
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา
1 6121148003 นางสาวณัฐมล  วงษาเวียง ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2 6121148004 นายจตุรงค์  ก้านขาว ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
3 6121148005 นางสาวธันย์ชนก  ละมุล ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
4 6121148006 นางสาวอรปรียา  นามเคน ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
5 6121154065 นายอิทธิพล  วรประภาโส ครุศาสตร์ จิตวิทยา
6 6121154066 นางสาวกานต์ธิดา  กาฬเสาร์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
7 6121154067 นายปกรณ์  แสดงฤทธ์ิ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
8 6121154068 นางสาวนิสิตา  ศรีพิลาภ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
9 6121154069 นายภานุวัฒน์  ไชยสุข ครุศาสตร์ จิตวิทยา
10 6121154070 นางสาวพิชชาภัทร์  เวียงจันทร์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
11 6121154071 นางสาวนันทิยา  เครือบุดดี ครุศาสตร์ จิตวิทยา
12 6121154072 นางสาวอารีญา  คําพิพากย์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
13 6121154073 นายโพธิพงษ์  สัมฤทธิ์ศรีงาม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
14 6121154074 นายอัครเดช  เติมบุญ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
15 6121154075 นายสิทธิโชค  ศรีจินดา ครุศาสตร์ จิตวิทยา
16 6121154076 นายญาณพล  บัวแก้ว ครุศาสตร์ จิตวิทยา
17 6121154077 นายพงศธร  ทบแก่น ครุศาสตร์ จิตวิทยา
18 6121154078 นางสาวกมลวรรณ  เลขาภิสิทธ์ิ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
19 6121156026 นางสาวณิชากร  แซ่เจ็ง ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20 6121156027 นางสาวกิตติพร  เชิดฉาย ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21 6121156028 นางสาวโศรญา  แก้วเกิด ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
22 6121156029 นางสาวอาทิตยา  สุขล้อม ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
23 6121156030 นางสาวภัทรศยา  ไกรรอด ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
24 6121156031 นายอนุวัช  สุระพงศ์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25 6121156032 นายธิติพัทธ์  ธรรมวรากรกุล ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26 6181105013 นางสาวกันติยา  ไชยสิงห์ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
27 6181107047 นางสาวณิชากร  แพงศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
28 6181107048 นางสาวสุนันธนา  คงคา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
29 6181107049 นางสาวณัฐณิชา  ดวงมรกต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
30 6181107050 นายวิศวบรรจง  สุดสงวน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
31 6181107051 นางสาวอภิญญา  พิมพ์เสนาะ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
32 6181107052 นางสาวปิยะดา  บางพงศ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
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33 6181107053 นางสาวเตชินี  ฮกยินดี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
34 6181107054 นางสาววนิดา  สกุลเตียว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
35 6181107055 นางสาวรัชนิดา  โพริย้า ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
36 6181107056 นางสาวมาริสา  ทรวงสวรรค์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
37 6181107057 นางสาวอัซวานิง  สะมาแอ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
38 6181107058 นางสาวธารารัตน์  อินทรพินิจ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
39 6181107059 นางสาววิภา  มีชัย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
40 6181107060 นางสาวพรทิพา  ลาโง้น ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
41 6181107061 นางสาวมลชญา  วรรณเดชากุล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
42 6181107062 นางสาวปลิตญาณ์  ทองบ้านบ่อ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
43 6181107063 นายจักรพงษ์  บุญส่ง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
44 6181107064 นางสาวเจนจิรา  คูหาวิชานันท์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
45 6181107065 นางสาวนูรอัยนี  มะหะหมัด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
46 6181107066 นางสาวสุพรรษา  จันทร์พงษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
47 6181107067 นางสาวอารียา  ยอดฉัตร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
48 6181107068 นายนิรุทธ์ิ  ภู่ลําพงษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
49 6181107069 นางสาวปานดารา  ดวงดิษฐ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
50 6181107070 นางสาวภณิตา  จุลรักษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
51 6181107071 นางสาวชลธิชา  เจิมทักษิณ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
52 6181107072 นางสาวศศินา  สิราทวีหิรัญกุล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
53 6181107073 นางสาวรุ่งรวิน  หนูเจริญ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
54 6181115030 นางสาววิภาพร  วันยะโส ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)
55 6181115031 นางสาวพรรณิภา  เบ็ญมาตย์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)
56 6181115032 นางสาวสุธาสินี  โพธ์ิอ่อน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)
57 6181115033 นางสาวอภิญญา  มณีวงศ์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)
58 6181115034 นายฐาปกรณ์  เฮ่า ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)
59 6181125023 นายสุริยา  ปะกา ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
60 6121207027 นางสาวประภัสสร  หาญเวช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
61 6121207028 นายอนันพร  สมบูรณ์ทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
62 6121207029 นายโสภณ  วาปีโกมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
63 6121207030 นายโกษา  ประเสริฐทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
64 6121207031 นายณฉัตร  สันทัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
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65 6121207032 นายจีระศักดิ์  วิธานทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
66 6121207033 นายโกสินทร์  สุพรรณพรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
67 6121207034 นายขวัญ  มูลสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
68 6121207035 นายพลพล  สังข์ตรีเศียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
69 6121207036 นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
70 6121207037 นายจิรัสย์  ธนาสินทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
71 6121207038 นายคฑาวุธ  สมประสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
72 6121207039 นายณิชาเวช  ธีรภรณ์เลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
73 6121207040 นายศิวดล  แซลิ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
74 6121211022 นางสาวอัสรีนา  ขาวยู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
75 6121211023 นางสาวศิริวิภา  นรสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
76 6121211024 นางสาวสุชาดา  มานะชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
77 6121211025 นางสาวจีรนันท์  ดํารงธรรมพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
78 6121296018 นายทักษิณ  ทาสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
79 6121296019 นายสหัสวรรษ  บุญปฐมพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
80 6121216008 นางสาวชัชชญา  พงษ์ไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
81 6121222013 นางสาวธนัสวี  พลอามาตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
82 6121222014 นางสาวฑัณฑิกา  นามวงศา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
83 6121222015 นางสาวธนัสยา  พลอามาตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
84 6121225012 นายวิชยุตม์  จึงศรีสกุลวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85 6121225013 นายวันประวัติ  บุญสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86 6121225014 นายสุรเชษฐ์  จีวรกุลนนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87 6121225015 นายอติวัณณ์  สมงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88 6121225016 นายเกียรติอมร  จุ้ยสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89 6121225017 นายสิรภพ  ฉายาทับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
90 6121225018 นางสาวหฤทัย  น่วมเจิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91 6121225019 นางสาวดรีม  รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
92 6121226072 นายอนันต์  วรรณพฤติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
93 6121226073 นายกิตติเดช  เกษรากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
94 6121226074 นายวุฒิชัย  แผ่นคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
95 6121226075 นายกรวิชญ์  ประจุดธะเก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
96 6121226076 นางสาวนิตย์รดี  ทรัพย์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
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97 6121226077 นายจิตติภูมิ  พลางกูร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
98 6121226078 นายนครินทร์  เทียมคลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
99 6121226079 นายไตรภพ  พลนาวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
100 6121226080 นางสาวนราวดี  เหมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
101 6121226081 นางสาวอรวรรณ  แซ่ตั้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
102 6121226082 นายวชิรวิชญ์  ธัญญเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
103 6121226083 นางสาวนิราวัลย์  ธรรมสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
104 6121226084 นายกวินทร์  จรินทร์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
105 6121226085 นายธนโชติ  ธนสารโสภิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
106 6121226086 นางสาวประภาวัลย์  เอื้อทวีชัยกวิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
107 6121226087 นายวรายุส  เจริญจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
108 6121226088 นายพรพิทักษ์  ประมูลพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
109 6121226089 นายภาณุพงษ์  ห่ามไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
110 6121226090 นายภานุพงษ์  วัลลิสุพรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
111 6121226091 นายปรมัตถ์  อินทรลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
112 6121226092 นางสาวสุทธิภัทร  ดังก้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอาหาร
113 6121232025 นางสาวนภสร  สงัวาลประกายแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
114 6121232040 นายพิสิฐฏ์ทัศน์  กองแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
115 6121232041 นายณัฎฐากร  สว่างสมุทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
116 6121232042 นายธีรวัฒน์  ไชยเสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
117 6121232043 นายนพรุจ  รุ่งฤทธ์ิดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
118 6121232044 นายพงศ์พิสุทธ์ิ  นนท์ณัฐชญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอนเิมช่ันและดิจิทัลมีเดีย
119 6121292026 นายนันทพงศ์  เสาวพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 6121292027 นายวัชรากร  กาแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
121 6121292028 นายสุรพัศ  อังควัฒนวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
122 6121292029 นายธนพล  พลหมั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
123 6121292030 นายกฤษฎา  โชติโก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
124 6121251005 นางสาววัลภา  จ่ายจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
125 6121251006 นางสาวบุษบา  แสงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
126 6121251007 นางสาวนาเดีย  สถิตย์พิศาลกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
127 6121251008 นางสาวอนุชิดา  สาทิพจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
128 6121251009 นายนครินทร์  ไชยขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

หน้าท่ี 4 จาก 20



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
รับบัตรนักศึกษา ปการศึกษา 2561  รอบที่ 2

 (สําหรับผูรายงานตัวหลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

129 6121251010 นางสาวกัลยรัตน์  พรประยุทธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
130 6121256015 นางสาวนายูวา  เจ๊ะโว๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
131 6121256016 นางสาวอัญธิญา  ห้วงน้ํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
132 6121256017 นายกิตติศักดิ์  บุญตวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
133 6121256018 นางสาวปวีณนุช  วิเศษสินธ์ุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
134 6121256019 นางสาวนูรีดา  บากา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
135 6121256020 นางสาวรัชนีกรณ์  บํารุงสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย
136 6121297048 นายจิโรจน์  อภินนัทกุลชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
137 6121297049 นายธนพล  มายานุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
138 6121297050 นายกันตพงศ์  บุญอิ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
139 6121297051 นายธราดล  บุตรติลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
140 6121297052 นางสาวกรรณิกา  ระวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
141 6121297053 นางสาวอภิชญา  นาอิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
142 6121297055 นายพสุพัฒน์  อนันต์สันติวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
143 6121297056 นายอภิวัฒน์  เล็กเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
144 6121297047 นางสาวโยษิตา  บําเพิงรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
145 6121297054 นายทักษ์ดนัย  เพชรพูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
146 6121281002 นายจิรวัฒน์  กลับสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
147 6121281019 นายชายชาญ  จันทร์นอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
148 6121281020 นายเท่ียงวัน  ศรีนวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
149 6121283020 นางสาวจันนิภา  จันทร์อ่วม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
150 6121283021 นางสาวสมฤทัย  รอบรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
151 6121283022 นางสาวเกสรา  ข้อยี่แซ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
152 6121283023 นางสาวสุวิรัตน์  คลายโศก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
153 6121283024 นางสาวพรธิภา  สุขจันโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
154 6121284008 นางสาวณัฐริกา  ดําทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
155 6121602025 นายธนดล  ระเมียดดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
156 6121602026 นายกฤติพงค์  มาวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
157 6121602027 นายนัศรุต  บินหะยีอารง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
158 6121602028 นายณัฐพล  พละสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟา้เครื่องกลการผลิต
159 6121602029 นายเกียรติศักดิ์  ฤทธ์ิเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
160 6121602030 นายอรรถโกวิท  คํามุก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
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161 6121602031 นายเทพกานต์  เถื่อนเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
162 6121602032 นายพีรพล  เธียรเสถียรพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
163 6121602033 นางสาวฌัชฌา  ดําสอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
164 6121602034 นางสาวกัลยกร  กล่ําพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
165 6121604005 นายณัฐธนพงษ์  ศรีบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
166 6121802026 นางสาวภัทราภรณ์  พรประทาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
167 6121802027 นางสาวปฐมาวดี  ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
168 6121802028 นายวีริศ  สุขวิสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
169 6121802029 นางสาวปัณณิกา  คํามณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
170 6121802030 นางสาวซาฟีณี  เซะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
171 6121802031 นางสาวอินทิรา  กลิ่นอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
172 6121802032 นางสาวเจนจิรา  วังคีรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
173 6121802033 นายปฐมพร  เกตุโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
174 6121295008 นายธวัชชัย  สอนการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
175 6121290058 นายเจริญชัย  แดงกัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)

176 6121290059 นายวัชรพล  สมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)

177 6121290062 นายเจษฎา  ลําน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)

178 6121290063 นายชัยพรรธ  ทิมุนนี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)

179 6121290065 นายธนวัฒน์  ตราชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)

180 6121290056 นางสาวณัชชา  บุญรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

181 6121290057 นายชาญวิทย์  ถิตย์สถาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

182 6121290060 นางสาวอรวรรณ  ก้อนกั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

183 6121290061 นายธนากร  เกษมไชยศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

184 6121290064 นางสาววาสนา  จันทสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

185 6121701021 นายกิตติกร  พนมวาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
186 6121701022 นางสาวสุจินันท์  ขวัญแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
187 6121701023 นางสาวขวัญฤทัย  อํานวยการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
188 6121701024 นายอัสรัฟ  จินารง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
189 6121701025 นางสาวสุทธิดา  อนุสนธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
190 6121701026 นางสาวชนิกานต์  พุทธรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
191 6121701027 นางสาวนันทิยา  หงษ์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์
192 6131297010 นายวรวุฒิ  ฉิมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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193 6131297011 นายณัฐพัชร์  ศักดิ์คะทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
194 6131297012 นายจรัสแสง  จันทนงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
195 6131297013 นายศุภกิตติ์  ชุ่มทองหลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
196 6131297014 นายสืบสกุล  เฟื่องภิบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
197 6131297015 นายสิทธิชัย  สุดใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
198 6181110061 นายอภิศักดิ์  เดชไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
199 6181110062 นางสาววรานันต์  แสงชูด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
200 6181110063 นางสาวชยาภรณ์  อุสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
201 6181110064 นายฉมาวิทย์  เเป้นศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
202 6181110065 นางสาวสุนันทา  บุญทาทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
203 6181110066 นางสาวพรปวีร์  จิตโกศลวณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
204 6181110067 นางสาวจันทร์จิรา  นวกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
205 6181110068 นางสาวอมรรัตน์  สิงห์อุบล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
206 6181110069 นางสาวปิยนุช  นิรภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
207 6181110070 นางสาวชลธิชา  พิมพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
208 6181110071 นายนที  วงษ์มณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
209 6181110072 นายวัชรพล  จัตุธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
210 6181110073 นายอิทธิพัทธ์  จารุศังข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
211 6181110074 นายพาทิศ  อินทรธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
212 6181110075 นายศุภกิจ  อําพัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
213 6181112028 นายอิทธิกร  จันทรวิจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
214 6181112029 นายณัฐชัย  ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
215 6181112030 นายภาสวร  เพ็งเอี่ยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
216 6181112031 นางสาวนิศารัตน์  เรืองแสงระวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
217 6181113029 นายไพรัช  กกกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)
218 6181113030 นางสาวณัฐธิดา  มะสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)
219 6181114006 นายปิยะราษฎร์  บุญธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
220 6181114007 นางสาวชนิศวรา  ภูมิพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
221 6181114008 นายวิชาชาญ  พุ่มใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
222 6181114009 นางสาวปริศนา  พรบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
223 6181118013 นายภาณุวัตร  บุญรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ. 5 ปี)
224 6181118014 นางสาวจิตรติกร  บุญทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ. 5 ปี)
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225 6181118015 นางสาวปิลันธนา  อะโรคา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ. 5 ปี)
226 6181118016 นางสาวณัฐธิดา  ศรีรมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ. 5 ปี)
227 6181118017 นางสาวเมษา  สมบัติบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ. 5 ปี)
228 6121307071 นางสาวกัญญารัตน์  พวงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
229 6121307072 นางสาวพรรณผกา  จันทรสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
230 6121307073 นายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์พงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
231 6121307074 นางสาวนริสรา  สมานแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
232 6121307075 นายธีรภัทร  อังกุลดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
233 6121307076 นายเมธาวัฒน์  ศรีวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
234 6121307077 นางสาวพรกนก  บัวเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
235 6121307078 นางสาววรัญญา  มณีพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
236 6121307079 นายธนวินท์  อาจปาสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
237 6121307080 นายกรวีร์  กาแมแล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
238 6121307081 นางสาวศิรินภาพร  โคทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
239 6121307082 นางสาวนฤนาถ  ศรีสมนึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
240 6121307083 นางสาวธัญรดา  แก้วฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
241 6121307084 นางสาวอรุณรัตน์  คนหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
242 6121307085 นางสาวณัฐธยาน์  เกยูรธํามรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
243 6121307086 นางสาวยุวดี  มีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
244 6121307087 นางสาวรสิตา  โสมะเกษตริน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
245 6121307088 นายชุติมันต์  เทียนสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
246 6121307089 นางสาวศิรภัสสร  แสนคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
247 6121307090 นายภัทรดนัย  โคตรศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
248 6121307091 นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรตะกั่ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
249 6121307092 นายสันติภาพ  อิ่มเอิบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
250 6121307093 นางสาวศศิยุคล  เตยหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
251 6121307094 นางสาวคณิตา  ปริญญาสุจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
252 6121307095 นางสาวพิมพรรณ  ก่ําต้าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
253 6121307096 นางสาวปภัสสร  จรมั่งนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
254 6121307097 นายชลสิทธ์ิ  ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
255 6121307098 นายอรรถสิทธ์ิ  แสงห้าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
256 6121307099 นางสาวนัทธมน  เกิดมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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257 6121307100 นายรัฐนันท์  เข็มทิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
258 6121307101 นางสาวมณีรัตน์  ศรีหากันยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
259 6121307102 นายปฏิภาณ  ศรีฟ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
260 6121307103 นายณัฐพล  ข้อเปี้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
261 6121355021 นายชินพัฒน์  รัตนสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
262 6121355022 นางสาวปริฉัตร  ศรีเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
263 6121355023 นางสาวลีนา  อัศวภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
264 6121355024 นางสาวบารอกะฮ์  แดงสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
265 6121355025 นายจิรกร  สุทธิมาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
266 6121340040 นางสาวประกายวรรณ  อุปสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
267 6121340041 นายชัย  ประภาจรัสวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
268 6121340042 นางสาวศิณารัฏช์  ชูฤทธ์ิไพศาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
269 6121340043 นางสาวสุทิพษา  พรมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
270 6121340044 นางสาวทิพาพร  คําจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
271 6121340045 นางสาวจารุภา  รุ่งเจริญประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
272 6121340046 นางสาวสุภาภัค  ปานสีสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
273 6121340047 นางสาวณัฐภรณ์  พิมพ์หาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
274 6121340048 นางสาวทักษิณา  หลวงตุมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
275 6121340049 นางสาวเกวลิน  ผัดผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
276 6121340050 นางสาวกฤษณา  โพธ์ิน้ําซับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
277 6121340051 นางสาวปาริฉัตร  บุญเปี่ยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
278 6121340052 นางสาวระพีพร  นพน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
279 6121340053 นางสาวอนัญญา  สีทองสุก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
280 6121340054 นางสาวธมลวรรณ  นิระไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
281 6121340055 นายธีร์ธัญกรณ์  ณัฐอริยโชค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
282 6121340056 นางสาวดาราวรรณ  อมรพรพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
283 6121340057 นายณัฐชัย  แซ่ก่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
284 6121340058 นางสาวบุษญากร  ขอบไชยแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
285 6121340059 นางสาวพนัชกร  งามดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
286 6121340060 นางสาวกัญจนา  กาฬภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
287 6121358060 นางสาวสุรัตนา  แดงเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
288 6121358061 นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
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289 6121358062 นายพัสธร  ระฆังทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
290 6121358063 นางสาวกาญจนา  เทศเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
291 6121358064 นางสาวศรีสุดา  สีโยจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
292 6121358065 นางสาวนูซีลา  อาหะหมัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
293 6121358066 นายภูมิดนัย  สารพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
294 6121358067 นายนฤพงษ์  ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
295 6121358068 นางสาวกรรณิกา  สีดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
296 6121358069 นางสาวกชกร  สุทธิแสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
297 6121358070 นางสาวศศิภา  ตาสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
298 6121358071 นางสาวมุกดา  ชัยสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
299 6121358072 นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
300 6121358073 นางสาวอัญนิการ์  ปัญจ๋า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
301 6121358074 นางสาวเนาวรัตน์  สาชิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
302 6121358075 นางสาวณัฐลิตา  มะปูเลาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
303 6121358076 นางสาวนันท์นภัส  แซ่เตีย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
304 6121358077 นายอิศเรศ  ทะโป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
305 6121358078 นายฐานทัพ  สุริวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
306 6121358079 นางสาวศศิธร  ทิพย์จํานงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
307 6121358080 นางสาวภัทรกันย์  ลิ้มสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
308 6121358081 นางสาวสิริกร  ศรีทานวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
309 6121903046 นายนิธิ  เช้ือบุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
310 6121903047 นางสาวจิรวรรณ  สินสุพรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
311 6121903048 นางสาวน้ําทิพย์  เกษรบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
312 6121903049 นางสาวพรปวีณ์  สุขพงษ์ไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
313 6121903050 นายวรภพ  แซ่ตั้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
314 6121903051 นายวิชชากร  อาษากิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
315 6121903052 นายพุฒิพงศ์  อธิชัยธนพัทธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
316 6121903053 นายไวยรุจน์  คงคล้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
317 6121903054 นางสาวโสรยา  มูลเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
318 6121903055 นางสาวเกวลิน  ไชยสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
319 6121903056 นางสาวบุญญกานต์  หงษาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
320 6121903057 นายธีรวัฒน์  ศรีวาปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
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321 6121903058 นายธนวัฒน์  ทานะเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
322 6121903059 นายนครินทร์  วิบูลเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
323 6121903060 นายภัทรพล  คนใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
324 6121903061 นายโอริสา  เพ็ชรเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
325 6121393026 นางสาวศศิธร  ยานิวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
326 6121393027 นางสาวบุญธิตา  เถาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
327 6121393028 นางสาวพีรยา  เทียนสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์
328 6121301037 นายพีระพนธ์  กองทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
329 6121301038 นางสาวจิราภรณ์  บุญศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
330 6121301039 นางสาวอริสรา  โทถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
331 6121301040 นายพชรพล  เกียรติประพิณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
332 6121301041 นายเกริกพล  ฤทธิศร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
333 6121301042 นางสาวสิริกร  วงศ์ทรรศนพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
334 6121301043 นายธรรมรัตน์  คงคุ้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
335 6121301044 นางสาวพัชรินทร์  วงษ์ต๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
336 6121301046 นายนพนนท์  อัศวชัยมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
337 6121301047 นางสาวสุชาดา  ดารารัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
338 6121301048 นายเดโชชัย  บัวขม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
339 6121310081 นางสาวสรัญญา  นุชประมูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
340 6121310082 นางสาววิเชียร  ปุ่นโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
341 6121310083 นายธรรมรัตน์  เลพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
342 6121310084 นายสุธี  บุญกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
343 6121310085 นางสาวสุพิชญา  มุกธวัตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
344 6121310086 นางสาวบุณฑริกา  มงคลจรัสแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
345 6121310087 นายบวรวิชญ์  จิตสุวรรณศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
346 6121310088 นางสาวสมฤดี  บุษบงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
347 6121310089 นางสาวเหมวรรณ  เอมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
348 6121310090 นายณัฐวุฒิ  โหงษ์มาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
349 6121310091 นางสาวอรชร  คําสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
350 6121310092 นางสาวมัฌชิมา  เรืองเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
351 6121310093 นายศุภกร  ชลิงสุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
352 6121310094 นางสาวพรชนก  เฉลิมวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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353 6121310095 นางสาวพณิตา  ทิพย์โภชนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
354 6121310096 นางสาวดวงเดือน  แก้วสีขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
355 6121310097 นางสาวสุชาวดี  หมื่นชัยสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
356 6121310098 นางสาวผกรองกาญจน์  ขุนนางจ่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
357 6121310099 นายเจษฎา  ขันอุดทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
358 6121310100 นายโชติกร  ศรีละทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
359 6121310101 นางสาวเบญจมาภรณ์  ศิริรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
360 6121310102 นายจักณรินท์  สินทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
361 6121310103 นางสาวปวรรณรัตน์  ข้ามสมุทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
362 6121304009 นายพุฒิชัย  รักษาสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
363 6121304010 นางสาวกาญจนา  อานสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
364 6121304011 นายปฏิกานต์  แก้วนพรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
365 6121391002 นางสาวรสิตา  เปลี่ยนดวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
366 6121391004 นายฐปกร  กําปนาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
367 6121391005 นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมยิ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
368 6121391006 นางสาวชยาภรณ์  เวชพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
369 6121391007 นายประสิทธิพล  องอาจวศิลกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
370 6121391008 นางสาวอัจฉพรรณี  ศรีตนทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
371 6121391009 นางสาวปรียานุช  จ่างแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
372 6121391010 นางสาวนิรชา  ทศดอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
373 6121391011 นายภณิญฑัต  จราภิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
374 6121391012 นายสิทธิพล  เอื้อเฟื้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
375 6121391013 นางสาวศรสวรรค์  กันน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
376 6121391014 นายกฤษดา  จาติเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
377 6121391015 นางสาวพัทธนันท์  รัมมะไม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
378 6121391016 นางสาวเกร็ดทราย  ไชยพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
379 6121391017 นางสาวภาณุมาศ  ยังตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
380 6121391018 นางสาวสุธิสา  เอมโอฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
381 6121391019 นายคุญเกล้า  คํายนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
382 6121391020 นางสาวนกยูง  ทองดอนเหมือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
383 6121391021 นางสาวนิศารัตน์  ธรรมชีวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
384 6121391022 นางสาวสุภัชชา  ละม้ายเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
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385 6121391023 นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
386 6121391024 นางสาวธัญญาวัฒน์  วิภาคศิลปิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
387 6121391025 นางสาวมูบีนา  เจ๊ะเด็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
388 6181124075 นายจีรพัฒน์  ตาดทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
389 6181124076 นายธงชัย  ชํานาญการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
390 6181124077 นางสาวธารทิพย์  นาเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
391 6181124078 นางสาวพรพิมล  ทองคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
392 6181124079 นางสาวพรรวษา  มีใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
393 6181124080 นางสาวชญานิศ  จําปีพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
394 6181124081 นายราม  แสงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
395 6181124082 นางสาวพิชญ์สินี  บุญเนาว์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
396 6181124083 นางสาวสุดารัตน์  โก้ชัยภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
397 6181124084 นางสาวฐานิกา  กลิ่นสด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
398 6181124085 นางสาวจิรภิญญา  มหาสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
399 6181124086 นางสาวบุณฑริก  เทพมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
400 6181124087 นางสาวจันทิมา  รัชวการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
401 6181124088 นางสาวศศิประภา  นาคปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
402 6181124089 นางสาวสุวิมล  กุดถวิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
403 6181124090 นางสาวพรวลัย  ทุมนาหาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
404 6181124091 นางสาวนริศรา  ขลิบเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
405 6181124092 นางสาวเกศวิมล  วีระแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
406 6181124093 นางสาวกุลศรัณย์  จั่นเหลือดํารง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
407 6181126074 นางสาวรัตนา  สามสีลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
408 6181126077 นายจรัญ  แซ่จึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
409 6181126078 นางสาวอรทัย  ดาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
410 6181126079 นางสาวฐิติกาญจน์  สําราญร่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
411 6181126080 นายสุทัศน์  นาคสง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
412 6181126081 นางสาวมธุศร  บินซามัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
413 6181126082 นายจิรายุทธ  วัฒนะพานิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
414 6181126083 นางสาวณิชาพัชร์  แก้วคําศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
415 6181126084 นางสาวไอรดา  เพ็งพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
416 6181126085 นายศิวกร  คูธนบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
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417 6181126086 นางสาวบัณฑิตา  แน่ประโคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
418 6181126087 นายนิติรัฐ  แก้วไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
419 6181126088 นางสาวอรวี  พานเหล็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
420 6181126089 นางสาวมนทิรา  เอนกศักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
421 6181126090 นางสาวฐิตารีย์  อุ่นใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
422 6181126091 นายรังสิมา  ฉายสุริยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
423 6181123062 นางสาวศรัญญา  ยิ้มละมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
424 6181123078 นายสุทธิพจน์  ศักดิ์อารีอมร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
425 6181123079 นางสาวปรัช  สลางสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
426 6181123080 นางสาวปาฏลี  ชัยวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
427 6181123081 นางสาวนภสร  หีดชะนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
428 6181123082 นางสาวรินรดา  ขุนาพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
429 6181123083 นางสาวศศิธร  ชาญเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
430 6181123084 นางสาวธารารัตน์  กัลยานพคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
431 6181123085 นางสาวสุชาดา  สวาทสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
432 6181123086 นางสาววิลาวรรณ  ทองศูนย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
433 6181123087 นางสาวธนวรรณ  วิสุทธิแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
434 6181123088 นางสาวรัชนีกร  กลิ่นสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
435 6181123089 นางสาวรวิสรา  ทองมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
436 6181163057 นางสาวชลิดา  หิรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
437 6181163058 นางสาวกาญจนา  มะนาวหวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
438 6121373027 นางสาวชนิภรณ์  ชูเรืองโรจน์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
439 6121373028 นางสาววันลิขิต  แก้วไวยุทธ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
440 6121373029 นางสาวรุจิรา  นาคมา วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
441 6121373030 นายภัทรพงษ์  สุดประเสริฐ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
442 6121373031 นางสาวฉัตรฤดี  เสนาะพิน วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
443 6121373032 นางสาวอภิญญา  นาเครือ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
444 6121373033 นายศิวัช  ปลอดเปลี่ยว วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
445 6121373034 นางสาวจิรารักษ์  สายสุนทร วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
446 6121373035 นายณัฐพล  กวนหล้า วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน
447 6121374010 นายดนุพร  อับดุลเลาะ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
448 6121374011 นายปิยะพงษ์  ศรีสง่า วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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449 6121374038 นายวชิรวิทย์  อยู่สวัสดิ์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
450 6121374039 นางสาวธัญจิรา  โตกําแพง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
451 6121374040 นางสาวฤดีรัตน์  แซ่อึ้ง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
452 6121374041 นางสาวศิริรัตน์  จิตรจรุง วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
453 6121374042 นายสุภกฤติ  วงค์เทวราช วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
454 6121374043 นายศักรนนทร์  ศักดิ์สุรทรัพย์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
455 6121374044 นายธนทัต  ภูมิศิริ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกจิบันเทิง
456 6121374045 นางสาวทัศนีย์  สวัสดิ์กิจ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
457 6121374046 นายกัมพล  กีรติอําไพ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
458 6121374047 นายณภัทร  แจ่มจํารัส วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
459 6121374048 นางสาวบุญฑิญา  ควบพิมาย วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
460 6121374049 นางสาวณัฐริญญา  พงศ์เลิศสุทธา วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
461 6121374050 นายธนิพัทธ์  ทองศรี วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
462 6121374051 นายนพพร  ลิมานะกุล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
463 6121374052 นายภัทรกร  จุนปิยะกุล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
464 6121374053 นายอรรถวิทย์  วันริโก วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
465 6121374054 นางสาวธิดารัตน์  พันธ์จันทร์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
466 6121374055 นายโกมล  จันทร์เดช วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
467 6121381040 นางสาวอาทิตติยา  ดวนลี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
468 6121381041 นายกษมา  เมฆาธร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
469 6121381042 นางสาวรัตนาพร  บุณชาติ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
470 6121381043 นางสาวธนพร  สนทิ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
471 6121381044 นางสาวอาโนรัตน์  สําเภาทอง วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
472 6121381045 นางสาววนิดา  ตันดุลยเสรี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
473 6121381046 นายวีรวิชญ์  วงษ์มณีวรรณ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
474 6121381047 นางสาวศิริลักษณ์  เรือนจันทร์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
475 6121381048 นายพีรพล  อ่อนประไพ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
476 6121381049 นางสาวสุภัทรา  สามศร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
477 6121381050 นางสาวกรกนกวรรณ  ปนัสกุล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
478 6121381051 นางสาวณัฐชนา  จิตชอบ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
479 6121381052 นางสาวรุจิรา  แดงดี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
480 6121390023 นางสาวบุญยานุช  รักซ้อน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
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481 6121390035 นางสาวสกุลรัตน์  บรรจงรักษา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
482 6121390036 นางสาวพรกนก  พุทธชัยยงค์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
483 6121390037 นางสาววรรณิดา  หาดเด็น วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
484 6121390038 นางสาวนิรมล  มูลจันทา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
485 6121390039 นายกฤติน  เหล็กทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
486 6121390040 นางสาวตรีวิดา  เมธีธนกุล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
487 6121390041 นางสาวเพชรลดา  น้อยพรหม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
488 6121390042 นางสาวสุนิสา  แซ่สือ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
489 6121390043 นายสรรชัย  กิติสัทธาธิก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
490 6121390044 นางสาวเนตรนารี  วงศ์แหวน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
491 6121390045 นางสาวพรลดา  นุตรักษ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
492 6121390046 นายวีรพล  สุขสาคร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
493 6121390047 นางสาวชนกานต์  บํารุงเดช วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
494 6121390048 นายณัฐพล  เล่าไพศาลทักษิณ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
495 6121390049 นางสาวสุภาพร  เรืองเดช วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
496 6121390050 นางสาวนาฏยา  เช่ียวนันทวงศ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
497 6121390051 นางสาววงศ์วรี  อินทรวาส วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
498 6121390052 นายธีรวัฒน์  โรจนสินภิญโญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
499 6121390053 นายพรรณิดา  เท่ียงแช่ม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
500 6121412047 นางสาวอินทุอรณ์  ชัยราช วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
501 6121412048 นายวันชนะ  เปี่ยมทองคํา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
502 6121412049 นางสาวบุสริน  ลมุนพันธ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
503 6121412050 นางสาวนิรันยา  มากสวาท วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
504 6121412051 นางสาวยุวดี  ทวีทรัพย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
505 6121412052 นางสาวสุกัญญา  ใจกล้า วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
506 6121412053 นางสาวชรินรัตน์  เกตุสุริวงค์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
507 6121412054 นางสาวญานิญ  ถนอมพืช วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
508 6121412055 นายธนาชัย  เพ็ชรเกษม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
509 6121412056 นางสาวจุฑาทิพย์  พันธ์อ่อน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
510 6121412057 นางสาวนภาพร  คณานิตย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
511 6121412058 นางสาวนิภาพร  โรจน์บุญถึง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
512 6121412059 นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมานนท์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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513 6121412060 นางสาวปิยธิดา  ไชยศรี วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
514 6121412061 นางสาวละอองดาว  วงค์ษา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
515 6121412062 นายมูฮัมหมัดคอดาฟี  สาและ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
516 6121412063 นางสาวศรินรัต  พิศาลประสิทธิพร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
517 6121412064 นายณัชพล  ธีรานัทธพงศ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
518 6121412065 นายธนวัฒน์  สงสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
519 6121412066 นางสาวนวรัตน์  เหมะรักษ์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
520 6121413029 นางสาววราพร  เซ็นตยินนท์ วิทยาการจัดการ การตลาด
521 6121413045 นางสาวเพชราภรณ์  เต็มดี วิทยาการจัดการ การตลาด
522 6121413046 นางสาวสมิดา  พุฒไกรสร วิทยาการจัดการ การตลาด
523 6121413047 นางสาววรัญญา  กิติชัยรุ่งโรจน์ วิทยาการจัดการ การตลาด
524 6121413048 นางสาวกุลรัตน์  ศรีไชยา วิทยาการจัดการ การตลาด
525 6121413049 นางสาวศิริญญา  ใจร่วม วิทยาการจัดการ การตลาด
526 6121413050 นายธัญวิชญ์  โรจนรักษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
527 6121413051 นายณัฐวุฒิ  ศรีบุรินทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
528 6121413052 นางสาวรักษ์ศินา  เจริญสุข วิทยาการจัดการ การตลาด
529 6121413053 นางสาวเรืองรําไพ  สานุสันต์ วิทยาการจัดการ การตลาด
530 6121413054 นายวิศรุต  โรจน์บวรวิทยา วิทยาการจัดการ การตลาด
531 6121413055 นายพิสิฐพงศ์  แซ่จอง วิทยาการจัดการ การตลาด
532 6121413056 นายณัฐพงศ์  วัฒนราช วิทยาการจัดการ การตลาด
533 6121413057 นายกิตติพงษ์  สุวรรณสวรรยา วิทยาการจัดการ การตลาด
534 6121413058 นายคันธาวัฒน์  หวังอาษา วิทยาการจัดการ การตลาด
535 6121413059 นางสาวพฤกษา  นอบน้อม วิทยาการจัดการ การตลาด
536 6121413060 นางสาวศิริวรรณ  เหมะวัฒนะชัย วิทยาการจัดการ การตลาด
537 6121413061 นางสาวนันทิชา  อินทะโส วิทยาการจัดการ การตลาด
538 6121413063 นางสาวศิริพร  นามแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด
539 6121414035 นางสาวสุมินตา  กลิ่นอ่อน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
540 6121414036 นายนวันธร  หัศบําเรอ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
541 6121414037 นางสาววาสนา  จันทร์ต๊ะไชย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
542 6121414038 นายรนน  แก้วสว่าง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
543 6121414039 นายณัฐวุฒิ  สุขวงษ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
544 6121414040 นางสาวทัศณี  จังอินทร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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545 6121414041 นายศตวุฒิ  สนุกใจ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
546 6121417004 นางสาวบัณฑิตา  คงเมือง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
547 6121417006 นางสาวรจนา  ชราชิต วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
548 6121418065 นางสาวนิรมล  คําสอน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
549 6121418066 นางสาววัทนพร  นนท์ไตรรัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
550 6121418067 นายสิรภพ  บุญโชติ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
551 6121418068 นางสาวสุพรรษา  กาญจนะเกตุ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
552 6121418069 นายธนรัชต์  เฟื่องฟุ้ง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
553 6121418070 นายวรวุฒ ิ ครุฑพาหะ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
554 6121418071 นายราชิต  ติ้งหมาด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
555 6121418072 นางสาวโสภิตา  สุ่ยสนธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
556 6121418073 นางสาวณิชชากาญ  จันทร์กรูด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
557 6121418074 นายเกียรติศักดิ์  ใจหาญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
558 6121418075 นายนพพล  จินดางาม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
559 6121418076 นางสาวสุลัดดา  จ้อยหร่ิง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
560 6121418077 นางสาวปิยธิดา  ดําจัน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
561 6121418078 นายเจษฎา  พุกรัดกรุด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
562 6121418079 นางสาวศุภาลัย  ปาลสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
563 6121418080 นางสาวธิดารัตน์  ทองนา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
564 6121418081 นายชโยดม  สุขไขย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
565 6121418082 นางสาวพรรณราย  ไพศาลมงคลกิจ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
566 6121418083 นายศราวิน  แตงสุวรรณ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
567 6121418085 นายธนกร  จี๊ดเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
568 6121418086 นางสาวนภัสวรรณ  สีโนนวัด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
569 6121418087 นางสาวยุภาพร  วิจารณ์ปรีชา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
570 6121418088 นายวรินทร  คลองเงิน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
571 6121418089 นายสวัสดิพัชร์  คําเอี่ยม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
572 6121418090 นางสาวนุสรา  บุทธนา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
573 6121418091 นางสาวสุพัตรา  โนนทิง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
574 6121418092 นายวัชพล  สมบุญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
575 6121418093 นางสาวอรอนงค์  ชมภู วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
576 6121501011 นางสาวพิมรพัฒน์  สุมนทา วิทยาการจัดการ การบัญชี
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577 6121501085 นายธนันท์ชัย  เสริมสุข วิทยาการจัดการ การบัญชี
578 6121501086 นางสาวเมทินี  เจิ้ง วิทยาการจัดการ การบัญชี
579 6121501087 นางสาวปุณฑริกา  หน่อแก้ว วิทยาการจัดการ การบัญชี
580 6121501088 นางสาวลนิภาวรรณ  สุวงศ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
581 6121501089 นางสาวจุฑามาศ  โกมลสิงห์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
582 6121501090 นายฐิติกร  รุ่งเรืองสาคร วิทยาการจัดการ การบัญชี
583 6121501091 นายจีรภัทร  อุ่นสุด วิทยาการจัดการ การบัญชี
584 6121501092 นางสาววัลภา  เกงขุนทด วิทยาการจัดการ การบัญชี
585 6121501093 นางสาวขวัญฤดี  อุโคตร วิทยาการจัดการ การบัญชี
586 6121501094 นางสาวสุชาดา  กะสีฟ้า วิทยาการจัดการ การบัญชี
587 6121501095 นางสาวมาริษา  หมู่พราหม วิทยาการจัดการ การบัญชี
588 6121501096 นางสาวจันทร์ธิมา  บุญอําไพ วิทยาการจัดการ การบัญชี
589 6121501097 นายกิติโชค  สิทธ์อภิชิต วิทยาการจัดการ การบัญชี
590 6121501098 นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสุธาโภชน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
591 6121501099 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งนอก วิทยาการจัดการ การบัญชี
592 6121501100 นางสาวศิรินธร  พัดเพ็ง วิทยาการจัดการ การบัญชี
593 6121501101 นายอนิรุทธ์  พุทธสอน วิทยาการจัดการ การบัญชี
594 6121501102 นางสาวทิพวรรณ  สมศรี วิทยาการจัดการ การบัญชี
595 6121419028 นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์พล วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
596 6121419029 นางสาววัลลญา  ปล่อยทุม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
597 6121419030 นายธีระพล  หล้าหิบ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
598 6121419031 นางสาวฐิตาพร  วิชาชัย วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
599 6121419033 นายนริศ  กล้าหาญ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
600 6121392061 นายสุธี  เทียนแก้ว วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
601 6121392062 นายรัชตวรรษ  เจียมจํานงค์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
602 6121392063 นางสาวอมิสตา  วรวัฒนว์รกุล วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
603 6121392064 นายสิริชัย  เฮงเจริญ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
604 6121392065 นายศุภกฤต  วานิจจะกูล วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
605 6121368004 นายอดิสร  แสงขาว วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
606 6121368005 นายศิรพงศ์  แสงไพโรจน์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย
607 6121375040 นายอรรถชัย  พลแสน วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก
608 6121375041 นายยศกร  ชะนะสงคราม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

หน้าท่ี 19 จาก 20



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
รับบัตรนักศึกษา ปการศึกษา 2561  รอบที่ 2

 (สําหรับผูรายงานตัวหลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

609 6181165072 นายณัฐ  ประนม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
610 6181165073 นางสาวจิราพัชร  สระทองจันทร์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
611 6181165074 นางสาวทวิกานต์  เขม้นเขตการ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
612 6181165075 นายเชษฐา  ศิริคํา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
613 6181165076 นายวรพล  แต่งทรัพย์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
614 6181165077 นายวชิรพรรษ์  กองแสวง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
615 6181165078 นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
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