057 นายศุภชัย  อินบํารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
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926 6221903058 นางสาวขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
927 6221903059 นายอภิศักดิ์  ขวัญแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
928 6221903060 นายอนันศักดิ์  ชิณโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
929 6221903061 นายกีรติ  ล้ีเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
930 6221903062 นายคณวัฒน์  แสนรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
931 6221903063 นายพรชลัท  ประสิทธ์ิวัชรากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
932 6221903064 นางสาวลภัสรดา  คงสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
933 6221903065 นางสาวสุพรรณี  ดุลย์มา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
934 6221903066 นางสาวภรัณยา  เนตรทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
935 6221903067 นางสาวสุพิชญา  แก่นไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
936 6221903068 นางสาวภคนันท์  เหมือนการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
937 6221903069 นายเตชสีห์  ทองรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
938 6221903070 นายสรวีย์  เพ็งชมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
939 6221903071 นางสาวบุษกร  แก้ววิมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
940 6221903072 นางสาวกาญจนา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
941 6221903073 นายศุภวิชญ์  ศรีวัชรานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
942 6221903074 นางสาวอาทิตยา  จันทร์ปรีดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
943 6221903075 นางสาวนัดดา  จันทร์เพ็ญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
944 6221903076 นางสาวณัฐวรา  มลิวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
945 6221903077 นางสาวปราญชลี  ศรีเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
946 6221903078 นายทรรศนันทร์  ใยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
947 6221903079 นางสาวกัลย์สุดา  บุตรวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
948 6221903080 นางสาวอารียา  คําโพล้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
949 6221903081 นางสาวปฐมา  สุธี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
950 6221903082 นางสาวภิญญดา  แข็งธัญญกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
951 6221903083 นางสาวศศิธร  คุ้มชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
952 6221903084 นายกฤศ  จิตต์ภิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
953 6221903085 นายนวธรรม  นิติทูลเทพกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
954 6221903086 นางสาวศิรภัสสร  กุลจิรโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
955 6221903087 นางสาวกัญญารัตณ์  เรืองเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
956 6221903088 นายณภัทร  พรหมประดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
957 6221903089 นางสาวชนามินทร์  ประชาสินทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
958 6221903090 นายวิชยุตม์  เลิศฤทธ์ิรัศมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
959 6221903091 นางสาวประภัสราพร  จูเบ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
960 6221903092 นายกิตติธัช  นิลเถื่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
961 6221903093 นายวสันต์  ขันทะมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
962 6221903094 นายวราพล  บุญมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

หน้าท่ี 26 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

963 6221903095 นายอดิศักดิ์  โทถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
964 6221903096 นายชนกพนธ์  วาณิชสรรพ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
965 6221903097 นางสาวจันจิรา  ปล้ืมเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
966 6281123001 นางสาวนงลักษณ์  ชาวตังหวาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
967 6281123002 นายวรัญญู  สุพรรณบวรภัค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
968 6281123003 นายกัณตพงษ์  ยังสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
969 6281123004 นายรัฐนันท์  ยังสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
970 6281123005 นายศุภชัย  มณีวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
971 6281123006 นางสาวกัญจนัทธ์  ณ ระนอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
972 6281123007 นางสาวชลนิชา  ฤทธ์ิเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
973 6281123008 นางสาวสุพัตรา  หนูแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
974 6281123009 นางสาวชลธิดา  คงคล้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
975 6281123010 นางสาวมณีรัตน์  แก้วการไร่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
976 6281123011 นางสาวศิริภา  บุญวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
977 6281123012 นางสาวเพ็ญบุญญา  กลัดภาษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
978 6281123013 นางสาวอัญจิมา  เพชรอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
979 6281123014 นางสาวศิริวรรณ  รัตนดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
980 6281123015 นายวรากร  โคทะกา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
981 6281123016 นางสาวศุภิสรา  อํามาตย์โท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
982 6281123017 นายฮาซัน  จารง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
983 6281123018 นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพ่ิมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
984 6281123019 นายอุดม  พิริยาธนาสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
985 6281123020 นางสาวภัศรา  น้อยสําเนียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
986 6281123021 นายกิตติพงษ์  บุญอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
987 6281123022 นางสาวระพีพรรณ  โพธ์ิแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
988 6281123023 นางสาวชลิดา  เจนลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
989 6281123024 นายศุภชัย  ทองหวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
990 6281123025 นายคณิน  รักเกียรติสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
991 6281123026 นายภูมิลักษณ์  ดอกไม้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
992 6281123027 นางสาวณัฏฐธิดา  คงไพฑูรย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
993 6281123028 นางสาวชนาภัทร  ปุณทรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
994 6281123029 นางสาวนาร์มี  นะยะอิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
995 6281123030 นางสาวฐาปนีย์  สลาเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
996 6281123031 นางสาวณัฐฐาพร  โสมณวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
997 6281123032 นางสาววิมลตรา  กรรมชัยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
998 6281123033 นางสาวจุฑามาศ  รังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
999 6281123034 นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

1000 6281123035 นางสาวสิรภัทร  พลจรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1001 6281123036 นางสาวพิชชนันท์  กันสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1002 6281123037 นายศุภกร  ฉิมบุญอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1003 6281123038 นางสาวผการัตน์  จีวพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1004 6281123039 นางสาวสุนิสา  ทองยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1005 6281123040 นางสาวจณิสตา  อินทร์พร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1006 6281123041 นางสาวศิริมา  ศรีณรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1007 6281123042 นางสาวปวีณา  แช่มมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1008 6281123043 นางสาวชนิสรา  จันทร์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1009 6281123044 นายธีระพงศ์  พรรณรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1010 6281123045 นางสาววัชรินทร์  ทองอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1011 6281123046 นางสาวศรัณย์ภรณ์  ดวงคําน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1012 6281123047 นางสาวกัญญาณัฐ  ชิณหงส์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1013 6281123048 นางสาวปฏิญญา  แก้วจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1014 6281123050 นางสาวธิดารัตน์  สีใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1015 6281123051 นางสาวปวันรัตน์  อุ่นบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1016 6281123052 นางสาวเกษร  จันที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1017 6281123053 นางสาวสุธิรา  โตกระแสร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1018 6281123054 นางสาวภคอร  ปัถวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1019 6281123055 นางสาวพัชราพร  บริสุทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1020 6281123056 นายณครินทร์  ชมญาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1021 6281123057 นางสาวรสสุคนธ์  จรรยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1022 6281123058 นางสาวสุภัสสร  ส่ิวสําแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1023 6281123059 นายพรเทพ  การะเกษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1024 6281123060 นางสาวกีรต้า  ลูกเหล็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1025 6281123061 นางสาวธมนวรรณ  วงษ์พันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1026 6281123062 นางสาววิชิดา  อาญาเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1027 6281123063 นางสาววิชิตา  อาญาเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1028 6281123064 นางสาวอุไรวรรณ  ชังชะนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1029 6281123065 นายจิราวุฒิ  พรมลาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1030 6281123066 นายเจเนเร  ดํานิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1031 6281123067 นางสาวรัตติพร  สมทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1032 6281123068 นางสาวธนัญญา  เกิดผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1033 6281123069 นางสาวฐิตาภา  วินิจกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1034 6281123070 นางสาวณัฏฐทิยา  แววศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1035 6281123071 นางสาวปัฐมาภรณ์  ไชยสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1036 6281123072 นางสาวรัฐนันท์วดี  เปร่ืองชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

1037 6281123073 นางสาวสุพิชญา  สูงปานเขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1038 6281123074 นางสาววรดา  อินเจียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1039 6281123075 นางสาวเบญจรัตน์  ปู่อ้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1040 6281123076 นางสาวกิตติยา  ทัพสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1041 6281123077 นายพลวิชญ์  สร้างสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1042 6281123078 นางสาวยุวลี  ยีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1043 6281123079 นายนิธิ  เข็มกลัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1044 6281123080 นายภูริภัทร  ผลาธัญญะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1045 6281123081 นายชัยลักษณ์  วระกาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1046 6281123082 นางสาวอัจจิมา  น้อยจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1047 6281123083 นางสาวอโรชา  สิงห์วงษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1048 6281123084 นายสกล  เกศวรางกูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1049 6281123085 นางสาวพัชรานันท์  ขันธวิธิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1050 6281123086 นางสาวธิษณามตี  นพวงศ์ ณ อยุธยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1051 6281123087 นางสาวสิริกาญน์ดา  ปราศจาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1052 6281123088 นางสาวรัตติพร  สุวรรณธรรมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1053 6281123089 นายณัฐพล  เรือนเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1054 6281123090 นางสาวสุมิตรา  แสนแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1055 6281123091 นายตรงฤกษ์  เบ็ญจฆรณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1056 6281123092 นายอารยะ  ตั้งอารยชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1057 6281123093 นายฐนกร  สัญญะโม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1058 6281123094 นายนันทนาถ  ลูกจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1059 6281123095 นางสาววรรณฤดี  อุตสาหะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1060 6281124001 นางสาวสุภาวดี  เนื่องเสวก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1061 6281124002 นางสาวสุวิชาดา  รักศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1062 6281124003 นางสาวเกศวดี  แดงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1063 6281124004 นางสาวสุภัสสร  พลการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1064 6281124005 นางสาวสิริยากร  ศรีบุรุษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1065 6281124006 นางสาวอรวี  เปรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1066 6281124007 นางสาวเทียนทิพย์  เตือนสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1067 6281124008 นางสาวคณิศร  พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1068 6281124009 นางสาวสุชาดา  เหลาผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1069 6281124010 นายจิระวัฒน์  สาเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1070 6281124011 นางสาวสุมาพร  ใจสมคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1071 6281124012 นางสาวศิรินภา  ปัญญามี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1072 6281124014 นางสาวสุชาดา  วันมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1073 6281124015 นายอนุรักษ์  ศรีแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

หน้าท่ี 29 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

1074 6281124016 นางสาวจตุพร  เจริญดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1075 6281124017 นางสาวปิยธิดา  สันทับทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1076 6281124018 นางสาวพัชรี  ช่างโคกสูง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1077 6281124019 นางสาวจิราพร  พรายละหาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1078 6281124020 นายวุฒิชัย  พลบํารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1079 6281124021 นางสาวพัชร์สิรัชชา  วิลาประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1080 6281124022 นางสาวธนาภรณ์  บัวหลวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1081 6281124023 นางสาวจิราวดี  ดวงกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1082 6281124024 นางสาวนันทิพร  คงใจมั่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1083 6281124025 นางสาวเมทนี  ฉิมพาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1084 6281124026 นายชลาสินธ์ุ  ประเสริฐพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1085 6281124027 นางสาวณัฐญา  ทองคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1086 6281124028 นางสาวธิดารัตน์  ท้าววิบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1087 6281124029 นางสาวมินตรา  ระวัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1088 6281124030 นางสาวอารียา  เพชรดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1089 6281124031 นายอภิรักษ์  ถาอ่อนสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1090 6281124032 นางสาววิมพ์วิภา  เดชานนท์ฐิติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1091 6281124033 นายเงินไทย  ปัจฉิมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1092 6281124034 นางสาวกัญญารัตน์  เกตุแย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1093 6281124035 นางสาวธนพรพรหม  ระบือธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1094 6281124036 นางสาวชญานิศ  ธรรมวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1095 6281124037 นางสาวกานต์รวี  ประยงค์เพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1096 6281124038 นายณัฐพงศ์  ดีนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1097 6281124039 นางสาวกัญญาณัฐ  ฤทธ์ิลํ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1098 6281124040 นางสาวณัฐวรี  สายเบาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1099 6281124041 นางสาวนิศาชล  ยุนรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1100 6281124042 นางสาวมัณฑนา  อินทพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1101 6281124043 นางสาวชุติกาญจน์  บุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1102 6281124044 นางสาวชุติมา  กล่อมปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1103 6281124045 นางสาวธิคําพร  เพ็ชรพลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1104 6281124046 นางสาวสุกัญญา  โนนน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1105 6281124047 นางสาวเกศชฎา  จิตต์แจ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1106 6281124048 นายชัยวัฒน์  สุขสําราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1107 6281124049 นางสาวอรนิสา  กาใจใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1108 6281124050 นางสาววิภาพร  ห้วยทราย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1109 6281124051 นางสาวประภัสสร  หนูเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1110 6281124052 นายพีระพัฒน์  พุ่มพวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

หน้าท่ี 30 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

1111 6281124053 นางสาวนันทิกา  เจริญจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1112 6281124054 นางสาวปนัดดา  ชํานาญเนาว์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1113 6281124055 นางสาวกฤติยาณี  อั้นทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1114 6281124056 นางสาวจิดาภา  แก้วพวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1115 6281124057 นายชัชวัสส์  สําราญเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1116 6281124058 นายธนพล  แสนนรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1117 6281124059 นางสาวภาวินี  ชาวหงษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1118 6281124060 นางสาววศิตา  ดาราแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1119 6281124061 นางสาวอรณี  นามบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1120 6281124062 นางสาวพรนภา  นันทะมีชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1121 6281124063 นางสาวหฤทัย  ฮวดพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1122 6281124064 นางสาวจันทร์สุดา  เพ่ิมพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1123 6281124065 นางสาววรรณรดา  สมคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1124 6281124066 นายสิรภพ  ครุฑคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1125 6281124067 นางสาววรรณพร  อันสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1126 6281126003 นางสาวจิรากร  ย่ีสุ่นหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1127 6281126004 นางสาวช่อผกา  พิลึกเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1128 6281126005 นางสาวอุมาภรณ์  จตุรัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1129 6281126006 นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1130 6281126007 นางสาวอภิญญา  ชาวกัณหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1131 6281126008 นายเจนณรงค์  วาสทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1132 6281126009 นางสาวพรนัชชา  วิทยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1133 6281126010 นายศรันย์  ทองภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1134 6281126011 นางสาวขวัญธิดา  พิมศรีโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1135 6281126012 นายธนวัฒน์  ละครลํ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1136 6281126013 นางสาวตีรณา  กรีมหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1137 6281126014 นางสาวนริศรา  รอดคร้าม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1138 6281126015 นางสาวธัญญาภรณ์  แจ่มกระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1139 6281126016 นายดุษฎี  มนตรีวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1140 6281126017 นางสาวกนกวรรณ  สีลาโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1141 6281126018 นางสาวจิราวรรณ  คีรีมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1142 6281126019 นางสาวชนิกานต์  อักษรไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1143 6281126020 นางสาวนารีรัตน์  จันทะพินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1144 6281126021 นายธณยศ  สงนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1145 6281126022 นายกรกช  จ้อยชะรัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1146 6281126023 นางสาวถิรดา  สาระวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1147 6281126024 นายหัสวรรษ  บุญจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
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1148 6281126025 นางสาวพัทธนันท์  บุญกอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1149 6281126026 นางสาวปภัสสร  จุลวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1150 6281126027 นางสาววริศรา  ศรีงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1151 6281126028 นางสาวตุลยดา  เคลือบขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1152 6281126029 นางสาวพิมลวรรณ  ย้ิมเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1153 6281126030 นางสาวนุจรี  คําหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1154 6281126031 นางสาวจินดารัตน์  มีโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1155 6281126032 นายวีรพัฒน์  ศาสนาอภิชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1156 6281126033 นายสหัสวรรษ  แสวงนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1157 6281126034 นางสาวพรนภา  จันทร์ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1158 6281126035 นางสาวจิราวรรณ  พันธ์ยาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1159 6281126036 นางสาวกุลธิดา  กล่ินอบเชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1160 6281126037 นางสาววตากานต์  อยู่ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1161 6281126038 นางสาวอัจฉรา  พลอยไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1162 6281126039 นางสาวสิริวดี  ศรีรัตนโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1163 6281126040 นางสาวเดือนเพ็ญ  พลอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1164 6281126041 นางสาวธนัตพร  เอี่ยมสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1165 6281126042 นางสาวจิราพร  เอี้ยงโสนก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1166 6281126043 นายไท  คงคล้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1167 6281126044 นางสาวน้ําฝน  ปาละวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1168 6281126045 นายอนุวัฒน์  ไกรกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1169 6281126046 นายธนพัฒน์  ยาศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1170 6281126047 นางสาวอรุณวรรณ  ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1171 6281126048 นางสาวสุภวรรณ  แสวงผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1172 6281126049 นายวรากรณ์  แจ่มสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1173 6281126050 นายเทียนชัย  ไตรนุช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1174 6281126051 นางสาวคีตาวัน  แสนโสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1175 6281126052 นายจักรพันธ์  มีอิสระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1176 6281126053 นายนฤดล  แผ้วพลสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1177 6281126054 นางสาววริศรา  รัตนวิมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1178 6281126055 นางสาวสิริพร  สุวรรณสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1179 6281126056 นายตรัยรัตน์  บุญพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1180 6281126057 นางสาวนงพลอย  ตนัยธัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1181 6281126058 นายศุภกิตติ์  ลือธิสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1182 6281126059 นางสาวชนิสรา  พรหมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1183 6281126060 นางสาวเบญจมาภรณ์  ศิริรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1184 6281126061 นางสาวพรชิตา  ขาวน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
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รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
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1185 6281126062 นายกิตติพันธ์ุ  รสหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1186 6281126063 นางสาวฐิติมา  ภิรมย์ไตรภักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1187 6281126064 นายณพล  แซ่ล้ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1188 6281126065 นางสาวรัศม์ิประภา  เกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1189 6281126066 นางสาวนภายุ  ผู้สมบูรณ์วัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1190 6281126067 นายนพรัตน์  ทาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1191 6281126068 นายเขตสยาม  อยู่พร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1192 6281126069 นายปิยบุตร  ใจหนักแน่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1193 6281126070 นายธนกร  แก่นการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1194 6281126071 นางสาววราภา  คุ้มแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1195 6281126072 นายจตุรงค์  ก้านขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1196 6281126073 นางสาวอภิญญา  ทองหลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1197 6281126074 นางสาวเนติมา  แก้วลูก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1198 6281126075 นายศุภฤกษ์  กล่ินหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1199 6281126076 นางสาวคฑาทอง  คงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1200 6281126077 นายมานะชัย  เภาเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1201 6281126078 นางสาวเกศณีย์  งามเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1202 6281126080 นายเอกอนันต์  ทัพปิรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1203 6281126081 นางสาวปิยนันท์  รู้รอบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1204 6281126082 นางสาววนิดา  ฉีดเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1205 6281126083 นายคุณาธิป  มหาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1206 6281126084 นางสาวบุษกร  แซ่ล้ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1207 6281126085 นายบุญฤทธ์ิ  หลวงประสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1208 6281126086 นางสาวตะวัน  ชนะกาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1209 6281126087 นางสาววราภรณ์  คงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1210 6281126088 นางสาวปิ่นมุก  เรืองรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา
1211 6281163001 นางสาวสุวิชญา  คะเชนเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1212 6281163002 นายกฤษณพงศ์  จงเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1213 6281163003 นายพัชรพนธ์  เอี๋ยววัฒนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1214 6281163004 นางสาวนวภรณ์  ขุนพรมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1215 6281163005 นายภัทรพงษ์  ราญพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1216 6281163006 นายธนากร  เหขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1217 6281163007 นายภูมินทร์  แหลมฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1218 6281163008 นายมินทร์ทิชา  ขาวปั้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1219 6281163009 นางสาวศศิรินทร์  พูลชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1220 6281163010 นางสาวมยุรี  ชัยช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1221 6281163011 นายอนุศร  สีเคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
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1222 6281163012 นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1223 6281163013 นายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1224 6281163014 นายบุญฤทธ์ิ  มหาพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1225 6281163015 นายนัฐพล  ชมช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1226 6281163016 นางสาวโสภิตา  ศรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1227 6281163017 นางสาวสุดารัตน์  การะเกษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1228 6281163018 นางสาวสุวนันท์  ทรัพย์มัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1229 6281163019 นายนนทวัฒน์  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1230 6281163020 นางสาวธนัชชา  สุเมโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1231 6281163021 นางสาวสุพพัตรา  เก่งมนตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1232 6281163022 นายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1233 6281163023 นายวรมินท์  คําสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1234 6281163024 นางสาวศศิพิมพ์  จันที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1235 6281163025 นางสาวดลยากร  ลืออ้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1236 6281163026 นางสาวน้ําเพชร  อยู่อยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1237 6281163027 นางสาวนิศารัตน์  เพ็งโอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1238 6281163028 นางสาวรุจิรา  ครองยุติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1239 6281163029 นายเจนณรงค์  ชินศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1240 6281163030 นางสาวนนธิยา  ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1241 6281163031 นายนนทนันท์  ดําเกษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1242 6281163032 นางสาวฉัตรฎญา  แสงนิกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1243 6281163033 นางสาวภัสรา  พูลมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1244 6281163034 นางสาวชัญญานุช  โคตรวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1245 6281163035 นางสาวกัญญารัตน์  แถบเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1246 6281163036 นายสรัญวุฐิ  คํานึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1247 6281163037 นางสาวเกษราภรณ์  อ่อนน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1248 6281163038 นายยุทธนา  บัณฑิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1249 6281163039 นายนิรุต  ทิทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1250 6281163041 นายจักรกฤษณ์  โสดารัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1251 6281163042 นางสาวทิตยา  ตั่นจัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1252 6281163043 นายธนพลธ์  ใหยะปะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1253 6281163044 นางสาวเมธาวี  โพธ์ิเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1254 6281163045 นางสาวกรชนก  บุญกอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1255 6281163046 นายพชร  ถิระโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1256 6281163047 นางสาวปานชีวัน  พงศ์จันทร์เสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1257 6281163048 นางสาวกนกพร  เจริญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1258 6281163049 นายณัฐนันท์  สันทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา

หน้าท่ี 34 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

1259 6281163050 นายศตวรรษ  คีรีเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1260 6281163051 นายธีรภัทร  โสธานิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1261 6281163052 นางสาววริษฐา  กกแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1262 6281163053 นางสาวธิดารัตน์  ปั้นสิงห์โต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1263 6281163054 นางสาวเนาวรัตน์  เผ่ือนคําไฮ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1264 6281163055 นางสาวฐิตาพร  สําราญใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1265 6281163056 นางสาวสุพัชชา  สุทธิกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1266 6281163057 นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1267 6281163058 นางสาวชลธิรา  เช้ือชาติพานิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1268 6281163059 นางสาวฐิติมา  ครุธแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1269 6281163060 นางสาวธันยมัย  เกล้ียงละม่อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1270 6281163061 นายประยุทธ  กองสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1271 6281163062 นางสาวอติพร  แซ่ตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1272 6281163063 นางสาวชลิตา  มีผ้ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1273 6281163064 นางสาวน้ําทิพย์  ชาติเจริญสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1274 6281163065 นายปฐมพงษ์  หนูไกรหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1275 6281163066 นางสาวแววตา  เกตุสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1276 6281163067 นางสาวปณิตา  วงษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1277 6281163068 นางสาวนิชาภา  สกุลหมู่ม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1278 6281163069 นางสาวฟารีดา  ทองทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1279 6281163070 นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1280 6281163071 นางสาวฉันทิกา  พรมศร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1281 6281163072 นายเกียรติศักดิ์  นาทสีทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1282 6281163073 นางสาวสุวนันท์  หีบไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1283 6281163074 นางสาวปริญา  คํามูลบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1284 6281163075 นางสาวณัฐญา  พลอยสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1285 6281163076 นางสาวอรยา  หนูช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1286 6281163077 นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1287 6281163078 นางสาวรุ่งธิวา  คําแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1288 6281163079 นางสาวรุ่งทิพย์  ทองจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1289 6281163080 นายศุภกิตติ์  พิทักษ์วงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1290 6281163081 นางสาวฐิติมา  เพ็ชรสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1291 6281163082 นางสาวพัทธ์สุดา  กาญจนากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1292 6281163083 นางสาวกุริสรา  กลีบรักซ้อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1293 6281163084 นางสาวธิดารัตน์  ศรีวะอุไร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1294 6281163085 นายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1295 6281163086 นางสาวสุพรรษา  สิงห์เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
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1296 6281163087 นางสาวคุณากร  ทองบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1297 6281163088 นางสาวสิรีธร  เพ็งจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1298 6281163089 นางสาวอัจจิมา  ผิวอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา
1299 6221373001 นางสาวณัชชา  สังวรณ์กิจ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1300 6221373002 นางสาวกรชนก  มีวาสนา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1301 6221373003 นายอัครเดช  ศิริวัฒน์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1302 6221373004 นายธเนศ  สินธรชัยกุล วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1303 6221373005 นายอภิวัฒน์  ยศศิริพันธ์ุ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1304 6221373006 นางสาววรรณนิสา  ซ่วนพัฒน์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1305 6221373007 นางสาวสุภาพร  วิชาเดช วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1306 6221373008 นางสาวธีรดา  จันทร์ฉาย วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1307 6221373009 นายกฤษฆฌา  บุญปลูก วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1308 6221373010 นางสาวเกสร  สายทิ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1309 6221373011 นางสาวนันทิชา  ขันเงิน วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1310 6221373012 นางสาวศศิวิมล  เสนเช้ือ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1311 6221373013 นางสาวสรัลพร  สุวรรณวงษ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1312 6221373014 นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1313 6221373015 นางสาวปิยะรัตน์  เหมือนสร้อย วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1314 6221373016 นางสาวฟ้ารุ่ง  ศรีแดง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1315 6221373017 นางสาววนารินทร์  บุญไสย์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1316 6221373018 นายพจนพัฒน์  แพเพชร วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1317 6221373019 นางสาวฐาปนี  เจริญย่ิง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1318 6221373020 นางสาวรังสินี  เทียมสุวรรณ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1319 6221373021 นายจิรายุ  สว่างวัฒนรัตน์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1320 6221373022 นายธณันชัย  ซ้ิมสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1321 6221373023 นางสาวพิมพ์วิภา  บุญประกอบ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1322 6221373024 นางสาวสุพัตรา  รุ่งเรือง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1323 6221373025 นายนวดล  อุ่นทิม วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1324 6221373026 นางสาวจีราวรรณ  โพธ์ิอุไร วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1325 6221373027 นางสาวจิรัชญา  ณรงค์ฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1326 6221373028 นายรัชตะ  พวงศรี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1327 6221373029 นางสาวกนกวรรณ  บรรณประเสริฐ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1328 6221373030 นางสาวฐิตินันท์  แก้กลาง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1329 6221373031 นางสาวสุมณฑา  แถบเงิน วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1330 6221373032 นางสาวพรธิดา  ชมจินดา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1331 6221373033 นายสุทธา  ปานเย็นสงวน วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1332 6221373034 นางสาวภัทรภรณ์  ศรีวงษ์รักษา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
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1333 6221373035 นางสาวกชณิชา  โคยะบุตร วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1334 6221373036 นายภูรินทร์  อัศวธีระเกียรติ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1335 6221373037 นายณัฐดนัย  วงค์ทอง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1336 6221373038 นางสาวบุญยานุช  เกษรนวล วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1337 6221373039 นายกรกฤต  ศรีพรหม วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1338 6221373040 นายณัฐรพงษ์  เพ็ญรัศมีพูนสุข วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1339 6221373041 นางสาวมนพร  โทพล วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1340 6221373042 นางสาวปณิดา  สอนดี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1341 6221373043 นางสาวจีรชยา  แก้วศิริ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1342 6221373044 นางสาวบุษบงกช  แผนดี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1343 6221373046 นางสาวฐิติพร  เหมศรี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1344 6221373047 นายกันต์ธร  เหล่ียมดี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1345 6221373048 นางสาวกรกิตติ์  แก่นแก้ว วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1346 6221373049 นายธีรเดช  ไชยคําภา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1347 6221373050 นายปรวัฒน์  สมทบสุข วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1348 6221373051 นางสาวหทัยชนก  ดวงขุนลา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1349 6221373052 นางสาวภัทรวดี  จันทร์หาญ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1350 6221373053 นางสาวธนภรณ์  ปาลีวงศ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1351 6221373054 นางสาวพรชนก  หงษ์กลัด วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1352 6221373055 นายปณิธิ  คุ้มพงษ์พันธ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1353 6221373056 นายพิทักษ์  หมู่คนทา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1354 6221373057 นางสาวชลธิชา  ราตรี วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1355 6221373058 นางสาวปริศรา  แจ้งโทน วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1356 6221373059 นางสาวอรณี  จําปาเรือง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1357 6221373060 นายชนาธิป  อินตะนัย วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1358 6221373061 นายชยุต  ภิญโญวงศ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1359 6221373062 นายจิรายุ  วงศ์จินดา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1360 6221373063 นายมูรีด  ขันธชัย วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1361 6221373064 นางสาวพีรยา  เวฬุวนารักษ์ วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1362 6221373065 นายจิรายุ  เนียมสวน วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1363 6221373066 นางสาวทศพร  เพ็งซา วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1364 6221373067 นายฉัตรชัย  สังข์คง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1365 6221373068 นายณัฐพงษ์  กองชัย วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1366 6221373069 นายสหัสวรรษ  พันธ์ทอง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1367 6221373070 นายสรวิชญ์  วีระชัยกุล วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1368 6221373071 นางสาวพิทยารัตน์  ขุมทอง วิทยาการจัดการ การส่ือสารมวลชน
1369 6221374001 นายพัฒนะชัย  เอี่ยมนาคา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1370 6221374002 นางสาวอาภาภัทร  พงศ์พันธ์ุ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1371 6221374003 นางสาวกัญสิพร  หงษ์เม่น วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1372 6221374004 นายจักรี  สีคช วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1373 6221374005 นายธนภัทร  มะมัย วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1374 6221374006 นายโรจนศักดิ์  นรินทร์รัตน์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1375 6221374007 นางสาวพฤกษา  อินสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1376 6221374008 นางสาวอริศรา  บุญเติม วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1377 6221374009 นางสาวจิราภรณ์  ศิริรัศมีวงศา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1378 6221374010 นางสาวโสภีร์  ทวีทรัพย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1379 6221374011 นางสาวทิวาพร  แก้วเขียว วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1380 6221374012 นายวิษณุ  ศรีทอง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1381 6221374013 นางสาวราบีน่า  ซาฮี วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1382 6221374014 นายสุธะสิน  ภู่ทิม วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1383 6221374015 นางสาววรพร  มลิวัลย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1384 6221374016 นายสุภาษิต  พรมมา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1385 6221374017 นางสาวนพมาศ  โตรวมวงษ์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1386 6221374018 นางสาวนพรัตน์  โพธ์ิกุล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1387 6221374019 นางสาวสุภาภรณ์  อัครคชาเสนีย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1388 6221374020 นางสาวนวณัฐ  เจริญดง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1389 6221374021 นายธัญพิสิษฐ์  บัตรดอน วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1390 6221374022 นางสาวสุปราณี  วงศ์สุวรรณ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1391 6221374023 นายคชภัค  ม่ิงลดาพร วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1392 6221374024 นางสาวพัชริดา  พงษ์เพชร วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1393 6221374025 นางสาวมธุรดา  ไขโพธ์ิ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1394 6221374026 นายอรรณพ  สารผล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1395 6221374027 นางสาวขนิษฐา  บุญทัน วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1396 6221374028 นางสาวอลิสา  คุ้มกลัด วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1397 6221374029 นายพงศ์ฐนิต  แสงเตมีย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1398 6221374030 นายฐิติวัสส์  ตั้งเลิศนภากุล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1399 6221374031 นายนัทธภูมิ  วรรณเบญจวัฒน์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง
1400 6221374032 นางสาวนงนภา  เดชผดุง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1401 6221374033 นางสาวศุภวรรณ  มาทวงศ์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1402 6221374034 นายพงศ์ศิริ  คํากองแก้ว วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1403 6221374035 นางสาวปุญญาภา  ดํารงตรงศิริ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1404 6221374036 นายวรพล  นามประมา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1405 6221374037 นางสาวสุทธิลักษณ์  เอี่ยมสะอาด วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1406 6221374038 นายทินกร  โสภาษิต วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1407 6221374039 นางสาวอัญมณี  นารา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1408 6221374040 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ดวงเดือน วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1409 6221374041 นายภูมิทัศน์  สายเมฆ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1410 6221374042 นายทัตเทพ  บุญอุปละ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1411 6221374043 นายปฏิพัทธ์  ศรีสมาจาร วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1412 6221374044 นางสาวกัญญารัตน์  สังฆทิพย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1413 6221374045 นางสาวนฤชา  นาทองคํา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1414 6221374046 นายพีรพงษ์  มะราช วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกจิบันเทิง
1415 6221374047 นางสาวศิลาดล  สว่างเรือง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1416 6221374048 นายฤทธิพร  ทวีสมาน วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1417 6221374049 นายอภิรมย์  บํารุง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1418 6221374050 นางสาวชลิดา  ธีระสุคนธ์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1419 6221374051 นายธาวิน  สิงห์ทอง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1420 6221374052 นางสาวสฐิภรณ์  ชูเกียรติ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1421 6221374053 นายณัฐพนธ์  ชัยนิวัฒนา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1422 6221374054 นายชนบด ี พันธ์เพชร วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1423 6221374055 นายเมธี  โชติช่วง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1424 6221374056 นายพิชิตชัย  ทรัพย์มูล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1425 6221374057 นางสาวสุกิตรา  อินทร์น้อย วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1426 6221381001 นางสาวจิราลักษณ์  บุตรราช วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1427 6221381002 นางสาวชุติรัตน์  พุ่มศรี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1428 6221381003 นายภูริณัฐ  ทบวงศรี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1429 6221381004 นางสาวจารุวรรณ  คงสระ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1430 6221381005 นางสาวนันทวรรณ  ชัยบุตร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1431 6221381006 นางสาวธมนวรรณ  เฉลิมวงศ์วัฒนะ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1432 6221381007 นางสาวนันทวรรณ  แบนเพชร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1433 6221381008 นางสาวกุลเกตุ  ทองประยูร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1434 6221381009 นายปรากาศิษย์  พูลทรัพย์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1435 6221381010 นายปรียาดา  กุมภะวา วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1436 6221381011 นายนลิล  เสือสกุล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1437 6221381012 นางสาวธนธรณ์  เหมมณี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1438 6221381013 นางสาวภัณฑิรา  ขาวนวล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1439 6221381014 นางสาวดลยา  เครือแสง วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1440 6221381015 นางสาวมัณฑนา  ฤกษ์ดี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1441 6221381016 นางสาวทรรศนีย์  กํามา วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1442 6221381017 นายรัชตพล  สูญส้ินภัย วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1443 6221381018 นายธนดล  พันธ์ุไพศาล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
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1444 6221381019 นางสาวสิริกาญจน์  คุ้มเจริญ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1445 6221381020 นายธีร์ธวัส  จุ้ยดอนกลอย วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1446 6221381021 นางสาวชลธิชา  เหล่ียมสาม วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1447 6221381022 นายพลบุษ  เจียมจารีกุล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1448 6221381023 นายณัฐวีร์  จุลศักดิ์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1449 6221381024 นายรัฐปัถย์  นําโชควิริยะ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1450 6221381025 นางสาวจุรีรัตน์  ดงสันเทียะ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1451 6221381026 นางสาวเกษฎาภรณ์  ไกยบุตร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1452 6221381027 นายนพกนก  ยุทธพันธ์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1453 6221381028 นางสาวสุพัตรา  เหมหงษ์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
1454 6221390001 นายอันดามัน  ร่วมชมรัตน์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1455 6221390002 นายณรงค์ชัย  ผิวทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1456 6221390003 นางสาวอริสรา  สารบูรณ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1457 6221390004 นางสาวพรนิภา  จันดํา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1458 6221390005 นางสาวมาริษา  อินทปัน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1459 6221390006 นางสาวกมลวรรณ  เกิดโพชา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1460 6221390007 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ศรีนิยม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1461 6221390008 นายภูธเนศ  วงค์เตชะ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1462 6221390009 นางสาวศศิวิมล  ดีมี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1463 6221390010 นางสาวเบญจรัตน์  ทองก้อน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1464 6221390011 นางสาวปิยดา  ถาวงษ์กลาง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1465 6221390012 นางสาวภาณุกานต์  นาคเกตุ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1466 6221390013 นางสาววรรณพร  ตะเคียนซอก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1467 6221390014 นางสาวพิมพิศา  มโนธรรม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1468 6221390015 นางสาวชลิสา  พงศาปาน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1469 6221390016 นายธีระศักดิ์  เกิดแก้ว วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1470 6221390017 นางสาวปวีรัตน์  แซ่ห่าน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1471 6221390018 นางสาวปวันรัตน์  รัศมี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1472 6221390019 นายนครินทร์  จันทร์สว่าง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1473 6221390020 นายสุทธิพงษ์  ห้าวสุด วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1474 6221390021 นางสาวปราธีดา  คําเบ้าเมือง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1475 6221390022 นายภูวดล  ไชยนต์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1476 6221390025 นางสาวพรธิมา  จงสุขมาก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1477 6221390026 นางสาวสุธิดา  มากร่ืน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1478 6221390027 นางสาวสลิลทิพย์  พงษ์ลา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1479 6221390028 นายสันติพงษ์  สุขสมจิตร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1480 6221390029 นายวันชัย  อุเทนสุด วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
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1481 6221390030 นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสงค์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1482 6221390031 นางสาวรวิวรรณ  นิยมคุณ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1483 6221390032 นายณัฏฐากร  ทองเพ็ญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1484 6221390033 นางสาวสุดารัตน์  เจริญสุข วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1485 6221390034 นายสิทธิกร  สินศิริ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1486 6221390035 นางสาวจรรยมณฑน์  เกียรติสมภพ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1487 6221390036 นายไวชญา  ลอว วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1488 6221390037 นายอภิวัฒน์  รอดท่าไม้ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1489 6221390038 นางสาวบัวทิพย์  ดาลัดธรรมกุล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1490 6221390039 นางสาวมณฑิรา  ชาญสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1491 6221390040 นางสาวอังสุมาลี  วงษ์วานเจริญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1492 6221390041 นางสาวสุพิชญา  เนสราช วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1493 6221390042 นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1494 6221390043 นางสาวลลิตา  แซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1495 6221390044 นายคุณากร  อับดุลเลาะห์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1496 6221390045 นายพชรพล  ห่อไธสง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1497 6221390046 นายธีรเกียรติ  จินดาวงษ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1498 6221390047 นางสาวศิรินทร  นราวงค์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1499 6221390048 นางสาวธนทรัพย์  หอมหวาน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1500 6221390049 นางสาวอิสริญา  จันทร์มณี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1501 6221390050 นายมังคเลศ  ฟูกิตติประยูร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1502 6221390051 นางสาวกานดา  ลีลาฤดี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1503 6221390052 นางสาวกัญญารัตน์  เงินจัตุรัส วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1504 6221390053 นายคมกริช  บุญลํ้า วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1505 6221390054 นางสาววรรณดี  สกุลวงศ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1506 6221390056 นางสาวกรรณิกา  ยอดบุรุษ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1507 6221390057 นายกิตติพงษ์  บุญรอด วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1508 6221390058 นายสหรัฐ  จันทร์สนิท วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1509 6221390059 นางสาวอรนภาวรรณ  เฮ่าฮู่เท่ียน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1510 6221390060 นางสาวจริยา  เรืองแดง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1511 6221390061 นางสาวภัทรศรี  บุญกัลยา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1512 6221390062 นางสาวธัญนันท์  ธนาภัททากร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1513 6221390063 นางสาวณัฐมน  ศรีทิพย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1514 6221390064 นางสาวอารีญา  พิพวนนอก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1515 6221390065 นางสาวกาญจนา  โต๊ะสีดา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1516 6221390066 นางสาวสุพัตรา  กล่ันประเสริฐ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1517 6221390067 นางสาวกิตติยาภรณ์  บุญยะเขต วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
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1518 6221390068 นางสาวยุวดี  ฤกษ์เสือ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1519 6221390069 นางสาวอรพิน  รอดเรืองสันต์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1520 6221390070 นางสาวสุทธิดา  นุ่นนุ่ม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1521 6221390071 นางสาวปวีณา  พรมรอด วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1522 6221390072 นางสาวนริศรา  เขื่อนเพชร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1523 6221390073 นายธีรภัทร์  พลายสถิตย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1524 6221390074 นางสาวเนตรทิพย์  เกตุสุวรรณ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1525 6221390075 นางสาวธนัชชา  แสนเสน่ห์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1526 6221390077 นางสาวใบเฟิร์น  หนองคําแก้ว วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1527 6221390078 นางสาวภคนันท์  หินไชยศรี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1528 6221390079 นางสาวสุนิชา  ไก่เผือก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1529 6221390080 นายดิสทัต  สิงห์ทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1530 6221390082 นายณัฐกิตติ์  แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1531 6221390083 นางสาวอรียา  มุขะวะชิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1532 6221390084 นายบัญญพนต์  นิยมอําไพ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1533 6221390085 นางสาวภารวิณี  พละมาตย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1534 6221390086 นายสพล  สนธิรัตน์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1535 6221390087 นางสาวกัญญาภัค  ธานีกุล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1536 6221390088 นางสาวปิยาภรณ์  ประสิทธ์ิธัญกิจ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1537 6221390089 นายวสุรัตน์  โคษา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1538 6221390090 นางสาวปนัดดา  ไหมทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1539 6221390091 นางสาวณัฐนริน  ยอดโยคิน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1540 6221390092 นางสาวกมลลักษณ์  พรัมรัตนพงศ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1541 6221390093 นางสาวณิชกานต์  เมฆาระ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
1542 6221392001 นางสาวจิราพร  จันทร์พรม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1543 6221392002 นางสาวพุธสา  สุ่มศิริ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1544 6221392003 นายพิสิษฐ์  โอกิวารา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1545 6221392004 นายอลงกรณ์  ศาลากิจ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1546 6221392005 นายธนพล  นิลทจันทร์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1547 6221392006 นายปิยพงษ์  วงศ์วาน วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1548 6221392007 นางสาวชลิตา  พุ่มมาลา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1549 6221392008 นายภานุวัฒน์  ป้องป้อม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1550 6221392009 นายภาณุวัฒน์  วิริยกองเกิด วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1551 6221392010 นางสาวสุจิตรา  จันต๊ะนัน วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1552 6221392011 นายพิสิษฐ์  พรสุขสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1553 6221392012 นางสาวณัฐฐินันท์  ภานุทัต วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1554 6221392013 นางสาวกมลทิพย์  ใจซ่ือ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
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1555 6221392014 นางสาวศิริลักษณ์  คชดี วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1556 6221392015 นายธนพล  ส่ือเฉย วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1557 6221392016 นายธนพล  สังข์เพ็ง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1558 6221392017 นายอัครพล  วงษ์พบ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1559 6221392018 นางสาวกัญญารัก  วิรัชมงคลชัย วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1560 6221392019 นายคุณาธิป  พรมเดื่อ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1561 6221392020 นางสาวอรวี  พรหมเนียม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1562 6221392021 นางสาวศิริลักษณ์  ฆ้องเล็ก วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1563 6221392022 นายนนทกร  ทรงไตรย์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1564 6221392023 นางสาวกิ่งกาญจน์  กันทวัง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1565 6221392024 นายทวีศักดิ์  พงษ์สิทธิกาญนา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1566 6221392025 นายธีรภัทร์  คําสีสุข วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1567 6221392026 นางสาวสายฝน  สุขใจ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1568 6221392027 นางสาวปรีดาพร  พฤกษชาติ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1569 6221392028 นายชนสรณ์  พรหมเมศ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1570 6221392029 นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1571 6221392030 นายคุณานนต์  ศักดารัตน์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1572 6221392031 นางสาววรรณภา  ภานุวงษ์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1573 6221392032 นายไตรพัสตร์  รองเมือง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1574 6221392033 นายศรัณย์  จรัสสิริประภา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1575 6221392034 นายธิวากร  ธีระกุล วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1576 6221392035 นายธวัชชัย  สละสําลี วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1577 6221392036 นายพนาวิทย์  พุทธสาร วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1578 6221392037 นางสาวแก้วกานต์  เสนาพิทักษ์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1579 6221392038 นายมนต์ณัฐ  ผกาสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1580 6221392039 นายยุทธศักดิ์  บุญสม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1581 6221392040 นางสาวนวพร  สุทธิสุนทร วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1582 6221392041 นายภูวดน  พรมพินิจ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1583 6221392042 นางสาวมลทิรา  ดํารงค์ภูมิ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1584 6221392043 นายพิตรพิบูล  คําซองเมือง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1585 6221392044 นายอรรคพล  ภู่งามช่ืน วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1586 6221392045 นายธนากร  แสงทอง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1587 6221392046 นายสุรศักดิ์  สามเมือง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1588 6221392047 นางสาวธิดาลักษณ์  เมืองพิล วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1589 6221392048 นายนันทิพัฒน์  พลอยเนียม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1590 6221392049 นายฐิติภูมิ  ขัณฑ์ชลา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1591 6221392050 นายโมเลกุล  หวังวิศาล วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
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1592 6221392051 นางสาวนริศรา  พรหมนัส วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1593 6221392052 นางสาวนริศรา  เรืองจุ้ย วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1594 6221392053 นายพีรณัฐ  อุปชิวะ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1595 6221392054 นางสาวณภัสษร  บุญทองแพง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1596 6221392055 นางสาวทาริกา  สมปา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1597 6221392056 นายปฏิภาณ  ชัยนาฮี วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1598 6221392057 นายจิรวัฒน์  อิ่มนาค วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1599 6221392058 นางสาวปริมล  วงศ์มณีสัย วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1600 6221392059 นางสาวกัญญาณัฐ  กายะชาติ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1601 6221392060 นายธนภัทร  บุญแจ่ม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1602 6221392061 นางสาวจิรนันท์  ทัศนาสันต์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1603 6221392062 นายสิทธิพันธ์  วิทยากุลชัย วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1604 6221392063 นางสาวพัชราภา  อ่อนน้อม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1605 6221392064 นายธิติวุฒิ  ลิขิตวัฒนวิบูลย์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1606 6221392065 นายภูวดล  บุณยะชัย วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1607 6221392066 นายขวัญชัย  อินพาเพียร วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1608 6221392067 นายณัฐนนท์  สิริเกษมสุข วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1609 6221392068 นายสราวุฒิ  ยะก๊บ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1610 6221392069 นางสาวปฐมาวดี  รอดไสว วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1611 6221392070 นายกันตวัฒน ์ พลายแก้ว วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1612 6221392071 นางสาวฎรินรัชต์  ทองสุข วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1613 6221392072 นายถิรวิทย์  ถิรครรชิต วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1614 6221392073 นายธารางกูร  จัตุรส วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1615 6221392074 นายธวัชชัย  บุญญาพงษ์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1616 6221392075 นางสาวณัฐนิชา  ศรีพานิช วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1617 6221392076 นายณภัทร  พุ่มประยูร วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1618 6221412001 นางสาวบงกชกร  สายสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1619 6221412002 นางสาวนันทา  รุ่งแจ้ง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1620 6221412003 นางสาวสุภาพร  เพ็งสุวรรณ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1621 6221412004 นายพีรภัทร  เลิศไตรณรงค์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1622 6221412005 นางสาวณัฐริกา  นวลแก้ว วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1623 6221412006 นายธีมากรณ์  จันทรชิต วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1624 6221412007 นางสาวธันย์ชนก  ระเบียบ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1625 6221412008 นางสาวสุดารัตน์  วัดพะยา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1626 6221412009 นายศตนันท์  ซ่ือสัตย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1627 6221412010 นายปฏิภาณ  ประเสริฐพงศ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1628 6221412011 นางสาวนุชนาฎ  เดชสกุลวงศ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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1629 6221412012 นางสาวชมพูนุช  ลือชาคํา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1630 6221412013 นางสาวพัชรพร  แซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1631 6221412014 นายวุฒิชัย  ยอดภูษา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1632 6221412015 นายพีรดล  เรืองทอง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1633 6221412016 นางสาวนันท์ดา  บุญวิเศษรัตน์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1634 6221412017 นางสาวจุฑามาศ  บุนนาค วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1635 6221412018 นางสาวปวีณา  ฉายอรุณ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1636 6221412019 นายรัฐวุฒิ  ศรีจันทร์แจ่ม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1637 6221412020 นายสหฤทธ์ิ  สัมฤทธิสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1638 6221412021 นายโชติก  ขรรค์เจนการ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1639 6221412022 นางสาวปรียาภรณ์  เกิดวัดท่า วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1640 6221412023 นางสาวเพ็ญธิชา  บุญมา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1641 6221412024 นางสาวณัฐชยา  มณีรัตน์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1642 6221412025 นางสาวสุวิมล  แก้วกระจ่าง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1643 6221412026 นางสาวชฎาพร  พืชมาก วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1644 6221412027 นางสาวกัญญารัตน์  หวานลํ้า วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1645 6221412028 นางสาวธิติยา  เกตุสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1646 6221412029 นายนฤพงษ์  น้อยสร้อย วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1647 6221412030 นางสาวสุดารัตน์  จันทะพันธ์ุ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1648 6221412031 นายศิวกร  ชาตะรักษ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1649 6221412032 นางสาวน้ําทิพย์  สินบางหว้า วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1650 6221412033 นายนราวัฒน์  ขันถม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1651 6221412034 นายสรสิช  วิเทศโกสุม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1652 6221412035 นางสาวกนกวรรณ  ผิวงาม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1653 6221412036 นางสาวญานิสา  กิจทรัพย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1654 6221412038 นางสาวเพชรลดา  จันทบุรี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1655 6221412039 นางสาวจุฑารัตน์  ดาวโรยรัมย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1656 6221412040 นางสาวนิสิตา  หลักทอง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1657 6221412041 นายชวินทร์พล  ดีวงษา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1658 6221412042 นางสาวสรณ์สวรรค์  อยู่เย็น วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1659 6221412043 นายนภัสดล  ปัญญาพร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1660 6221412044 นางสาวเขมรัตน์  ปันหมอก วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1661 6221412045 นางสาวสุดาวัลย์  ผ่องแผ้ว วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1662 6221412046 นางสาวอดิศา  เอี้ยงไธสง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1663 6221413001 นางสาวรัตติกาล  จันทร์โต วิทยาการจัดการ การตลาด
1664 6221413002 นางสาวชลธิชา  ศรีสนิท วิทยาการจัดการ การตลาด
1665 6221413004 นายยศกร  หอยสังข์ วิทยาการจัดการ การตลาด
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1666 6221413005 นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณสุข วิทยาการจัดการ การตลาด
1667 6221413006 นายสิทธินนท์  นิ่มโฉม วิทยาการจัดการ การตลาด
1668 6221413007 นางสาวสุนิสา  มยูรวัชรไพโรจน์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1669 6221413008 นางสาวนภารัตน์  ปลายด่วน วิทยาการจัดการ การตลาด
1670 6221413009 นายศิวพงษ์  พานิชยานนท์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1671 6221413010 นางสาวเสาวลักษณ์  สมเสนา วิทยาการจัดการ การตลาด
1672 6221413011 นางสาวมลทิพย์  น้อยทรัพย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1673 6221413012 นางสาวธิดารัตน์  บุญเอื้อ วิทยาการจัดการ การตลาด
1674 6221413013 นางสาวปาลิตา  ยศสมุทร วิทยาการจัดการ การตลาด
1675 6221413014 นางสาวนภัศศร  จันทะสม วิทยาการจัดการ การตลาด
1676 6221413015 นางสาวพิราวรรณ  เชิดมี วิทยาการจัดการ การตลาด
1677 6221413016 นางสาวชนกานต์  ภาวะพรหม วิทยาการจัดการ การตลาด
1678 6221413017 นางสาวลักขณา  ทารถ วิทยาการจัดการ การตลาด
1679 6221413018 นายอภิสิทธ์ิ  จันทรานุสร วิทยาการจัดการ การตลาด
1680 6221413019 นายณัฐชนน  สิริศิลปสรณ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1681 6221413020 นายอนุรักษ์  พรหมจรรย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1682 6221413021 นางสาวบุณยนุช  วัชวงศ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1683 6221413022 นางสาวชุติมา  แซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ การตลาด
1684 6221413023 นางสาวนุชวรา  ปทโกวิท วิทยาการจัดการ การตลาด
1685 6221413024 นายมงคล  นิลทลักษณ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1686 6221413025 นางสาวพิมพ์มาดา  แสงพลอยเพชร วิทยาการจัดการ การตลาด
1687 6221413026 นางสาวสุธิดา  โนนทิง วิทยาการจัดการ การตลาด
1688 6221413027 นางสาวดวงฤทัย  ไม้จันทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1689 6221413028 นางสาวญาณิศา  ประทุมมาตย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1690 6221413029 นายเพชรมงคล  มหาเจริญสิริ วิทยาการจัดการ การตลาด
1691 6221413030 นายฐิติศักดิ์  หาชะนะ วิทยาการจัดการ การตลาด
1692 6221413031 นางสาวศศิธร  ปั้นเหน่งเพชร วิทยาการจัดการ การตลาด
1693 6221413032 นางสาวพัชริดา  มากผล วิทยาการจัดการ การตลาด
1694 6221413033 นายติรินัยน์  รู้เพียงธรรม วิทยาการจัดการ การตลาด
1695 6221413034 นายกฤษดา  มานตรี วิทยาการจัดการ การตลาด
1696 6221413035 นายพงศ์ธร  สิริมงคลทิพย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1697 6221413036 นางสาวฐนิดา  พัฒนสุพงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1698 6221413037 นางสาวรวิสุดา  นภจร วิทยาการจัดการ การตลาด
1699 6221413038 นางสาวมัชฌิมา  เกิดแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด
1700 6221413039 นางสาวสุดารัตน์  แก้ววัน วิทยาการจัดการ การตลาด
1701 6221413040 นายปริวัฒน์  บุญมา วิทยาการจัดการ การตลาด
1702 6221413041 นายอภิสิทธ์ิ  พุทธงชัย วิทยาการจัดการ การตลาด
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1703 6221413042 นายธนวรรธน์  เทียนเอ่ียม วิทยาการจัดการ การตลาด
1704 6221413043 นางสาวธัญลักษณ์  เทพบุรี วิทยาการจัดการ การตลาด
1705 6221413044 นางสาวจุฑาทิพย์  ม่ันเขตรกรณ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1706 6221413045 นายไตรภพ  หวานชิต วิทยาการจัดการ การตลาด
1707 6221413046 นายชาญชล  กุลรักษา วิทยาการจัดการ การตลาด
1708 6221413047 นายกรกฎ  บุณยศิริวงศ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1709 6221413048 นางสาวศริญญา  ขวัญถึง วิทยาการจัดการ การตลาด
1710 6221413049 นางสาวปิยะมาศ  พลรักษา วิทยาการจัดการ การตลาด
1711 6221413050 นายธนกร  วุฒิธรรมสาร วิทยาการจัดการ การตลาด
1712 6221413051 นางสาวอรพิณ  ศรีมัง วิทยาการจัดการ การตลาด
1713 6221413052 นางสาวธัญชิตา  พิมพ์หอม วิทยาการจัดการ การตลาด
1714 6221413053 นางสาวสุชาวดี  หาญรุก วิทยาการจัดการ การตลาด
1715 6221413054 นางสาวศุภาวรรณ  ขันไชย วิทยาการจัดการ การตลาด
1716 6221413055 นายสหัสวรรษ  จงรัก วิทยาการจัดการ การตลาด
1717 6221413056 นางสาวหยาดรุ้ง  ทองมี วิทยาการจัดการ การตลาด
1718 6221413057 นางสาวณัฐวดี  ค้าสม วิทยาการจัดการ การตลาด
1719 6221413058 นางสาวสาวิตรี  ม่ิงพิมาย วิทยาการจัดการ การตลาด
1720 6221413059 นางสาวนุชนารี  ฝ้ันวงศ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1721 6221413060 นางสาวสุพิชยา  อิศรศักดิ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1722 6221413061 นางสาวพรพรรณ  ศุภกิจบุญชู วิทยาการจัดการ การตลาด
1723 6221413062 นางสาวขนิษฐา  สัพโส วิทยาการจัดการ การตลาด
1724 6221413063 นายชุมพล  ธงธไนศวรรย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1725 6221413064 นายปุณยวัจน์  ธีระกุล วิทยาการจัดการ การตลาด
1726 6221413065 นางสาวปนัดดา  เพ็ชรดี วิทยาการจัดการ การตลาด
1727 6221413066 นางสาวชนัญชิดา  เงื้อมผา วิทยาการจัดการ การตลาด
1728 6221413067 นางสาวเบญจมาศ  ศรีอํานาจ วิทยาการจัดการ การตลาด
1729 6221413068 นางสาวชนาภา  สุขโชติ วิทยาการจัดการ การตลาด
1730 6221413069 นายมงคล  อยู่โต วิทยาการจัดการ การตลาด
1731 6221413070 นางสาวสุภัทรา  ปราบเสียง วิทยาการจัดการ การตลาด
1732 6221413071 นายพีระพล  เกยุรานนท์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1733 6221413072 นางสาวกัญญาภัค  จ๊อกกว้ี วิทยาการจัดการ การตลาด
1734 6221413073 นายณัฐพล  แซ่เฮ้ง วิทยาการจัดการ การตลาด
1735 6221413074 นางสาวพัณณิตา  พันธ์ุมงคล วิทยาการจัดการ การตลาด
1736 6221413075 นายพิมพีชญาฎา  ไชยคง วิทยาการจัดการ การตลาด
1737 6221413076 นางสาวพลอยไพลิน  ธัญญเจริญ วิทยาการจัดการ การตลาด
1738 6221413077 นายสิทธิศักดิ์  พ่อพงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1739 6221413078 นางสาวสุณัฎฐชา  จูงจิตรดํารงค์ วิทยาการจัดการ การตลาด
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1740 6221413079 นายพงศกร  งามดี วิทยาการจัดการ การตลาด
1741 6221413080 นางสาวชลดา  สุคันธจันทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1742 6221413081 นางสาวอมรรัตน์  พรมภิภักดิ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1743 6221414001 นายวิฑูรย์  รัตนวันธ์ุ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1744 6221414002 นางสาวเพชรรัตน์  รักสัตย์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1745 6221414003 นายณัชพล  เฟ่ืองฟู วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1746 6221414004 นางสาวสุชาดา  อะโรคา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1747 6221414005 นายวัชรินทร์  ช่วยกลาง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1748 6221414006 นายธงชัย  ไชยพรม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1749 6221414007 นางสาวสุกัญญา  วงษาธรรม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1750 6221414008 นายธีรภัทร  เฟ่ืองฟู วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1751 6221414009 นางสาวอาทิตยา  พิมพ์แสง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1752 6221414010 นายวีรภัทร  กาแก้ว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1753 6221414011 นางสาวสุรีรัตน์  แนวเนียม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1754 6221414012 นายณัฐพงษ์  บุญชู วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1755 6221414013 นางสาวนภรรษศร  กว่างกระโทก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ
1756 6221414014 นายอภิชาติ  ศรีเพ็ญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1757 6221414015 นายพงษ์พันธ์  ชวลิตพงศ์พันธ์ุ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1758 6221414016 นายชลสิทธ์ิ  หอมสันเทียะ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1759 6221414017 นายการุณ  อุยนาคธรรม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1760 6221414018 นางสาวรัตนาพร  ศรีจันทรา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1761 6221414019 นายธนธรณ์  จิรฐิติกุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1762 6221414020 นางสาวประภาวี  บุญเรือง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1763 6221414021 นายนาวินทร์  มังคะลาวัน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1764 6221414022 นายศราวุธ  สืบสวน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1765 6221414023 นายศุภโชค  ป้อมบุบผา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1766 6221414024 นายศุภชัย  ป้อมบุบผา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1767 6221414025 นางสาวชลธิชา  เพ็งพาด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1768 6221414026 นายกอบโชค  ทันการ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1769 6221414027 นายจงรัก  กําแพงแก้ว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1770 6221414028 นายธนกฤต  อยู่พ่วง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1771 6221414029 นายวรพจน์  จันอินทร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1772 6221414030 นายวิศรุต  วิเศษสิงห์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1773 6221414031 นายลักษณาวงศ์  คล้ายดวง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1774 6221414032 นางสาวกัญญารัตน์  สิริสุรชัชวาล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1775 6221414033 นางสาวอาภานุช  เด่นนะหลี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1776 6221414034 นายชัชพงษ์  กะลัมพะเหติ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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1777 6221414035 นางสาวจุฑารัตน์  เพชรชูวงศ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1778 6221414036 นางสาววัลลภา  ปุนน้ําใส วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1779 6221414037 นายชนสรณ์  บรรฑิต วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1780 6221414038 นางสาวสรีลักษ์  หวังประสพกลาง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1781 6221414039 นายชินกฤต  มีเผาะ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1782 6221414040 นายธนชาต  หล้าโรย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1783 6221414041 นายชุติวุฒิ  ชมภูวิเศษ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1784 6221414042 นายภูมินทร์  หม่ืนไตร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1785 6221414043 นายพิพัฒน์  ทาบุตร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1786 6221414044 นายภูมิไผท  วรปกรณ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1787 6221414045 นางสาวนริศรา  เทียมฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1788 6221414046 นายอัณณพ  ชุ่มเย็น วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1789 6221414047 นายนวันธร  หัศบําเรอ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1790 6221414048 นายอาทิตย์  สุวัฒนเสนีย์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1791 6221417001 นายวุฒิชัย  พรหมพร วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1792 6221417002 นางสาวธนัยพร  ดวงหาคลัง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1793 6221417003 นางสาวกรนิษฐ์  พิมพ์สุวรรณ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1794 6221417004 นายพิทักษ์  หลักแหลม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1795 6221417005 นางสาวจิตติพร  แดนขนบ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1796 6221417006 นางสาวอรสา  หาญศรี วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1797 6221417007 นายศุภสัณฑ์  รังสะภู วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1798 6221417008 นายอภิรัตษ์  นาคสิงห์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1799 6221417009 นายนนทนันท์  ตั้งถาวร วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1800 6221417010 นายณัฎฐพร  ศรีละว้า วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1801 6221417011 นายศราวุธ  สุญธงศิริ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1802 6221417012 นายธนานนท์  เกียรต์ทวีอนันต์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
1803 6221418001 นางสาวกัณฐิกา  ไทยใหญ่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1804 6221418002 นางสาวชนินาถ  ตะเภาพงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1805 6221418003 นางสาวขวัญจิรา  พูลสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1806 6221418004 นางสาวฉวีรัตน์  ตันสกุล วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1807 6221418005 นางสาวพรชิตา  โสมาลา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1808 6221418006 นางสาวอาภัสรา  เทพจิตร วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1809 6221418007 นางสาวเบญญา  บูชา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1810 6221418008 นางสาวกมลชนก  สายเล็ก วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1811 6221418009 นายกุญช์พิสิฎฐ์  ธีรอัครโภคิน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1812 6221418010 นางสาวสุธิดา  เงินคํา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1813 6221418011 นางสาววรินทิพย์  ผดุงทศ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
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1814 6221418012 นางสาวอนงค์นาถ  รัตนเลิศนภาวงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1815 6221418013 นางสาวนราวัลย์  ศรีเมือง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1816 6221418014 นางสาวชลิตา  วิถีคลองคืน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1817 6221418015 นางสาวดุสิตา  กาญกล้า วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1818 6221418016 นางสาวอรษา  จินดาศรัย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1819 6221418017 นายธวัชชัย  ศรีภูมี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1820 6221418018 นางสาวแก้วเก้า  ศิลปเสวต วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1821 6221418019 นางสาวพรไพลิน  ปานนุ้ย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1822 6221418020 นางสาวพัชรี  พรมทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1823 6221418021 นางสาวนราทิพย์  บุญเหลือ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1824 6221418022 นางสาวสุดารัตน์  ธรรมสา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1825 6221418023 นางสาวปิยวรรณ  ทองผล วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1826 6221418024 นางสาวจิราภรณ์  ไชยโชติ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1827 6221418025 นายศุภมงคล  แซ่ตั๊น วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1828 6221418026 นางสาวชินาธิป  จารุสภา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1829 6221418027 นางสาวธีรฉัตร  โชติช่วง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1830 6221418028 นางสาวกัญญ์วรา  พุทธังกุโร วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1831 6221418029 นางสาวศศิธร  รัตนกูล วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1832 6221418030 นางสาวกนิษฐา  ฟองไทร วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1833 6221418031 นางสาวชฎาพร  เมืองโพธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1834 6221418032 นายศราวุท  ไชยโสดา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1835 6221418033 นางสาวเมธาวี  เวชประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1836 6221418034 นายกฤษณะ  รัตนพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1837 6221418035 นางสาวสุธิดา  โนราช วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1838 6221418036 นางสาวพัชราภา  บุญมาลี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1839 6221418037 นางสาวกุลธิดา  เครือแดง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1840 6221418038 นายเฉลิมชัย  บุบผาวงค์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1841 6221418039 นายวสุ  ธนดลชลหิรัญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1842 6221418040 นายฉัตรธวัฒน์  คําราม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1843 6221418041 นางสาวกุลสตรี  ภูมี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1844 6221418042 นายเกรียงศักดิ์  ลาทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1845 6221418043 นายชานนท์  เกิดใจบุญ วิทยาการจัดการ การจดัการโลจิสติกส์
1846 6221418044 นางสาวมิรันตรี  เช้ือผู้ดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1847 6221418045 นางสาววรรณภา  นึกดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1848 6221418046 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1849 6221418047 นางสาวกุลณัฐ  พรมดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1850 6221418048 นางสาวสุภารัตน์  เสียงหวาน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
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1851 6221418049 นางสาวจุฑาทิพย์  สกุลวงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1852 6221418050 นางสาววลัยพร  เงินวิลัย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1853 6221418051 นายคัมภีรภาพ  ปลอดชูแก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1854 6221418052 นางสาวณัฐยา  แซ่ปึง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1855 6221418053 นางสาวกุสุมา  หล่อวัฒนศิริกุล วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1856 6221418054 นางสาวอุลัยพร  เปล่ียมจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1857 6221418055 นางสาวสายนที  ศรีสมบูรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1858 6221418056 นายเอื้ออังกูร  พรไพฑูรย์สกุล วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1859 6221418057 นายธนกร  ทองทวี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1860 6221418058 นายชลชาติ  เหมธร วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1861 6221418059 นางสาวณัฐวรรณ  อัตสาร วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1862 6221418060 นายอดิศักดิ์  บํารุงผล วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1863 6221418061 นายธีรวัฒน์  ทับทิม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1864 6221418062 นางสาวพิชญากรณ์  พหลแพทย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1865 6221418063 นางสาวเด่นนภา  กันสิงห์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1866 6221418064 นางสาวสุทธิกานต์  จ่ันแก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1867 6221418065 นางสาวโชติรส  แสนพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1868 6221418066 นายศุภกิตติ์  ไชยพรม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1869 6221418067 นางสาวภนิมภรณ์  อนุสรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1870 6221418068 นางสาวนิรดา  พงษ์พัฒน์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1871 6221418069 นางสาวปวินท์ทิตา  ภู่ไพบูลย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1872 6221418070 นางสาวญาดาวดี  ทองมาก วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1873 6221418071 นางสาวจิตตราภรณ์  โพธ์ิหลงเกร็ด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1874 6221418072 นายนัฐวุฒิ  ต่ําแดง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1875 6221418073 นางสาวจินตหรา  บุญคง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1876 6221418074 นายเรืองศักดิ์  ปั้นเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1877 6221418075 นายนันทกร  ใหมทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1878 6221418076 นางสาวกัญญาวีร์  เหล่าตรีเพชร วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1879 6221418077 นางสาวรัชดา  แสงดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1880 6221418078 นางสาววนิดา  หลักพัน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1881 6221418079 นางสาวสิริพร  ภู่กาญจนเดช วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1882 6221418080 นายสมชัย  บัวเขียว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1883 6221418081 นายปิยะพล  ประจําเมือง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1884 6221418082 นายกัมปนาท  ไตรเวช วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1885 6221418083 นางสาวสุพรรณษา  ไชยวัง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1886 6221418084 นางสาวภาวิดา  ติโลกวิชัย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1887 6221418085 นางสาวกัญญาทิพย์  จันทร์ใจงาม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
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1888 6221418086 นายธเนธ  ปัญญานนท์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1889 6221418087 นายอธิป  นิรารมย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1890 6221418088 นางสาวธารตะวัน  พรหมสีดา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1891 6221418089 นายพิชิตชัย  ยุ่นประยงค์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1892 6221418090 นางสาวกัจจิยากร  สถาพรสถิตย์สุข วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1893 6221418091 นางสาวจีรนันท์  เข็มทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1894 6221418092 นางสาวเบญจรัตน์  นันทเสน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1895 6221418093 นางสาวขนิษฐา  สะทองจุ้ย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1896 6221418094 นางสาวธิติมา  ชัยพัฒน์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1897 6221418095 นางสาวภูมิคนิฒชา  เสริมสุข วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1898 6221418096 นายธนพล  ก๊กพ่อค้า วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1899 6221418097 นางสาวอาภาพร  เบญมาตย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1900 6221418098 นายจิรายุ  แถมสวัสดิ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1901 6221418099 นางสาวอรนุช  ดวงตา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1902 6221418100 นางสาวศิริมา  กุตมาสูรย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1903 6221418101 นางสาวอุมาวดี  จําปาสิงห์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1904 6221418102 นางสาววรวรรณ  ยอดแตง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1905 6221418103 นายวรากร  รสฉํ่า วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1906 6221418104 นางสาววิมลณัฐ  กันทะวงค์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1907 6221418105 นางสาวปนัดดา  แกล้วกล้า วิทยาการจัดการ การจดัการโลจิสติกส์
1908 6221418106 นายวิศรุต  วุฒิรุ่งเรืองกิจ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1909 6221418107 นางสาวโสภิดา  ทองวัน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1910 6221418108 นางสาวปลายฟ้า  บุญเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1911 6221418109 นางสาวเมธาพร  ดวงตะขบ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1912 6221418110 นางสาวธมนวรร  บัวงาม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1913 6221418111 นายศุภกฤต  บุญทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1914 6221418112 นางสาวสุกัญญา  วงษ์สุวรรณ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1915 6221418113 นางสาวศิริวรรณ  เกิดภาษี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1916 6221418114 นายจิรายุ  ขวัญเมือง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1917 6221418115 นางสาวธนกร  สมสะอาด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1918 6221418116 นายสรธร  บัวทองจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1919 6221418117 นายวิศรุต  แก้วพันธ์ุพฤกษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1920 6221418118 นายสุทธิพงษ์  คล้ายบัณฑิต วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1921 6221418119 นางสาวสุพิชชา  ไชยริบูรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1922 6221418120 นางสาวณัฐธิดา  พิมลา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1923 6221418121 นายอานนท์  เลสัก วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1924 6221418122 นายปรเมษฐ  ศิริบูรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
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1925 6221418123 นางสาววาสนา  ทองคํา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1926 6221418124 นางสาวอัจฉรา  อินครุฑ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1927 6221418125 นางสาวศิรประภา  ปฐมวาลย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1928 6221418126 นางสาววลิตา  เกตุนุวัฒน์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1929 6221418127 นายกวิน  เกิดภู่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1930 6221418128 นางสาวแพรวประพาฬ  ขําหนองเต่า วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1931 6221418129 นางสาวสุปรียา  จูสุก วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1932 6221418130 นางสาวเสาวนีย์  ใหม่ซ้อน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1933 6221418131 นางสาวณิชธกมล  คํานึงบุญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1934 6221418132 นางสาวอภัสรา  เกลาเกล้ียง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1935 6221418133 นางสาวบัวชมพู  กล่ินแก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1936 6221418134 นางสาวอัจจิมา  กล่อมเกตุ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1937 6221418135 นายปรมินทร์  ปานจันดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1938 6221418136 นางสาวพรรณพัสสา  อิ่นคํา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1939 6221418137 นางสาวทิพพ์สุชานันท์  ศิริเวช วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
1940 6221419001 นางสาวมะลิวรรณ  อินชิต วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1941 6221419002 นายนิกร  เพ่ิมศรี วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1942 6221419003 นายบรรณวัชร  รัตนศรีอําไพพงศ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1943 6221419004 นายจิรภูมิ  อารีชน วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1944 6221419005 นายชัชพงศ์  อาชวเจริญ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1945 6221419006 นางสาวกาญจนา  ปั้นโต วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1946 6221419007 นางสาววันสิริ  เกื้อเพชร วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1947 6221419008 นายนัทธพงศ์  เฉวียงหงส์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1948 6221419009 นางสาวเมธาวี  ภู่แส วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1949 6221419010 นางสาวประภัสสร  ปุรา วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1950 6221419011 นางสาวธนาวดี  ตรีนิคม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1951 6221419012 นางสาวปภัทตา  สิงห์แสง วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1952 6221419013 นายขจรยศ  ดวงประเสริฐ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1953 6221419014 นางสาวอังคณา  ลักษณะเกษร วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1954 6221419015 นายวุฒิชัย  สมบูรณ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1955 6221419016 นายธฤษณัช  อภิบาลวรกุลชัย วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1956 6221419017 นางสาวจิราพร  เอื้อการณ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1957 6221419018 นายปิยะ  อรัญมิตร วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1958 6221419019 นายพงศธร  ช่างฉลาด วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1959 6221419020 นางสาวนวรัตน์  เฉลิมพิศ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1960 6221419021 นางสาวสุวิมล  คนผิวเกล้ียง วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1961 6221419022 นายธนัชย์  เจริญวัฒนวโรดม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
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1962 6221419023 นายพุฒิพงศ์  ไชยชนะ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1963 6221419024 นายอัษฎาวุธ  เฟ่ืองเนียม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1964 6221419025 นายบรรณตฤณ  วัชรกิตติธาดา วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1965 6221419026 นายนิธิรุจน์  นิติอิงคะวัฒน์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1966 6221419027 นางสาวนฤมล  แน่งน้อย วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1967 6221419028 นางสาวชญานิศ  หลีน้อย วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1968 6221419029 นายพัฒฐนันธ์  อ่วมพันธ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1969 6221419030 นายอิทธิพัทธ์  นันทจินดา วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1970 6221419031 นางสาวนิชนันท์  แสงผ้ึง วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1971 6221419032 นายสหภาพ  สามฉิมโฉม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1972 6221419033 นางสาวภควดี  พงษ์ภักดี วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1973 6221419034 นางสาววิมลรัตน์  แซ่ล้ี วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1974 6221419035 นายจิณณวัตร  แซ่ก๊วย วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1975 6221419036 นายแจ๊ค  ชลธาร วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1976 6221419037 นายวสวัตติ์  เรืองไรโกเมน วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1977 6221419038 นายณัฐพงษ์  ขุนณรงค์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1978 6221419039 นายชลสิทธ์ิ  ป้องศรี วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1979 6221419040 นายธีรภัทร  เช่ียวชาญประพันธ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
1980 6221421001 นายพลวัต  ครุฑจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1981 6221421002 นางสาวณัฐมล  วัฒนสังขกาศ วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1982 6221501001 นางสาวจินดารัตน์  ทิศเนตร วิทยาการจัดการ การบัญชี
1983 6221501002 นางสาววรลักษณ์  บริบูรณ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
1984 6221501003 นางสาวรัตน์ติพร  เกตุแก้ว วิทยาการจัดการ การบัญชี
1985 6221501004 นางสาวสุชาดา  ศรีเมือง วิทยาการจัดการ การบัญชี
1986 6221501005 นางสาวจินตนา  ติ้มสันเทียะ วิทยาการจัดการ การบัญชี
1987 6221501007 นางสาววาสนา  ปั้นสุวรรณ วิทยาการจัดการ การบัญชี
1988 6221501008 นางสาวชมพูนุช  แจ้งเนียม วิทยาการจัดการ การบัญชี
1989 6221501009 นายอิศรา  สมโภชน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
1990 6221501010 นางสาวสายธาร  รอดบุญมา วิทยาการจัดการ การบัญชี
1991 6221501011 นางสาวณัฐชา  สุขสวย วิทยาการจัดการ การบัญชี
1992 6221501012 นางสาวขนิษฐา  ชุ่มช่ืน วิทยาการจัดการ การบัญชี
1993 6221501013 นางสาวธันย์ชนก  แซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ การบัญชี
1994 6221501014 นางสาวภัทรสุดา  วิชัยโย วิทยาการจัดการ การบัญชี
1995 6221501015 นางสาวณิชา  เชียงคํา วิทยาการจัดการ การบัญชี
1996 6221501016 นางสาวกมลพรรณ  ชัยวิมล วิทยาการจัดการ การบัญชี
1997 6221501017 นางสาวเบญจรัตน์  ตุ้มคํามา วิทยาการจัดการ การบัญชี
1998 6221501018 นายชัชฌานนท์  ดีเลิศ วิทยาการจัดการ การบัญชี
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1999 6221501019 นางสาวธนารัตน์  พิณทอง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2000 6221501020 นายกิตติภพ  สุขวิเศษ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2001 6221501021 นางสาวปิยนันท์  สะพานแก้ว วิทยาการจัดการ การบัญชี
2002 6221501022 นางสาวธรรมพร  สอนเจริญ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2003 6221501023 นางสาวลักขณา  กรรณโณ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2004 6221501024 นางสาวนิศรา  สังข์ทองหลาง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2005 6221501025 นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญาดี วิทยาการจัดการ การบัญชี
2006 6221501026 นางสาววิภาดา  ขวัญรอด วิทยาการจัดการ การบัญชี
2007 6221501027 นางสาวมณีฟ้า  ทับทิม วิทยาการจัดการ การบัญชี
2008 6221501028 นางสาวนัฐมล  สุขเกิดผล วิทยาการจัดการ การบัญชี
2009 6221501029 นางสาวยุภาพร  หอมห่วน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2010 6221501030 นางสาวเพ็ญนิสา  ทองสา วิทยาการจัดการ การบัญชี
2011 6221501031 นายสุกฤษฎิ์  ปทีปกมล วิทยาการจัดการ การบัญชี
2012 6221501032 นางสาวศิรินทรา  นะกองดี วิทยาการจัดการ การบัญชี
2013 6221501033 นายธีรพัฒน์  อําพันกาญจน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2014 6221501034 นางสาวนันทวัน  ทองนาค วิทยาการจัดการ การบัญชี
2015 6221501035 นางสาวอรจิรา  โนรี วิทยาการจัดการ การบัญชี
2016 6221501036 นางสาวนฤมล  ปานใส วิทยาการจัดการ การบัญชี
2017 6221501037 นางสาวสิริวิภา  จันกง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2018 6221501038 นางสาวชุติกาญจน์  สมกล่ิน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2019 6221501039 นางสาวสุนิสา  อินทะกัน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2020 6221501040 นางสาวพิชชาภรณ์  ชนะกูล วิทยาการจัดการ การบัญชี
2021 6221501041 นางสาวสิริกร  มหาชัย วิทยาการจัดการ การบัญชี
2022 6221501042 นางสาวอารยา  ขุนเดช วิทยาการจัดการ การบัญชี
2023 6221501043 นางสาววิภาภรณ์  อ่อนเกตุ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2024 6221501044 นางสาวอรพิณ  หล่าแสนเมือง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2025 6221501045 นายกรกฎ  พาหะ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2026 6221501046 นางสาวนพรัตน์  จันทรเทศ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2027 6221501047 นายวิวรณ์  นนศิริ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2028 6221501048 นางสาวอังค์วรา  พิมพ์สารี วิทยาการจัดการ การบัญชี
2029 6221501049 นางสาวรัตติกาล  จุฑารัตน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2030 6221501050 นายปริญญา  ช่วยบํารุง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2031 6221501051 นายพศวัต  ดาดี วิทยาการจัดการ การบัญชี
2032 6221501052 นางสาวกนิษฐา  ศรีสมศักดิ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2033 6221501053 นางสาวชลลัดดา  คุณากร วิทยาการจัดการ การบัญชี
2034 6221501054 นายธรรมรัตน์  ศรีพลาย วิทยาการจัดการ การบัญชี
2035 6221501055 นายพิชญากร  สิริพงษ์เจริญ วิทยาการจัดการ การบัญชี
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2036 6221501056 นางสาวทักษพร  ฉันทาประจักษ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2037 6221501057 นางสาวนัฐฐาภรณ์  เสนีพัลย์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2038 6221501058 นางสาวเกวลี  สุริยะชัย วิทยาการจัดการ การบัญชี
2039 6221501059 นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2040 6221501060 นางสาววราพร  พงษ์สวน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2041 6221501061 นางสาวอรพินท์  มากสุข วิทยาการจัดการ การบัญชี
2042 6221501062 นางสาวศุภัสรา  สงัดศรี วิทยาการจัดการ การบัญชี
2043 6221501063 นางสาวรินรดา  แสนโสม วิทยาการจัดการ การบัญชี
2044 6221501064 นายนัธทวัฒน์  ศักดิ์ดีวรกานต์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2045 6221501065 นางสาวกิตติยา  ลุ่งเป้า วิทยาการจัดการ การบัญชี
2046 6221501066 นางสาววรณัน  โพธ์ิกระโทก วิทยาการจัดการ การบัญชี
2047 6221501067 นางสาวชาญสลิล  ยงเย้ืองคง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2048 6221501068 นางสาวชยพร  มลแข็ง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2049 6221501069 นางสาวสุภาวดี  องอาจ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2050 6221501070 นางสาวพิชิตา  ศิริโส วิทยาการจัดการ การบัญชี
2051 6221501071 นางสาวประกายดาว  ม่วงเสาร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2052 6221501072 นางสาวณัฐธิดา  ลาโภ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2053 6221501073 นางสาวอภิญญา  ไพบูลย์ม่ันคง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2054 6221501074 นางสาววรรณพร  ไทยเจริญสุข วิทยาการจัดการ การบัญชี
2055 6221501075 นางสาวปรียานุช  ม่วงศิริ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2056 6221501076 นางสาวกิตติยา  ทับสร้อย วิทยาการจัดการ การบัญชี
2057 6221501077 นางสาวจุฑามาศ  ใจจุลละ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2058 6221501078 นางสาวปิยนุช  วัดเกล้ียวพงษ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2059 6221501079 นางสาวกรกนก  ศรีทิน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2060 6221501080 นางสาวเบญจวรรณ  แทนนา วิทยาการจัดการ การบัญชี
2061 6221501081 นายธนภัทร  บังเกิด วิทยาการจัดการ การบัญชี
2062 6221501082 นางสาววราภรณ์  ดอนไม้ไทร วิทยาการจัดการ การบัญชี
2063 6221501083 นางสาวกนกวรรณ  เดือนขาว วิทยาการจัดการ การบัญชี
2064 6221501084 นางสาวจันทร์จิรา  มิลภา วิทยาการจัดการ การบัญชี
2065 6221501085 นางสาววิมลศิริ  พิมแป วิทยาการจัดการ การบัญชี
2066 6221501086 นางสาวพรไฉไล  ศิริภิญโญสุข วิทยาการจัดการ การบัญชี
2067 6221501087 นางสาวปฏิญญา  พูนสิทธิโชคชัย วิทยาการจัดการ การบัญชี
2068 6221501088 นางสาวกมลวรรณ  รวยทองคํา วิทยาการจัดการ การบัญชี
2069 6221501089 นางสาวธารินี  วรรธกวศิน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2070 6221501090 นางสาววิลัดดา  เจือจันทร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2071 6221501091 นายสธนธร  ปานน้อย วิทยาการจัดการ การบัญชี
2072 6221501092 นางสาวนิตยา  บุตรพรม วิทยาการจัดการ การบัญชี
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2073 6221501093 นางสาวรอฮานี  เจะเละ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2074 6221501094 นางสาวนริศรา  หลานหนู วิทยาการจัดการ การบัญชี
2075 6221501095 นางสาวพลอยปภัส  คล้ายสุวรรณ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2076 6221501096 นายศุภสัณฑ์  อนันต์ธนทรัพย์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2077 6221501097 นางสาวศิริภัทร  ศิริบูรณ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2078 6221501098 นางสาวสุนิสา  บัวทอง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2079 6221501099 นางสาวณัฐรดา  คงม่ัน วิทยาการจัดการ การบัญชี
2080 6221501100 นายอานัน  โกมุทกลาง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2081 6221501101 นางสาวพรชิตา  พรหมสูง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2082 6221501102 นายวัชรพงญ์  แสงราช วิทยาการจัดการ การบัญชี
2083 6221501103 นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณเกิด วิทยาการจัดการ การบัญชี
2084 6221501104 นายเจตดิลก  ผัดผ่อง วิทยาการจัดการ การบัญชี
2085 6221501105 นางสาวชุติมา  คํ่าคูณ วิทยาการจัดการ การบัญชี
2086 6221501106 นางสาวอมรรัตน์  จิตอร่าม วิทยาการจัดการ การบัญชี
2087 6221501108 นายอินทัช  นรเศรษฐฉัตร วิทยาการจัดการ การบัญชี
2088 6221368001 นางสาวกรกนก  มาสชิวหะ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2089 6221368002 นางสาวฑิพรัตณ์  ศรีแม้น วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2090 6221368003 นายศิวกร  โทนสุวรรณ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2091 6221368004 นายณัชพล  เพ็ชรขัน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2092 6221368005 นายฐนันดร  แก้วลูก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2093 6221368006 นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2094 6221368007 นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2095 6221368008 นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2096 6221368009 นางสาวศตพร  โสภณ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2097 6221368010 นางสาวนภสร  ผลพานิช วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2098 6221368011 นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
2099 6221375001 นางสาวแพรวา  เกิดน้อย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2100 6221375002 นายศิระศักดิ์  หม่ืนวงศ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2101 6221375003 นายวรรษชล  แก้วทองศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2102 6221375004 นายธีรภัทร  เปรียงกระโทก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2103 6221375005 นายชุกิตติ์ชัย  กําเนิดโทน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2104 6221375006 นายปวันรัฐ  มีนุกูลเกียรติ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2105 6221375007 นายพัฒนดนย์  ศิลารัตน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2106 6221375008 นายณัฐภาส  ฐิติธรรมาวงศ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2107 6221375009 นายชนาวีร์  เนียมนิตย์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2108 6221375010 นายธนทัต  สุขอุบล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2109 6221375011 นางสาวชุติพันธ์  ใจกว้าง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
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2110 6221375012 นางสาวศศิธร  อิ้วจันทึก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2111 6221375013 นายกฤตพัฒน์  แสงนิกร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2112 6221375014 นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2113 6221375015 นายจิรพัฒน์  โรจนสุกาญจน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2114 6221375016 นายปิยภูมิ  กระจาย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2115 6221375017 นายรักชนน์  รักช่าง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2116 6221375018 นายวุฒทิชัย  ยืนยง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2117 6221375019 นายณัฐวุฒิ  กีรติชัยพันธ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2118 6221375020 นางสาวสิตา  แอ่งสมบัติ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2119 6221375021 นายสุวัฒน์  พลบนิล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2120 6221375022 นายปวริศฐ์  เทพทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2121 6221375023 นายจิรายุส  บัวบาน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2122 6221375024 นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2123 6221375025 นายสรชา  เฉลิมภาค วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2124 6221375026 นายธนายง  อมราสิงห์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2125 6221375027 นายกษิดิ์เดช  ฤทธิพรพันธ์ุ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2126 6221375028 นายลาภิน  แย้มทับทิม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2127 6221375029 นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2128 6221375030 นายอภิวัฒน์  พรพัฒนามงคล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2129 6221375031 นายคนองศักดิ์  กุดนอก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2130 6221375032 นายคุณานนต์  วัฒนเชาวกุล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2131 6221375034 นายทักษ์ดนัย  เบ้ามา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2132 6221375035 นายพงศกร  ศรีม่วง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2133 6221375036 นายคริษฐ์  ช่วยบํารุง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2134 6221375037 นายอิทธิภัทร  ทิพมาตร์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2135 6221375038 นายชนะภัย  คล้ายแสง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2136 6221375040 นายชูชัย  ชูเลิศ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2137 6221375041 นายพลกฤต  พวงเกษ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2138 6221375042 นายตระการ  แก้วผ่องศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2139 6221375043 นายศิรชัช  ศรีกระจ่าง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
2140 6281165001 นายอรุณ  เปร่ืองปัญญา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2141 6281165002 นางสาวนวพรรษ  เพ่ิมเพียรสิน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2142 6281165003 นายพิจิตร  เจริญไทย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2143 6281165004 นายอนาวิล  ธีระวรชาติ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2144 6281165005 นายอายุวัฒณ์  เกิดสมบัติ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2145 6281165006 นางสาวนฤมล  เหมมะรา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2146 6281165007 นางสาวอณิชญา  ภูกาบทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
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2147 6281165008 นายนราธิป  อัมพรวรรณ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2148 6281165009 นายอภิวัฒน์  โกเมศ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2149 6281165010 นายกฤตภาส  ดอกแก้วกลาง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2150 6281165011 นายโพธิกร  เพ็ชรคง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2151 6281165012 นายฐนดลญ์  เยาวรัตน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2152 6281165013 นายประเสริฐ  อาชีวพฤกษากิจ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2153 6281165014 นางสาวณันฑ์ณภัทร  แสงสว่าง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2154 6281165015 นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2155 6281165016 นางสาวศุภจิตรา  กันทะจักร์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2156 6281165017 นายวรรักษ์  รุ่งเรือง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2157 6281165018 นายธนกร  พิพิธหิรัญการ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2158 6281165019 นายวรกานต์  วุฒิปรีชา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2159 6281165020 นางสาวนรีรัตน์  พิทักษ์ธรรมมา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2160 6281165021 นายกฤษฎา  เปี่ยมยา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2161 6281165022 นายณัฐชนน  ผอมแก้ว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2162 6281165023 นายโอกาส  พ่ึงพวก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2163 6281165024 นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2164 6281165025 นางสาวภัทรวรินทร์  สินประเสริฐ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2165 6281165027 นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2166 6281165028 นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2167 6281165029 นายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2168 6281165030 นางสาวสโรชินี  ศรีวิลัย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2169 6281165031 นายธนา  วิภาตะพันธ์ุ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2170 6281165032 นายธัญวัฒน์  เพ็ชรกูล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2171 6281165033 นายยศภัทร  สุวรรณมงคล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2172 6281165034 นายอัจฉริยะ  วงศ์ศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2173 6281165035 นายเอกรัตน์  ไชยคาน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2174 6281165036 นายวีรวัฒน์  ใจวัง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2175 6281165037 นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2176 6281165038 นายธนายุทธ  หูไธสง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2177 6281165040 นางสาวเอกรี  โซว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2178 6281165041 นายจรัสพงษ์  โรจน์พันธ์ุวิวัฒน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2179 6281165042 นายภานุพงศ์  ขุนแดง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2180 6281165043 นายธนทัศน์  วุฒิศักดิ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2181 6281165044 นายกาญจน์  ชํานาญไพร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2182 6281165045 นางสาวพนิดา  แก้วปัญญา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2183 6281165046 นางสาวกนกวรรณ  จักษุเขียว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
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2184 6281165048 นายกิตติภพ  ไข่มุกด์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2185 6281165049 นายวัชรภรณ์  เทียมทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2186 6281165050 นายฉัตราวัฒน์  กรานชง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2187 6281165051 นายนนทพันธ์  จันทร์เกตุ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2188 6281165052 นางสาวจันทราภรณ์  มาศไชยสิงห์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2189 6281165053 นายตะวัน  เป็นสุข วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2190 6281165054 นางสาวกานต์รวี  แก้วศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2191 6281165055 นางสาวลลิตวดี  บุญมาก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2192 6281165056 นายโกวิท  ธิตา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2193 6281165057 นายกฤษกร  ปัตลา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2194 6281165058 นายนครินทร์  สีนวล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2195 6281165059 นายภาณุวัชร์  นามสุทโท วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2196 6281165060 นายศรา  ปลาคํา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2197 6281165061 นายสันติ  ม่ิงสรรพางค์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2198 6281165062 นายดุษฎี  แปลงศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2199 6281165063 นายกัมปนาท  บุญชู วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2200 6281165064 นายวณัฐพงศ์  จูมกุมาร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2201 6281165065 นายธนโชติ  งามพรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2202 6281165066 นายธนภัทร  แสนสมบัติ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2203 6281165067 นางสาวอัจฉราพรรณ  ทองสัจจา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2204 6281165068 นายอภิชน  มะลิวงษ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2205 6281165069 นายภาคภูมิ  เจริญศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2206 6281165070 นายพงศกร  คงดํา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2207 6281165071 นายณัฐภัทร  กลีบบัว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2208 6281165072 นายกษิดิศ  แก้วอําไพ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2209 6281165073 นายจิรัฏฐ์  จันทร์แจ่ม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2210 6281165074 นางสาวฆัสรา  โพธ์ิอ่อน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2211 6281165076 นายณัฏฐนาย  แก้วพร้ิง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา
2212 6281166001 นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2213 6281166002 นางสาวชญานิศ  แสงทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2214 6281166003 นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2215 6281166004 นางสาวเจนณิสา  มีโชคดี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2216 6281166005 นายวงศธร  จรุงกล่ิน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2217 6281166006 นายคุณานนต์  พรหมเล็ก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2218 6281166007 นายกณวัฒน์  ศรีวงษ์พุก วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2219 6281166008 นายศุภกร  ทิมทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2220 6281166009 นายสุภัทร  ยมพันธ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
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2221 6281166010 นายสิทธิพร  โพธ์ิเทศ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2222 6281166011 นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2223 6281166012 นายภูมินทร์  สุทธิพูน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2224 6281166013 นายนิธินาวี  รุ่งเรือง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2225 6281166014 นายธิติวุฒิ  หนูชัยแก้ว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2226 6281166015 นายนนทพัทธ์  ก้านเหลือง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2227 6281166016 นายเกษม  ปิ่นวิเศษ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2228 6281166017 นายนภัสกร  พัฒปาน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2229 6281166018 นายจิรภัทร  จิระ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2230 6281166020 นางสาวพรนภา  สังข์กลํ่า วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2231 6281166021 นางสาวอภิวัล  วิโรจน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2232 6281166022 นายธีร์ธวัช  นาคเจริญ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2233 6281166023 นางสาวณชนก  นันทาธิราช วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2234 6281166024 นายธนากร  กุระกัน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2235 6281166025 นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2236 6281166026 นายพัสกร  ท้าวฟู วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2237 6281166027 นายวรรณรักษ์  คชรัตน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2238 6281166028 นางสาวมาลิณี  อุ่นหะวงค์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2239 6281166029 นายภูวดล  ชีวะถาวร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2240 6281166030 นายภานุรัตน์  ประจีระคะ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2241 6281166031 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ม่ันคง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2242 6281166032 นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2243 6281166033 นางสาวสุมาลี  รินทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2244 6281166034 นางสาวอัจฉราพร  พ่อพิลา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2245 6281166035 นายธรรมกฤษณ์  แพกุล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2246 6281166036 นางสาวสุกัญญา  นามหงษ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2247 6281166037 นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2248 6281166038 นางสาวเอ็นดู  จันวงค์เดือน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2249 6281166039 นางสาวอรรัมภา  แหสกุลหิรัญ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2250 6281166040 นายพุฒิพงษ์  เนวะมาตย์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2251 6281166041 นางสาวสุวนันท์  นาคภู่ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2252 6281166042 นางสาวอนิสา  ตะโกพร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2253 6281166043 นายปวริศ  ตรีกุล วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2254 6281166044 นางสาวพันนิภา  เช้ือธรรม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2255 6281166045 นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2256 6281166046 นายธัชพล  แว่นไทยสง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2257 6281166047 นางสาวจิรายุ  รังสิมันตุชาติ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
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2258 6281166048 นางสาววิศัลยา  สิริมงคลทัพทวี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2259 6281166049 นายภานุพัฒน์  แสนคํา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2260 6281166050 นางสาวปรีดีญา  ประจําค่าย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2261 6281166051 นางสาวพรรฒนภร  สุวรรณศรี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2262 6281166052 นางสาวมัลลิกา  ถาวรจิต วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2263 6281166053 นายวีรภัทร  กรมสุริยศักดิ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2264 6281166054 นายทินกร  ดวงนิราส วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา
2265 6221207001 นายสิทธิชัย  ทองปาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2266 6221207002 นายธีรภัทร  พงษ์สวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2267 6221207003 นายพลเทพ  พิบูลศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2268 6221207004 นางสาวชลิดา  พูลเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2269 6221207005 นายธนาคาร  พฤกษมหาศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2270 6221207006 นายจิตติ  หอมกล่ิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2271 6221207007 นายศิขรินทร์  ชนะพจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2272 6221207008 นายอานนท์  วันเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2273 6221207009 นายชาญชล  เกิดในแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2274 6221207010 นายจีรภัทร์  ทวีวัฒนามานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2275 6221207011 นางสาวญาดา  เนกขัมม์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2276 6221207012 นางสาววีรกาญจน์  เขียวแก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2277 6221207013 นายเทิดศักดิ์  บุญมีบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2278 6221207014 นายเจษฏา  มาสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2279 6221207015 นายพีรพล  เกษมแจ่มจรัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2280 6221207016 นายจักรกฤษ  อยู่บาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2281 6221207017 นายเอนกพงษ์  สิมวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2282 6221207018 นายศักดิ์ชัย  ยอดโสวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2283 6221207019 นายชายชาติชัย  ติยาภรณ์มณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2284 6221207020 นายทรงยศ  สุขศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2285 6221207021 นายภัสสรุตม์  ชุ่มสําราญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2286 6221207022 นางสาวบุษกร  ทองบังใบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2287 6221207023 นายจักรพงษ์  เรืองมหามงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2288 6221207024 นางสาวรุจรวี  พันประสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2289 6221207025 นายอภิชาติ  ทองแม้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2290 6221207026 นายธัญพิสิษฐ์  พร้อมพิริยะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2291 6221207027 นางสาวนุสบา  อยู่วัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2292 6221207029 นายธีร์ธวัช  ผาสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
2293 6221211001 นางสาวสาลินี  สุขเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2294 6221211002 นางสาวภคมล  ทวนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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2295 6221211004 นางสาวณิชากร  ถิ่นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2296 6221211005 นางสาวอัจฉรา  เจริญกิจกังวาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2297 6221211006 นางสาวฟาติมา  ด้นกันเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2298 6221211007 นายเกรียงศักดิ์  มูลทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2299 6221211008 นายพีรวิชญ์  รัตนดาราโชค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2300 6221211009 นางสาวจิรวดี  จงกลกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2301 6221211010 นางสาวจิราภา  วงษ์สิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2302 6221211011 นายมนเทียร  หมวดรุ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2303 6221211012 นางสาวจิรัญญา  เป็ดทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2304 6221211013 นายวีรวิชญ์  ศรีลักษณาวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2305 6221211014 นางสาววานิสา  คีบสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2306 6221211015 นางสาวผานิต  ปล้ืมใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2307 6221211016 นางสาวสุวรรณี  คํามีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2308 6221211017 นางสาวนิรมล  นนธิจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2309 6221211018 นายจักกฤช  เกิดผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2310 6221216001 นางสาวจุฑานาถ  เพ็งพินิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2311 6221216002 นางสาวอารีรัตน์  สงวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2312 6221216003 นายทรงวุฒิ  วัดปล่ัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2313 6221217001 นายกิตติพงษ์  ล้ิมศรีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2314 6221217002 นางสาวอรวรรณ  หรดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2315 6221217003 นางสาวเขมจิรา  พุ่มพวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2316 6221217004 นางสาวจัสมิน  สังเกตุกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2317 6221217005 นางสาวภาวิณี  ทัพเดิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2318 6221217006 นางสาวอัญตา  ชูแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2319 6221222001 นางสาวนูรีฮัน  แวมูเนาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2320 6221222002 นางสาวโสรยา  บุญชูศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2321 6221222003 นางสาวธนวรรณ  ชัยนรานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2322 6221222004 นางสาวมะลิลา  ไชยฤาชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2323 6221222005 นางสาวสุภาพร  บนิไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2324 6221222006 นางสาวชุติกาญจน์  สุหญ้านาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2325 6221222007 นางสาววาสิตา  ประจญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2326 6221222008 นางสาวสุธาวัลย์  ปักเขมายัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2327 6221222009 นายณัฐชนน  จันทร์ศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2328 6221223001 นางสาวอารียา  จิตกระเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2329 6221232001 นายภูมินทร์  ล่ิมศิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2330 6221232002 นายพีรพัฒน์  โสดรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2331 6221232003 นายปรวรรตน์  คําบ้านฝาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
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2332 6221232004 นายเอกวัฒน์  สุขเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2333 6221232005 นายวงศพัทธ์  เลือดทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2334 6221232006 นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2335 6221232007 นางสาวภัทรานิษฐ์  โจว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2336 6221232008 นางสาวทิพยสุดา  จันมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2337 6221232009 นายพฤฒินันท์  เซ่งเหลียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2338 6221232010 นางสาววิจิตรา  อู่เงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2339 6221232011 นางสาวสุวนันท์  พุฒิสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2340 6221232012 นางสาวธรรมสรณ์  ชัยวัฒนกิจกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2341 6221232013 นายทักษิณ  บรรจงศักดิ์ศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2342 6221232014 นางสาวชุติกาญจน์  ขวัญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2343 6221232015 นายจิรเมธ  ตฤษณารัชต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2344 6221232016 นางสาวนานุ  จันทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2345 6221232017 นายกรเกียรติยศ  พุ่มผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2346 6221232018 นายจิรสิน  สินสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2347 6221232019 นางสาวญานิศา  แสงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2348 6221232020 นางสาวสิรีธร  ชินวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2349 6221232021 นายนิธิกร  ลีลารวมพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2350 6221232022 นางสาวภาสินี  ใจพรมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2351 6221232023 นางสาวธันยพร  เพ็งประพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2352 6221232024 นายนิธิศ  ขวัญยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2353 6221232025 นางสาวสุกัญญา  ธํารงสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2354 6221232026 นายธนพล  อารีพรรค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2355 6221232027 นายอาณัฐ  ม่ังประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2356 6221232028 นายนรินทร์  เพ็ญโคกสูง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2357 6221232029 นายศักดิยุกต์  แสงนุภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2358 6221232030 นางสาวอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2359 6221232031 นายภัทรกร  ดวงแก้วเรือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2360 6221232032 นายประวิตร  กระสังข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2361 6221232033 นางสาวชาลินี  ศิริชานีวุฒิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2362 6221232034 นางสาวเมธาวี  ทีสุกะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2363 6221232035 นายสหรัฐ  สิมสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2364 6221232036 นางสาวนฤมล  ภูติวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2365 6221232037 นายไชยวัฒน์  เกษมาลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2366 6221232038 นายธนวัฒน์  อินทร์จันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2367 6221232039 นายจิรายุส  นาคอําไพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2368 6221232040 นางสาวกานต์สิรี  ปัททุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
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2369 6221232041 นายนรากร  หกสี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2370 6221232042 นางสาวชนิกานต์  เกษรพุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2371 6221232043 นางสาวชนิกา  ผดุงพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2372 6221232044 นางสาวภัทรนันท์  คล่องการพานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2373 6221232045 นางสาวศศิธร  กลัดมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2374 6221232046 นายพลาธิป  จันทร์สุก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2375 6221232047 นางสาวสโรชา  หม่ืนหาวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2376 6221232048 นายชญานนท์  ระดาวิริยะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
2377 6221251001 นางสาวฑิตยา  พานิชเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2378 6221251002 นายวีระพล  มีตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2379 6221251003 นางสาวอิศริญาพร  งอกนาวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2380 6221251004 นายภูมินทร์  เจริญสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2381 6221251005 นางสาวธนาวรรณ  สุขถาวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2382 6221251006 นางสาวณัฐฐาภรณ์  วงศ์คําจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2383 6221251007 นางสาวบุษยาภรณ์  ริยาพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2384 6221251008 นางสาวศิริณยา  บินมาวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
2385 6221256001 นางสาวพรทิพย์  คุ้มไข่น้ํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2386 6221256002 นางสาวกรรณิการ์  ขนานใต้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2387 6221256003 นางสาววนิดา  เต็มเปี่ยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2388 6221256004 นางสาวอลิษา  กองนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2389 6221256005 นางสาวชนาภัทร  บุญเทียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2390 6221256006 นางสาวจิรวดี  คชสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2391 6221256007 นายภาสวี  ใจอารีบํารุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2392 6221256008 นางสาวนูรบัยติล  สาวดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2393 6221256009 นายธนายุทธ์  หลังหลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2394 6221256010 นางสาวสุธามาศ  สามเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2395 6221256011 นางสาวอารูวา  สามะอะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2396 6221256012 นางสาวนันท์มนัส  คําสนวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2397 6221256013 นายพัชร  เตชประทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2398 6221256014 นางสาวผกาภรณ์  ตรีเล็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2399 6221256015 นางสาวสโรชา  แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2400 6221256016 นางสาวฟาอีซา  อาแวสือแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2401 6221256017 นางสาวชลธิชา  ดีโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2402 6221256018 นางสาวเรวดี  สาและ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2403 6221256019 นางสาวมลิวรรณ์  เพียรจริง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2404 6221256020 นางสาวรูฮัยยา  ดอฆอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2405 6221256021 นางสาวทักษิณา  แวมประชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
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2406 6221256022 นางสาวจุฑามาศ  โดยดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2407 6221256023 นางสาวมารวาณี  สีกี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2408 6221256024 นางสาวกนกพร  ภักดีพิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2409 6221256025 นางสาวมุทิตา  กลํ่าอาจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2410 6221256026 นางสาวยุวนันท์  พลเสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2411 6221256027 นางสาวอริสา  ซาเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2412 6221256028 นางสาวกัลยา  หนูเข็ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2413 6221256029 นางสาวนิภาพร  พุ่มโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2414 6221256030 นางสาวซามิฮะห์  วานิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2415 6221256031 นางสาวนิรชา  ถ้ําสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2416 6221256032 นางสาวจารวี  ตันศิริสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
2417 6221281001 นายสถาพร  เมฆวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2418 6221281002 นายสาโรจน์  วงศาโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2419 6221281003 นายศุภชัย  ป.สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2420 6221281004 นายณัฐนนท์  แร่เพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2421 6221281005 นายปิยะพงษ์  พรมลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2422 6221281006 นายนพดล  ก้านทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2423 6221281007 นายปุญญพัฒน์  คําสีหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2424 6221281008 นายพีรศักดิ์  เด่นทองดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2425 6221283001 นางสาวณัฏฐนิช  ธนจํารัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2426 6221283002 นางสาวสุดารัตน์  วิเศษการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2427 6221283003 นางสาวสุมลทรา  หลงสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2428 6221283004 นางสาวเบญญาภา  บุณณะจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2429 6221283005 นางสาวเบญจมาภรณ์  ดรตะโกน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2430 6221283006 นางสาวจันทิมา  ม่วงเขาแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2431 6221283007 นางสาวอรสา  จินพละ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2432 6221283008 นางสาวขวัญเรือน  นุกสรรรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2433 6221283009 นางสาวสโรชา  ย่ิงสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2434 6221283010 นายระพิพัฒน์  เกิดกัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2435 6221283011 นางสาวบารมี  พุทธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2436 6221283012 นางสาวเบญจพร  สุนทรปฏิมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2437 6221283013 นางสาวปทิตตา  พันธะไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2438 6221283014 นางสาวสิรินาถ  งามวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2439 6221283015 นางสาวกรรภิรมย์  ลิงไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2440 6221283016 นายศุภเสกข์  ปานมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2441 6221283017 นางสาวปนัดดา  กะนันไธสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2442 6221283018 นายกฤษฎ์  เจริญทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2443 6221283019 นายแท่งทอง  หอมช่ืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2444 6221283020 นางสาวพรผกา  สุพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2445 6221283021 นางสาวณิศรา  เพชรภูเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2446 6221283022 นายภูวดล  สาระผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2447 6221283023 นางสาวณัฐพร  บุญโต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2448 6221283024 นางสาวพนารัตน์  เนตวิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2449 6221283025 นางสาวบัวบุษกร  หงษ์นัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2450 6221283026 นางสาวอรวิภา  หม่องดั้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2451 6221283027 นางสาวนราวดี  ทองกวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2452 6221284001 นางสาวสิริพร  พาเจริญทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2453 6221284002 นางสาวภาวิณี  เปล่ียนไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2454 6221284003 นางสาวอินทิรา  นวลดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2455 6221284004 นางสาวเสาวลักษณ์  บุญกว้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2456 6221291001 นายภานุพงศ์  เรืองยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2457 6221291002 นายจิรเดช  นิยมไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2458 6221291003 นางสาวกัญญา  แย้มเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2459 6221291004 นางสาวกันต์ชนก  ทบวงศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2460 6221291005 นางสาวกุลนิดา  เด่นดวงเดือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2461 6221291006 นางสาวโศรดา  แกล้วน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2462 6221291007 นายณัฐนนท์  ศรีพักตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2463 6221291008 นางสาวจุติพร  จิตตโคตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2464 6221291009 นางสาวฐิติมา  สุนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2465 6221291010 นางสาวณิชารีย์  นิติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2466 6221291011 นางสาวนุชรีภรณ์  บุญพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2467 6221291012 นางสาวอาทิตยา  ศิริพิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2468 6221291013 นายอาณัฐชัย  เครือบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2469 6221291014 นายภาณุวัฒน์  ศิริวรางกูร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2470 6221291015 นางสาววัลย์นิสา  อินเป้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2471 6221291016 นางสาวภารวี  กองทองนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
2472 6221292002 นางสาวปนัดดา  ระหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2473 6221292003 นายอภิสิทธ์ิ  ทรัพย์สิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2474 6221292004 นายณัฐพงศ์  มังสาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2475 6221292005 นายสถาปัตย์  เสนางาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2476 6221292006 นายเมธัส  กิจตน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2477 6221292007 นายกฤษดาพร  ประเสริฐการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2478 6221292008 นายอิทธิกุล  ศรีจงใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2479 6221292009 นายอัครวิชช์  มาจาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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2480 6221292010 นางสาวปรียาภรณ์  อยู่เปรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2481 6221292011 นายปัญญวัต  ทรัพย์ศิริโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2482 6221292012 นายจตุพร  ผดุงวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2483 6221292013 นางสาวดารารัตน์  พรรณกระวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2484 6221292014 นายโอม  สัตนาโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2485 6221292015 นายณัฐกาญจน์  ขอร่วมกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2486 6221292016 นายประพล  ดาบมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2487 6221292017 นายธนบดี  แววเล็ก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2488 6221292018 นางสาวจิตนา  บุดดีภักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2489 6221292019 นายอภิวัฒน์  พัฒนโชติวรกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2490 6221292020 นายธนะพล  สลาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2491 6221292021 นางสาวทรรศนีย์  อาจณรงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2492 6221292022 นายวิศรุต  ชูชัยเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2493 6221296001 นางสาวศศินา  สีบัวฮาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2494 6221296002 นายภาณุพงศ์  เสนาะลํ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2495 6221296003 นายปุณณวิชญ์  เพ็งแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2496 6221296004 นางสาวพิยดา  พวงบุปผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2497 6221296005 นางสาวกฤตยา  สูงสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2498 6221296006 นางสาวน้ําฝน  สุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2499 6221296007 นายณัฐมน  สุดเสริฐสิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2500 6221296008 นายสหพัฒน์  เยาวศิริวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2501 6221296009 นายนัทธพงศ์  จีนปัต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2502 6221296010 นายธัชพล  ประสาทศิลปิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2503 6221296011 นายทัศนัย  ทัศนียกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2504 6221296012 นายคุณานนท์  ภูมิตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2505 6221375044 นายวุฒิพงศ์  ไชยจันลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดนตรีตะวันตก
2506 6221701002 นางสาวยุภาวดี  เลขาโชค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2507 6221701003 นางสาวธนพร  ลานตวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2508 6221701004 นายธีรพัฒน์  ดอยชัยภูมิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2509 6221701005 นายพฤฒพล  เจียรณัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2510 6221701006 นางสาวรัตนากร  กัณทษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2511 6221701007 นางสาวเจนจิรา  กั้วพิสมัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2512 6221701008 นางสาววรนิษฐา  พันธ์ผูก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2513 6221701009 นางสาวณัฐกรณ์  อุปสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2514 6221701010 นายฐิติภัทร  บุญมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2515 6221701011 นายเปรม  จันทรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2516 6221701012 นางสาวเกตน์สิรี  ภู่ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
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2517 6221701013 นางสาวเพ็ญธนา  แก้วศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2518 6221701014 นายพชร  สีแรด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2519 6221701015 นางสาวรุจิญา  เวทย์วิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2520 6221701016 นางสาววีรวรรณ  ประดับวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2521 6221701017 นางสาวพรสุดา  มารศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2522 6221701018 นางสาวปิยะรัตน์  ใหญ่ปราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2523 6221701019 นางสาวพัชรินทร์  ราษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2524 6221701020 นางสาวนิรันลักษณ์  ปกัปิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2525 6221701021 นางสาวจันทร์จิรา  สุพรรณโมกข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2526 6221701022 นางสาวชลนิชา  ชํานิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2527 6221701023 นางสาวญาณิศา  อินอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2528 6221701024 นางสาวอังคนา  วังคะฮาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2529 6221701025 นายณัฐชนน  หลิมพลอย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2530 6221701026 นางสาวศิริรัตน์  มาดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2531 6221701027 นางสาวอรวรรณ  จิติวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2532 6221701028 นางสาวอภิรดี  วงค์เสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2533 6221701029 นางสาวคําเเก้ว  คุ้มครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2534 6221701030 นางสาวสุชานาฎ  เฟ่ืองประยูร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2535 6221701031 นางสาวณิชนันทน์  จันทวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2536 6221701032 นางสาวขวัญฤดี  บุญหล้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2537 6221701033 นายกิติศักดิ์  ทองบ่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2538 6221701034 นางสาวรุ่งตะวัน  กายไธสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2539 6221701035 นางสาววิมลสิริ  แดงสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2540 6221701036 นางสาวฤทัยรัตน์  บุญคํามูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2541 6221701037 นางสาววิชิตรา  ปิติพงศ์พล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2542 6221701038 นางสาวศศิธร  ปัดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2543 6221701039 นางสาวพลอยชมภู  ภาคเดียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2544 6221701040 นางสาวเครือวัลย์  แอบเกล่ือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2545 6221701041 นางสาวพรรณทิภา  ปางชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2546 6221701042 นางสาวกนกขวัญ  เหมทานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
2547 6221802001 นางสาวนลินี  หนันกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2548 6221802002 นางสาวณัฐชา  จันทาทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2549 6221802003 นางสาวกมลพร  พิมพ์เปีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2550 6221802005 นางสาวกัญญาภัท  แสนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2551 6221802006 นางสาวดาริกา  ซาเสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2552 6221802007 นางสาวอัญชลี  ส่งเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2553 6221802008 นางสาวขนิษฐา  วัฒนพานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
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2554 6221802009 นางสาวเบญจวรรณ  ขันแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2555 6221802010 นางสาวสมสมร  สัจจารักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2556 6221802011 นางสาวศิริญาดา  บุญชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2557 6221802012 นางสาวกัณฐิชา  การพุตมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2558 6221802013 นางสาวสโรชา  พุ่มมะละ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2559 6221802014 นางสาวพรหมพร  ธนายุตสิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2560 6221802015 นางสาวนฤมล  มากพยุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2561 6221802016 นางสาวหอมจันทร์  โพธ์ิไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2562 6221802017 นางสาวพับพึง  กุมแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2563 6221802018 นางสาวดลนภา  นาคแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2564 6221802019 นางสาวฐนัจฐา  บัวเข็ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2565 6221802020 นางสาวนิศารัตน์  วรรณสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2566 6221802021 นางสาวเบญจวรรณ  กําพุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2567 6221802022 นางสาววิภาวดี  แสนทวีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2568 6221802023 นางสาวสุพรรษา  แสงจันดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2569 6221802024 นางสาวจุฑารัตน์  นาคเถื่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2570 6221802025 นายองอาจ  ยางธิสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2571 6221802026 นางสาวอัญชลี  ม่ันโพทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2572 6221802027 นางสาวบุษรินทร์  คําคอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2573 6221802028 นางสาวกนกวรรณ  โชติชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2574 6221802029 นางสาวนัจวา  มันตุเต๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2575 6221802030 นายอารฟาน  เจ๊ะดาโอะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2576 6221802031 นางสาวกนกวรรณ  ศรีกิ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2577 6221802032 นางสาวณัฐชนา  สุนทโร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2578 6221802033 นางสาวรัตนาวลี  สาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2579 6221802034 นางสาวกฤษติยา  จิตรณรงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2580 6221802035 นางสาวเสาวลักษณ์  วิยะทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2581 6221802036 นางสาวกรรณิกา  สาเสาร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2582 6221802037 นางสาวมัลลิกา  เคนาภูมิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2583 6221802038 นางสาวกฤติยา  วัฒนาเนตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2584 6221802039 นางสาวมณฑกานต์  กล่ินระร่ืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2585 6221802040 นางสาวชุลีกร  แซ่เตียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2586 6221802041 นางสาวจิรภัทร  จ๋อยฟอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2587 6221802042 นางสาวมีนา  สูงศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2588 6221802043 นางสาววิจิตรา  คชแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2589 6221802044 นางสาวแพรวมณี  ผิวหอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2590 6221802045 นางสาววรวรรณ  นพเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
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2591 6221802046 นางสาวณัฐวิภา  เกษนัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2592 6221802047 นางสาวทิพวรรณ  พรมดอนกอย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2593 6221802048 นางสาวเบญญทิพย์  สนกระแสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2594 6221802049 นางสาวกวินนา  พิจารณ์จิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2595 6221802050 นางสาวธยาน์  นามโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
2596 6281110001 นางสาวณัฐวีญา  ประเสริฐศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2597 6281110002 นางสาวกิตติยา  ชุ่มชูจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2598 6281110003 นางสาวสุทธิดา  หลวงสา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2599 6281110004 นายเอกรินทร์  โชคสัมฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2600 6281110005 นางสาวเปมิกา  สําเร็จ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2601 6281110006 นางสาวอัชญา  น่วมสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2602 6281110007 นางสาวจารุวรรณ  บุดดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2603 6281110008 นายนวสิน  ศรีศิริทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2604 6281110009 นางสาวพุทธิตา  ถนอมบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2605 6281110010 นายณัฐพล  อาจมงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2606 6281110011 นางสาวพรทิพย์  จันทวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2607 6281110012 นางสาวมัณทนา  ชลประเวศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2608 6281110013 นางสาวดวงสุดา  พลแสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2609 6281110014 นางสาวธัญลักษณ์  เสือทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2610 6281110015 นายพงษ์เพชร  นิระไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2611 6281110016 นายวรเมธ  วันภูงา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2612 6281110017 นางสาวณิชานันทร์  ปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2613 6281110018 นายพฤทธ์ิพัทธ์  ซิมประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2614 6281110019 นางสาวนภัส  จันทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2615 6281110020 นางสาวพรชิตา  เจริญพืช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2616 6281110021 นางสาวช่อลัดดา  ศิริมนตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2617 6281110022 นางสาวกนกพร  ชาญประโคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2618 6281110023 นางสาวอุทุมพร  สุริเยศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2619 6281110024 นางสาวอารยา  ทําดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2620 6281110025 นายวาริส  เจตเกษตกรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2621 6281110026 นางสาวกิตติมา  เส้งสุ้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2622 6281110027 นางสาวสุนทราภรณ์  วรนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2623 6281110028 นางสาวสุพิชญา  บุญรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2624 6281110029 นางสาวพัชราภรณ์  ชัยวิชิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2625 6281110030 นายบัณฑิต  ป้องแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2626 6281110031 นายธันยพิสิษฐ์  ทองจรัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2627 6281110032 นางสาวณัฐริกา  หวังช่วยกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
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2628 6281110033 นายกิติภูมิ  กมลชัยสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2629 6281110034 นางสาวสโรชา  รวยรุ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2630 6281110035 นางสาวศตกมล  เดชสุริวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2631 6281110036 นายสุทธิเสกข์  กลัดจําปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2632 6281110037 นางสาวพรพิมล  นาคสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2633 6281110038 นางสาวกฤษณา  นาริน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2634 6281110039 นางสาวน้ําเพชร  ทองพาณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2635 6281110040 นายกฤตนันท์  สมพินิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2636 6281110041 นางสาวณัฐริกา  เกื้อด้วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2637 6281110042 นางสาวเนรัญชญา  พลมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2638 6281110043 นางสาวปรารถนา  บุญจํารูญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2639 6281110044 นางสาวฐานะมาศ  เบญจกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2640 6281110045 นางสาวปิ่นปินัทธ์  คุณโฑทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2641 6281110046 นางสาวสุวิภา  เพาสันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2642 6281110047 นายเตชินท์  แก้วมาลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2643 6281110048 นางสาวฐิติรัตน์  โตชมบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2644 6281110049 นายจิรพัฒน์  เจริญสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2645 6281110050 นายอิทธิพล  เถาว์กลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2646 6281110051 นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทิพย์โส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2647 6281110052 นางสาวศรสวรรค์  เท่ียงธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2648 6281110053 นางสาวปณิดา  สุนทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2649 6281110054 นายภูมินทร์  กอบมณีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2650 6281110055 นางสาวกรรณิกา  บุญอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2651 6281110056 นางสาวภัทรวดี  ประจักษ์วิมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2652 6281110057 นางสาวศิโรลักษณ์  แดงทองใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2653 6281110058 นายธนวัฒน์  บุญพิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2654 6281110059 นางสาวสิรีธร  วงศ์จอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
2655 6281112001 นางสาวฐิติรัตน์  ทะมานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2656 6281112002 นางสาวดมิสา  โพบขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2657 6281112003 นายถนอมศักดิ์  อินทรศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2658 6281112004 นางสาวพิมพ์ชนก  พรมหู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2659 6281112005 นายอัมรินทร์  หลักหนองบัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2660 6281112006 นางสาวนิรชา  โหสิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2661 6281112007 นายสุวัฒน์  บุตรเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2662 6281112008 นางสาวศศิวิมล  รักชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2663 6281112009 นางสาวอัชฌา  ลางคุลเกษตริน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2664 6281112011 นางสาวอาทิตยา  คําสังวาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
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2665 6281112012 นางสาวภัทราวดี  ตราชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2666 6281112013 นางสาวกุสุมา  คุ้มวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2667 6281112014 นางสาวรัตนวดี  คุ้มวงษ์ดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2668 6281112016 นายณัชพล  จิตรพินิจชอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2669 6281112017 นายไกรวิชญ์  จอมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2670 6281112018 นายรณกฤต  วิชัยดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2671 6281112019 นายทนงศักดิ์  ฉิมอ้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2672 6281112020 นางสาวกมลชนก  เดชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2673 6281112021 นายพิทักษ์  สีหาวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2674 6281112022 นายเฉลิมเกียรติ  สถาปนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2675 6281112023 นายอรรถโกวิท  ม่ันเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2676 6281112024 นางสาววรินดา  สลีอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2677 6281112025 นายเทวนาถ  ศรีมงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2678 6281112026 นางสาวสุภาพร  พรามคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2679 6281112027 นายนันทชัย  ใจสมคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2680 6281112028 นางสาวกนกวรรณ  เข็มมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2681 6281112029 นายธรรมรัฐ  อิสสรานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2682 6281112030 นางสาวธนพร  งามเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2683 6281112031 นางสาวพิมประภา  ยอดไพอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2684 6281112032 นายจิรกร  ถิรธาดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2685 6281112033 นายสหนพน  ตลอดไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2686 6281112034 นางสาวสุชฎา  เจริญย่ิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา
2687 6281113001 นางสาวนริศรา  ไฝดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2688 6281113002 นางสาวกุลภรณ์  ชุมเกษียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2689 6281113003 นางสาวเบญจรัตน์  กุออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2690 6281113004 นางสาวเนตรนภา  อักษรธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2691 6281113005 นางสาวกิติพร  คณะใน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2692 6281113006 นายบุญฤทธ์ิ  น่านคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2693 6281113007 นางสาวเสาวนีย์  หมวดทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2694 6281113008 นางสาวกมลรัตน์  เพชรพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2695 6281113010 นายจีรเศรษฐ์  อุดม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2696 6281113011 นางสาวกูซัยนี  กูนิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2697 6281113012 นางสาวพรทิพย์  อัตภูมิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2698 6281113013 นางสาวปานไพลิน  ประเสริฐสินสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2699 6281113014 นางสาววิวนภา  ไกรเทพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2700 6281113015 นางสาวกุลสตรี  แป้นมะยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2701 6281113016 นางสาวชนากานต์  เกษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

หน้าท่ี 73 จาก 80



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ช้ัน 1 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

2702 6281113017 นางสาวรัตนาภรณ์  จิตทะวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2703 6281113018 นางสาวภัทราวดี  วรพุฒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2704 6281113019 นางสาวบุญชนิต  สถิตยชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2705 6281113020 นางสาวหัทยา  พิมพ์แหวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2706 6281113021 นางสาวปิยณิชา  สงวนนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2707 6281113022 นางสาวพิชชญา  จันทร์ศรีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2708 6281113023 นางสาวอาทิตญา  นอบน้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2709 6281113024 นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2710 6281113025 นายอภิวัฒน์  กาไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2711 6281113026 นายณัฐวุฒิ  คุณะพานิชวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2712 6281114001 นางสาวสุธิดา  วงษ์สุนทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2713 6281114002 นางสาวนิติพร  ถิ่นพิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2714 6281114003 นางสาวจิราภรณ์  พรหมเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2715 6281114004 นางสาวกนกวรรณ  สัมฤทธ์ินอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2716 6281114005 นายธนดล  จินาเพ็ญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2717 6281114006 นางสาวอภิญญา  เทพโพธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2718 6281114007 นางสาวสิรินญา  ทินวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2719 6281114008 นางสาวเพราพนิต  ย่ิงยวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2720 6281114009 นางสาวจิราวรรณ  วิสารโภชน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2721 6281114010 นางสาวปาริชาติ  เพชรฎา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2722 6281114011 นางสาวณัฐกาน  ศรีบัวขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2723 6281114012 นางสาวประวีณา  รอดเกาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
2724 6281118001 นางสาวปาริชาติ  ยวงกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2725 6281118003 นางสาวศิริญาภา  จอมทะรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2726 6281118004 นายรัตนตรัย  ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2727 6281118005 นางสาวปรียารัตน์  เพชรวิสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2728 6281118006 นางสาวกษมา  ทองสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2729 6281118007 นางสาวปรียาภัทร  วิพัฒนากลืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2730 6281118008 นางสาวอุบลพรรณ  สาแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2731 6281118009 นางสาวโศภิตา  มามะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2732 6281118010 นางสาวกนกพร  ภูม่ิงศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2733 6281118011 นางสาวธนภรณ์  ปรังศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2734 6281118012 นางสาวอาริตา  ศรีสุกใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2735 6221225001 นายชัยนันท์  รวบรวมวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2736 6221225002 นางสาวณัฐมน  ชินรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2737 6221225003 นายศุภณัฐ  ไชยนา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2738 6221225004 นายพัทธนันท์  ทุมพระสาระ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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2739 6221225005 นายภูริณัฐ  หม่ืนธีรธาดา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2740 6221225006 นายฐิติ  แก้วประสิทธ์ิ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2741 6221225007 นางสาวน้ําเพชร  วิทยา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2742 6221225008 นายขจรศักดิ์  ศรีคําภา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2743 6221225009 นายธนกร  อกอุ่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2744 6221225010 นางสาวพิชยา  เนียมขุนทด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2745 6221225011 นางสาวโศพิชญ์ชา  ไชยโคตร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2746 6221225012 นายภานุวัฒน์  นิลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2747 6221225013 นายชนกานต์  ต่ายแจ้ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2748 6221225014 นางสาวศศิวิมล  มีหินกอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2749 6221225015 นายศุภวัฒน์  สืบบุก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2750 6221225016 นายพัฒนะ  อ่อนแป้น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2751 6221225017 นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วเก่ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2752 6221226001 นางสาวฐิมาภรณ์  นิลดี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2753 6221226002 นางสาวนารีรัตน์  แซ่เตียว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2754 6221226003 นางสาวอนิศรา  ศิลาคม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2755 6221226004 นางสาวชนม์นิภา  สันกลาง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2756 6221226005 นายทัตพงศ์  พลายงาม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2757 6221226006 นายพิริยะกร  คําช่ืน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2758 6221226007 นายตรีทศ  ทองสัมฤทธ์ิ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2759 6221226008 นางสาวพนิดา  คําลุม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2760 6221226009 นายชัยพงษ์  พันธะวัน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2761 6221226010 นางสาวพัชรพร  สุริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2762 6221226011 นางสาวพรกนก  พรหมวิเศษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2763 6221226012 นายณัฐพล  มะลิงาม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2764 6221226013 นางสาวอัญชิษฐา  รูปเหล่ียม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2765 6221226014 นายกฤตวิทย์  ปัฏฐะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2766 6221226015 นางสาวอิศริญา  พิมพ์พิไล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2767 6221226016 นางสาวสุนันทา  คุ้มประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2768 6221226017 นางสาวณัฐรดี  อยู่เสงี่ยม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2769 6221226018 นางสาวกรรณิการ์  อินทรหาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2770 6221226019 นางสาวช่อทิพย์  อักษรศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2771 6221226020 นางสาวยอแสง  ชิณบุตร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2772 6221226021 นางสาวบุษบา  สารเขต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2773 6221226022 นายกฤษฎา  จงเจริญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2774 6221226023 นางสาววิภาพร  ถุงจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2775 6221226024 นายณัฐธีร์  รัฐรวีพรมงคล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
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2776 6221226025 นายชินวัตร  สีหาบุตร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2777 6221226027 นายธนกฤต  กฤตาคณี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2778 6221226028 นายสิทธิชัย  อยู่ศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2779 6221226029 นางสาวชวิศา  พรมณีวรรณทวี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2780 6221226030 นางสาววิลาวัณย์  สรรศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2781 6221226031 นายสหรัฐ  หนูแย้ม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2782 6221226032 นางสาวจิราภา  อุดม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2783 6221226033 นางสาวจิรวดี  หาสี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2784 6221226034 นางสาวธวัลหทัย  หยูคงแก้ว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2785 6221226035 นางสาวเสาวนีย์  ศรีปลาด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2786 6221226036 นางสาวจุฑามาศ  สร้อยตะขบ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2787 6221226037 นางสาวเนตรนภา  กล่ันศิริ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2788 6221226038 นายธนภัทร  โอวาท วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2789 6221226039 นางสาวภิญญลักษณ์  พิศาลเกียรติกุล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2790 6221226040 นางสาววรัญญา  วรรณวรพร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2791 6221226041 นายไพศาล  เวชอุบล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2792 6221226042 นางสาวกัญชพร  บรมสุข วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2793 6221226043 นายนภสินธ์ุ  แสงนนท์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2794 6221226044 นายธนวันต์  ศรีนิล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2795 6221226045 นางสาวปทิตตา  พันธ์ุรอด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2796 6221226046 นางสาวญาณินท์  นิลรัตน์สุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2797 6221226047 นายธนภัทร  กรรโมปกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2798 6221226048 นายทนงศักดิ์  หอมจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2799 6221226049 นายอาทิตย์  ศรีหะชัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2800 6221226050 นายธีรพงศ์  แสงอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2801 6221226051 นางสาวอลิชา  คุณรักษา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2802 6221226052 นางสาวสุพรรษา  กู่จาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2803 6221226053 นางสาวเมธาวี  อกอุ่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2804 6221226054 นางสาวทิวาพร  ฉลวยศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2805 6221226055 นายธนาคาร  บัวคํา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2806 6221226056 นายวิรุณ  แซ่ว่าง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2807 6221226057 นางสาวศิรภัสสร  พรพิชิตโชคชัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2808 6221226058 นายสหชาติ  ดวงประเสริฐดี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2809 6221226059 นายภสชัย  ทองศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2810 6221226060 นางสาวประภัสสร  โสรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2811 6221226061 นางสาวอติพร  เทียมเสวก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2812 6221226062 นางสาววราลี  ปุ่นน้ําใส วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
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2813 6221226063 นายปฐมพร  เกิดเบี้ย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2814 6221226064 นายชาตรี  ไตรวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหาร
2815 6221266001 นายสิโรฒม์  ทองพูล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2816 6221266002 นายนิธิศ  ทองพูน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2817 6221266003 นายสรยุทธ  ประพรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2818 6221266004 นางสาวอิสยาภรณ์  ง่อนสว่าง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2819 6221266005 นายอภิชาติ  วิถี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2820 6221266006 นางสาวชลิตวรรณ  ไหล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2821 6221290001 นายณัฐดนัย  ฉายประทีป วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2822 6221290005 นางสาวชนิดา  กองสง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2823 6221290006 นายนัทฐวุฒิ  กันภัยชร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2824 6221290007 นายศุภกฤต  เศลาอนันต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2825 6221290008 นายสมชาย  ชุ่มนวล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2826 6221290009 นางสาวกนกวรรณ  สีสาวแห วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2827 6221290010 นายนนท์กฤช  มหาหิงค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2828 6221290011 นายวรายุส  รัตนะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2829 6221290012 นายภัทรพงษ์  อัครกิตติธาดา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2830 6221290013 นางสาววีรยา  สะมะแอ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2831 6221290014 นางสาววนิดา  มะแป้น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2832 6221290015 นางสาวจารินี  ดาวเปียก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2833 6221290016 นายธนวัฒน์  คําตา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2834 6221290017 นายจีรวัฒน์  ถุวัดศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2835 6221290018 นางสาวดวงฤทัย  จีนนุ้ย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2836 6221290019 นายนิธิภัทร์  กิตโกศล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2837 6221290020 นายพสุธร  การเพียร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2838 6221290021 นางสาวลักษณ์สุภา  ภู่โต๊ะยา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2839 6221290022 นายตะวัน  พูดดี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2840 6221290023 นางสาวมนิสรา  เสนาะวาที วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2841 6221290024 นางสาวภัทราพร  ผาตรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2842 6221290025 นางสาวนิราพร  เดชะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2843 6221290026 นางสาวสุณัฐชา  มาลีแก้ว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2844 6221290027 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  วงศ์สระคู วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2845 6221290028 นางสาวณัฏฐินี  เปร่ืองจํารัส วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2846 6221290029 นายสหัสวรรษ  ทนทาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2847 6221290030 นายภีมพศ  แซ่อึ้ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2848 6221290031 นายวีระพล  ลามคํา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2849 6221290032 นายพัฒนพล  กล่ินสุบรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
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2850 6221290033 นางสาวอังคณา  เล็กมณี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2851 6221290034 นางสาวนภสร  บุณยาคม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2852 6221290035 นายคชปกรณ์  ไสยรส วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2853 6221290036 นายสมพงษ์  เกียรตินอก วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2854 6221290037 นายธีรโชติ  โสภาพิช วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2855 6221290038 นายศตวรรษ  ต้นสียา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2856 6221290039 นายนัฐพงษ์  พัชระพิศิษฎ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2857 6221290040 นางสาวสุชาดา  เสนาะดนตรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2858 6221290041 นายจิรันตน์  ทันนิเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2859 6221290042 นายปัญญา  จิตรจําลอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2860 6221290043 นางสาวชานานันต์  วิเชียรสรรค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2861 6221290044 นายอิศรา  ธนงค์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2862 6221290045 นายฐิติกร  บุญสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2863 6221290046 นายทินภัทร  สัตยาคุณ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2864 6221290047 นายจักรีนฤเบศ  คนอยู่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2865 6221290048 นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2866 6221290049 นางสาวพัชรมัย  คําย่อย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2867 6221290050 นายทัศน์นนท์  แสนคํา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2868 6221290051 นางสาวจิรารัตน์  แต้มทา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2869 6221290052 นางสาวนวิยา  ชิวปรีชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2870 6221290053 นายเจริญชัย  วิมลสุข วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2871 6221290054 นางสาวธนัชพร  สัมพุทธ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2872 6221290055 นายพงศ์ศิริ  ขุนสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2873 6221290056 นายอภิรักษ์  บุตรวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2874 6221290057 นางสาวสุภาพร  สายทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2875 6221297001 นางสาวสุภาวดี  คงม่ัน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2876 6221297002 นางสาวธัญพัชร  แก้วนันทะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2877 6221297003 นายทศพล  เหวียง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2878 6221297004 นายสรศักดิ์  แซ่จัง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2879 6221297005 นายรัชภูมิ  ตระกูลเกิด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2880 6221297006 นายปวุธ  ชาญชล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2881 6221297007 นายธนวัตร  ชัชวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2882 6221297008 นายภูชิต  กุลเกษ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2883 6221297009 นายศุภณัฐ  พูลประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2884 6221297010 นางสาวพิมพ์อักษร  สังกรณี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2885 6221297011 นายบวรนันท์  คุ้มโต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2886 6221297012 นายวรรณกร  บุญลือชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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2887 6221297013 นายธงรพ  นุชพุ่ม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2888 6221297014 นายปิยะโรจน์  สมทบบูรณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2889 6221297015 นางสาวณัฐสุดา  ตะเภาทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2890 6221297016 นายปิยะณัช  กันทะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2891 6221297017 นายทศนาถ  เอี่ยมสะอาด วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2892 6221297018 นายสุทธิพงษ์  มีพูล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2893 6221297019 นางสาวนิตยา  แสนเส็ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2894 6221297020 นายศุภกิจ  การภักดี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2895 6221297021 นายทัตษยะ  จันทา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2896 6221297022 นางสาวชนินาถ  เพ็ชรวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2897 6221297023 นายธนพล  เทพอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2898 6221297024 นายสรวิชญ์  อารีสนั่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2899 6221602001 นายธวัชชัย  จันทกิจ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2900 6221602002 นายนัฐวุฒิ  แก้วดวงดี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2901 6221602003 นายปรินทร์  โสภิณ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2902 6221602004 นายภาวัต  ชูนวล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2903 6221602005 นายวชิรพล  แสงศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2904 6221602006 นางสาวพาดีล๊ะ  กมางิน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2905 6221602007 นางสาวประภานิช  เหล็กกล้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2906 6221602008 นายอานนท์  ประทีปทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2907 6221602009 นายชัชวาล  โปร่งเจริญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2908 6221602010 นางสาวจารุวรรณ  กิตติคุณสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2909 6221602011 นายประภากร  มีพรบูชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2910 6221602012 นายอุดมศักดิ์  เกิดลาภ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2911 6221602013 นายพุฒิพงศ์  โสดาดง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2912 6221602014 นายปิยะชาติ  บุบผา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2913 6221602015 นายอัครรินทร์  สงวนพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2914 6221602016 นายพชรพล  ม่ันคง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2915 6221602017 นายกฤษดา  เช้ือสุข วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2916 6221602018 นายวิทวัส  เหมือนแม้น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2917 6221602019 นายณัฐภัทร  อินทร์ไพร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2918 6221602020 นายอนันต์  ตรีวุฒิรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2919 6221602021 นายธีรยุทธ  อุทธา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2920 6221602022 นายพลกฤษณ์  อ่วมคงศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2921 6221602023 นายรัชชานนท์  ฉันทโร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2922 6221602024 นางสาวสุดารัตน์  สาลีทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2923 6221602025 นายณัฐชัย  พุแค วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
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2924 6221602026 นายธีระยุทธ  เหมือนทอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2925 6221602027 นางสาววิริสรา  มาเต็ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2926 6221602028 นายพีระพงษ์  บุญวิลัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2927 6221602029 นายวรา  ดิษบํารุง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2928 6221602030 นายสุทธิพงษ์  ทองสุข วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2929 6221602031 นายเนติพงษ์  สิริอมรพันธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2930 6221602032 นายณัฐเกียรติ  จันทร์บุตดา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2931 6221602033 นายพชรพล  ลิขิตมุ่งมงคล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
2932 6221605001 นางสาวอรนภา  สิริวรรณวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2933 6221605002 นางสาวเมธาวดี  หิมมะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2934 6221605003 นายธนิต  เพ่ิมพูล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2935 6221605004 นางสาวกนกวรรณ  อิ่มเอิบ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2936 6221605005 นายอภิรักษ์  มันเลิศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2937 6221605006 นางสาววรลักษณ์  สงวนศรี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2938 6221605007 นางสาวอภิสรา  ลุเอี่ยม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2939 6221605008 นายจิรายุ  พิชัยแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2940 6221605009 นายรติพงษ์  ซ่อมภูเขียว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2941 6221605010 นางสาวกุลนัฐ  จันทร์แวว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมพลังงาน
2942 6231297001 นายทัศน์พงศ์  สังโฆ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
2943 6231297002 นายธีรภัทร์  สมตัว วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
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