
No.  รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล คณะ  ช่ือสาขาวิชา
1 6124310001 นางสาวเบญจรัตน์  โพธ์ิทองคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2 6124310002 นายวุฒิชัย  จิรมโนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
3 6124310003 นางสาวนันท์นภัส  เพ็งพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
4 6124310004 นายสิระ  ก้านเกษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
5 6124310005 นายวรศักด์ิ  ภิรมย์ใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
6 6124310006 นายชลาธร  จันทร์ผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
7 6124310007 นางสาวกาญจนา  แว่นทันใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
8 6124310008 นางสาวกันต์ชิตา  ประชุมพิมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
9 6124310009 นางสาววัชรินทร์  แพงพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
10 6124310010 นายศราวุฒิ  บํารุงผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
11 6124310011 นายบรรลือศักด์ิ  ถนอมนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
12 6124310012 นายณัฐภพ  มาเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
13 6124310013 สิบตํารวจโทสุมนัส  ขวัญดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
14 6124310014 นายทวีศักด์ิ  กัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
15 6124310015 นายวัชรินทร์  คงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
16 6124310016 นายวิรัช  รถคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
17 6124310017 นางสาวศิริวรรณ  ช่ืนชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
18 6124310018 นางสาวกาญจนา  ศรีชะนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
19 6124310019 นางสาวเพชรหน่ึง  ขอสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
20 6124310020 นายนพรัตน์  นิสัยดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
21 6124310021 นางสาวสโรธร  สะอาดนัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
22 6124310022 นายชาตรี  บุญรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
23 6124310024 นางสาวธิดารัตน์  แสงฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
24 6124310025 สิบตํารวจตรีหญิงวัลวิภา  กุมภาพงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
25 6124310026 นายพสธร  สะหะกะโร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
26 6124310028 นางสาวกัลย์กมล  จานนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
27 6124310029 สิบตํารวจตรีหญิงจริญญา  บุญเรือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
28 6124310030 นายนราธร  นิสะนิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
29 6124154001 นางสาวดารารัตน์  บ่าลาน ครุศาสตร์ จิตวิทยา
30 6124154002 นางสาวสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
31 6124154003 นางสาวอภิญญา  อ่ิมกลับ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
32 6124154004 นายปวีร์  เเสงอรุณไพศาล ครุศาสตร์ จิตวิทยา
33 6124154005 นางสาวทิพย์สุดา  ปุริต ครุศาสตร์ จิตวิทยา
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34 6124154006 นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปุริต ครุศาสตร์ จิตวิทยา
35 6124154007 นางนิภา  ลือนาม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
36 6124154008 นายปณิธาน  รื่นรมย์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
37 6124154009 นายกิตติวินท์  ถิระโรจนวัฒน์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
38 6124154010 นางสาวณัฐชยา  ย่ิงยุทธชัยชาญ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
39 6124154012 นายธัชชัย  มาสถิตย์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา
40 6124154013 นายมงคลชัย  ภูริศรี ครุศาสตร์ จิตวิทยา
41 6124154015 นายบวรศักด์ิ  ใจหล้า ครุศาสตร์ จิตวิทยา
42 6124154016 นางสาวปิยะพร  ไทรงาม ครุศาสตร์ จิตวิทยา
43 6124418001 นายสิโรจน์  แซ่จอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
44 6124418002 นางสาวศิริลักษ์  พุ่มแสงทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
45 6124418003 นางสาวภัทรวิกานต์  อินทรขําวงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
46 6124418004 นายณรงค์ศักด์ิ  มะโนรมย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
47 6124418005 นายสุรพัศ  อินต๊ะยศ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
48 6124418006 นายจตุรงค์  คงปาน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
49 6124418007 นางสาวพรกนก  ตุ้มทอง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
50 6124418008 นางสาวกัลยาณี  เกษแก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
51 6124418009 นางสาวกรกนก  คงหอม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
52 6124418010 นางสาวกนิษฐรินทร์  ศรีวนารัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
53 6124418011 นายนัฐพร  พรสยม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
54 6124418012 นายกัมพล  ตันต้าว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
55 6124418014 นางสาวสมฤทัย  ทองงาม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
56 6124418015 นายนัฐพงษ์  มุกดา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
57 6124418016 นายเผด็จศึก  น้อยคง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
58 6124418017 นายณสธร  สุธีจารุพิทยา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
59 6124418018 นายวัชระ  ชอกแก้ว วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
60 6124418019 นางสาวธัญพิชชา  รัฐชัย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
61 6124418020 นางสาวภัทรานิษฐ์  รุ่งชัยนิธิวงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
62 6124418021 นายพรเจริญ  สว่างอารมณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
63 6124418022 นางสาวธัญญารัตน์  ชะบังรัมย์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
64 6124418023 นางสาววาสนา  ค่าแพง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
65 6124418024 นายวรกมล  เชียงรอด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
66 6124413001 นางสาวรสิตา  รวมสันเทียะ วิทยาการจัดการ การตลาด
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67 6124413002 นางสาวรัตนพร  ฤทธารมย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
68 6124413003 นางสาวศิริลักษ์  กล่อมเกลา วิทยาการจัดการ การตลาด
69 6124413004 นายอภิศักด์ิ  ฤฺทธ์ิกลาง วิทยาการจัดการ การตลาด
70 6124413005 สามเณรชินวัฒน์  สูงรัมย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
71 6124413006 นางสาวกนกพร  จุฑาวนิชกุล วิทยาการจัดการ การตลาด
72 6124413007 นางสาวปิยะวรรณ  ดาเดเลาะ วิทยาการจัดการ การตลาด
73 6124413008 นางสาวกมลชนก  แดงประทุม วิทยาการจัดการ การตลาด
74 6124413010 นางสาวสุกัญญา  ตรวจมรรคา วิทยาการจัดการ การตลาด
75 6124413011 นางสาวสุรีย์พร  โชติสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ การตลาด
76 6124413012 นางสาวจิสุภา  เจริญพร วิทยาการจัดการ การตลาด
77 6124413013 นางสาวฐิติรัตน์  บุญรอด วิทยาการจัดการ การตลาด
78 6124413014 นายสุทธินัย  เจริญจิต วิทยาการจัดการ การตลาด
79 6124413015 นายภราดา  กวีเจริญหิรัญ วิทยาการจัดการ การตลาด
80 6124413016 นายปัญญา  วิไลตระกูล วิทยาการจัดการ การตลาด
81 6124413017 นายอมร  นุ่มขุนทด วิทยาการจัดการ การตลาด
82 6124413018 นายพิพัฒน์  แซ่คู วิทยาการจัดการ การตลาด
83 6124413019 นางสาวนราพร  ตาทิน วิทยาการจัดการ การตลาด
84 6124413020 นางสาวประภัสสร  ตาทิน วิทยาการจัดการ การตลาด
85 6124413021 นางสาวนารีนาฎ  พร้อมพ่วง วิทยาการจัดการ การตลาด
86 6124413022 นางสาวพิมลพรรณ  พยัคฆ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
87 6124413023 นายณรงค์ฤทธ์ิ  เลิศลือชัย วิทยาการจัดการ การตลาด
88 6124413024 นางสาวรุ่งเรือง  ป่ินทอง วิทยาการจัดการ การตลาด
89 6124413025 นางสาวพรทิพย์  พ่ึงสาย วิทยาการจัดการ การตลาด
90 6124413026 นางสาวประกายพร  ตรีเหลา วิทยาการจัดการ การตลาด
91 6124413027 นางสาวหฤทัย  เกตุรัศมีโรจน์ วิทยาการจัดการ การตลาด
92 6124413028 นายเกษมศักด์ิ  ทองอินทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
93 6124413029 นางสาวมุกจิรา  ทรัพย์สิงห์ วิทยาการจัดการ การตลาด
94 6124413030 นายชัยสิทธ์ิ  ศรประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การตลาด
95 6124413031 นางสาวสุภาดา  จันทราช วิทยาการจัดการ การตลาด
96 6124413032 นางสาวนุจรินทร์  สิงห์สกุล วิทยาการจัดการ การตลาด
97 6124413033 นางสาวณทิญา  สินสมบัติ วิทยาการจัดการ การตลาด
98 6124413034 นายกําธร  หีบแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด
99 6124413035 นางสาวรุจิษยา  เรืองวิโรจนกุล วิทยาการจัดการ การตลาด
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100 6124413036 นางสาวรุ่งอรุณ  เทพวงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
101 6124413038 นางสาวจิราภา  สดเมือง วิทยาการจัดการ การตลาด
102 6124413039 นางสาวโศรดา  สุดสีทา วิทยาการจัดการ การตลาด
103 6124413040 นายรัชกฤต  ธนากุลโฆษิต วิทยาการจัดการ การตลาด
104 6124413042 นายอิสระพงศ์  คําเส็ง วิทยาการจัดการ การตลาด
105 6124412001 นายภาณุพงศ์  ศรีบุญปวน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
106 6124412002 นายณัฐพล  ตันยิกุล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
107 6124412003 พระมหาพิชิตชัย  สุพล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
108 6124412004 นายฉัตรชัย  ผิวประกายเพชร วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
109 6124412005 นางสาวทิวาพร  ยอดมงคุล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
110 6124412006 นางสาววัชราภรณ์  แสงสว่าง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
111 6124412007 นายธิติวัฒน์  อนุวัฒน์วิมล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
112 6124412008 นางสาวรสสุคนธ์  ปฏิโชติ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
113 6124412009 นายปิยะพงษ์  สมทิพย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
114 6124412010 นายศิวัฒน์  สิริภาณุกูล วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
115 6124412011 นางสาวนิตยา  จันวันคะนอง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
116 6124412012 นายจิรวัฒน์  สกุลจีน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
117 6124412013 นางสาวพิมพ์  สุขุม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
118 6124412014 นางวันดี  ต้ังจรัส วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
119 6124412017 นางสาวเพ็ญยุพา  เสือนวม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
120 6124412018 นายมานัสชัย  เย่ียมจันทึก วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
121 6124412019 นางสาวกัญญาพัชร  งามเสาวรส วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
122 6124412020 นางสาวดลลยา  ปลอดยอดย่ิง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
123 6124412021 นายทศพล  คําสียา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
124 6124412022 นายอรรถชัย  ป้ันสน วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
125 6124412023 นางสาวอภิญญา  โคระรัตน์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
126 6124412024 นายปริวัตร  ขาวสุด วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
127 6124412025 นายณัฐพงษ์  ทองงอม วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
128 6124419001 นายกฤษฎาธาร  เตียบประโคน วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
129 6124419002 นางสาวณัฐธยาน์  บัวเมือง วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
130 6124419003 นายภคิน  เข็มพรหมมา วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
131 6124419004 นายวีระพล  เอ่ียมกุล วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
132 6124419005 นายอธิคม  อภัยโส วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
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133 6124419008 นางสาวเปมิกา  เทียนหอม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
134 6124414001 นายเจตริน  พุทใจดี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
135 6124414002 นายอุทัย  พลเย่ียม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
136 6124414003 นายวรวีร์  พิชิตพันธ์พงศ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
137 6124414004 นายอดิเทพ  ใจแสน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
138 6124414005 นายวุฒิศักด์ิ  บุญชัย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
139 6124414006 นายธนพงศ์  เกิดสมบัติ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
140 6124414007 นายอธิวัฒน์  แจ่มใส วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
141 6124414008 นายอํานาจ  นวลอ่อน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
142 6124414009 นายเสกสรร  ชุ่มอ้าย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
143 6124414010 นายมานพ  เกษี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
144 6124414011 นายไพบูรณ์  วิธานธํารง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
145 6124414012 นายอนันต์  ปัดจังหรีด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
146 6124414013 นายออมสิน  บุณประเสริฐ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
147 6124414014 นายวิทูร  พิมแสง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
148 6124414015 นายมงคลชัย  บุญไทยกลาง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
149 6124414016 นางสาวอลิษา  ดาทอง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
150 6124414017 นางสาวนฤมล  ห้วยคต วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
151 6124414018 จ่าตรีภาณุวัฒน์  คํามณีจันทร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
152 6124414019 นายภูมิทัศน์  ช่ืนจิตร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
153 6124414020 นางสาวศรินญา  อาบวารี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
154 6124414021 นายกิตติศักด์ิ  น้อยมาตร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
155 6124414022 นายนพพร  ประพิณวงศ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
156 6124414023 นายปฏิญญา  กุลสุนันท์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
157 6124414024 นางสาวกมลชนก  ธรรมชินรัตน์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
158 6124414025 นายกําธร  แซ่ต้ัง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
159 6124381001 นายพีรายุ  วัฒนมงคล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
160 6124381002 นางสาวกรรัตน์  หรั่งมาก วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
161 6124381003 นางสาวจารุวรรณ  บุญมีโพธ์ิ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
162 6124381004 นางสาววันวิศา  นิลุบล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
163 6124381005 นางสาวดลยา  อุทธา วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
164 6124381006 นายธีรยุทธ์ิ  ย้ิมย่อง วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
165 6124381007 นายชนาพัฒน์  ยวงหิรัญ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
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166 6124381008 นายจันทรานนท์  พรลําเดช วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
167 6124381009 นางสาวธารารัตน์  คําโคตรสูนย์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
168 6124381010 นางสาวนิลาวัลย์  บุตตะ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
169 6124381011 นายภูริณัฐ  วิชาชู วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
170 6124381012 นางสาวนภัสกร  นุ่มประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
171 6124381013 นางสาวรติวันต์  ลาโยธี วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
172 6124381014 นางสาวฮาวา  หมัดเสริมสิน วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
173 6124381015 นายวิชาญ  คู่สันเทียะ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
174 6124381016 นายวีระศักด์ิ  บุญหวาน วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
175 6124381017 นายณัฐพงศ์  กลิ่นเอ่ียม วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ฯ
176 6124501001 พระภูมิพัฒน์  สันติภัทร์เมธากุล วิทยาการจัดการ การบัญชี
177 6124501002 นางสาวปทุมมาศ  จารุนัย วิทยาการจัดการ การบัญชี
178 6124501003 นางสาวธมกร  ท้าวคมธรรม วิทยาการจัดการ การบัญชี
179 6124501004 นายธนลภย์  ไชยศิลป์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
180 6124501005 จ่าตรีณัฐนันท์  ตันวัฒนะ วิทยาการจัดการ การบัญชี
181 6124501006 จ่าตรีหญิงพรตวัล  เพชรชัด วิทยาการจัดการ การบัญชี
182 6124501007 นางสาวพิมพ์อนงค์  สืบศรี วิทยาการจัดการ การบัญชี
183 6124501008 นางสาวรุ่งเรือง  กันทะวงษ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
184 6124501009 นางสาวสุธิดา  คุ้มคูณ วิทยาการจัดการ การบัญชี
185 6124501010 นางสาววัชราภรณ์  จันทร์เขียว วิทยาการจัดการ การบัญชี
186 6124501011 นางสาวสุกัญญา  สายสมบัติ วิทยาการจัดการ การบัญชี
187 6124501012 นางสาวสุจารี  ถนอมรัตนชัย วิทยาการจัดการ การบัญชี
188 6124501013 สิบตรีขวัญชัย  อําไพรัตน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
189 6124501014 จ่าเอกพิสิทธ์ิ  เท่ียงธรรม วิทยาการจัดการ การบัญชี
190 6124501015 นางสาววีรยา  เจือจาน วิทยาการจัดการ การบัญชี
191 6124501016 นางสาววัลย์ประภา  ประเมินพันธ์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
192 6124501017 นางสาวกชนิภา  นนทชัยชูสิน วิทยาการจัดการ การบัญชี
193 6124501018 นางสาวนภาพร  ยาวดี วิทยาการจัดการ การบัญชี
194 6124501019 นางสาวชลลดา  ศรีนารัตน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
195 6124501020 นางสาวปาลิตา  กิเลน วิทยาการจัดการ การบัญชี
196 6124501021 นางสาววรรณพร  แสงสวย วิทยาการจัดการ การบัญชี
197 6124501022 นางสาวลักษมณ  ชีวรัตนสกุล วิทยาการจัดการ การบัญชี
198 6124501024 นางสาวสุดารัตน์  ทองขาว วิทยาการจัดการ การบัญชี
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199 6124501025 นางสาวณัติกมล  สวาสดี วิทยาการจัดการ การบัญชี
200 6124501026 นางสาววราพร  ทองบ่อ วิทยาการจัดการ การบัญชี
201 6124501027 นางสาวประพาภร  ตันติกิจติทรัพย์วิทยาการจัดการ การบัญชี
202 6124501028 นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทะโชติ วิทยาการจัดการ การบัญชี
203 6124501029 จ่าตรีชยพล  จันทร์จวง วิทยาการจัดการ การบัญชี
204 6124501030 จ่าตรีหญิงนภา  แก้วเลี้ยง วิทยาการจัดการ การบัญชี
205 6124390001 นางสาวดาภาวี  ทองทา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
206 6124390002 นางสาวสุกฤตา  แซ่ฮ่ัง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
207 6124390003 นายชนิน  นิติธรรม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
208 6134297001 นายพงศกร  นุชประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
209 6134297002 นายวีระศักด์ิ  วีระศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
210 6134297003 นายประทวน  คิดนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
211 6134297004 นายวิสูจน์  สุริยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
212 6134297005 นางสาววราภรณ์  พันธ์สง่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
213 6134297006 นายปริญญา  ถาวรวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
214 6134297007 นายนพพร  ชัยอัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
215 6134297008 นายฉัตรชัย  ชูกลิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
216 6134297009 นายสัญลักษณ์  สําราญเริง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
217 6134297010 นายรัฐพงษ์  สมชัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
218 6134297011 นายชาญสิทธ์ิ  ผู้ขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
219 6134297012 นายนิติกร  คงมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
220 6134297013 นายนนทวัฒน์  มณีสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
221 6134297014 นายไตรภพ  มานิตศรศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
222 6134297015 นายณัฐวุฒิ  ศรีอินทร์สุทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223 6134297016 นายชานนท์  วงษ์แม่น้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


