


ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1 55115320145 นางสาว กนิศฐา เพ็งพงศา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 57104410170 นางสาว วิภารัตน์ ปัญญามัง วิทยาการจัดการ
3 57115200217 นาย สุรเชษฐ์ ปิยทรัพย์ชัยกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 57124010115 นาย วิษณุ แตงอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 57124010117 นาย กฤษณะ ชูพิมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 58115260220 นาย เตชาธร เสนาะอาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 58115260227 นางสาว ณัฐกานต์ สีสมยา เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 58124010145 นางสาว สุรีย์พร ปลิวสกุลดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 58124010158 นาย ยุทธการ น่ิมดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 58124590145 นางสาว วริศรา นะปินโน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 58124590161 นางสาว ณัฐธิดา อยู่บุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 58124630138 นาย นันทวัชร แก่นทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 58154750105 นางสาว กมลชนก ผุดผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 58154750139 นางสาว มนสินี ชาวแสนแสบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 58154750168 นาย ลัทธิกรรณ นักฆ้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 58154750171 นางสาว ตุ๊กตา จุลเพ็ญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 58184800297 นางสาว ณัฐธิดา แสงอาทิตย์ วิทยาการจัดการ
18 58184800312 นาย สหรัฐ สุขเกษม วิทยาการจัดการ
19 58252580231 นาย ภูริน งามบุญฤทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 58254750212 นาย วีธวัช แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 58294700551 นางสาว วราพรรณ คุ้มชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 59105020110 นาย ณัฐกานต์ นาลีแสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 59105020118 นางสาว กนกวรรณ แก้วรุ่งโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 59105040108 นาย นฤพล สิงห์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 59115160114 นางสาว กัญญารัตน์ บุญประเสริฐ ครุศาสตร์
26 59115200221 นางสาว ปนัดดา จันดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 59115200222 นางสาว นารีรัตน์ สังขวารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 59115260101 นาย กีรติ มงคลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 59115260211 นางสาว ดวงนฤมล ศรีมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 59115260218 นาย ชญานนท์ ปาลพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
31 59115260226 นางสาว จรัสพร จันทร์อับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
32 59115260228 นางสาว สตรีรัตน์ ภาระสุดใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
33 59115320121 นาย ธนวัฒน์ วงษ์บุบผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 59115500226 นาย อังคาร มะณีแก้ว ครุศาสตร์
35 59115530209 นางสาว ปรีดาภรณ์ สังวาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 59115530210 นางสาว สุนทรี เข็มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 59115530214 นางสาว เมทินี โพธ์ิเอ่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 59115710105 นางสาว ฐิติพร พวงภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 59115710109 นางสาว พลาพร ดัดศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
40 59115710110 นางสาว รัชนีกรณ์ ปานพรหมมาศร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 59115710119 นางสาว ฌัชชา ต้นแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 59115710123 นาย พิษณุ นพโกศล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 59115710126 นางสาว ธมลวรรณ แก้วชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 59115710127 นางสาว วันกันยา จันทร์ภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 59115710129 นางสาว ภิรุณพร โพธ์ิมัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 59115710203 นางสาว ประณิตา ทานะรมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 59115710210 นางสาว กนิษฐา เกตุชุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 59115710211 นางสาว ปัฐมาภรณ์ โพธ์ิย้ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 59115710221 นางสาว วราภรณ์ ดอกกะถิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 59115710226 นางสาว พรรวี ช่ืนอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 59122640117 นาย นัฐวุฒิ สอนเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
52 59124010113 นางสาว ขวัญลดา พลค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 59124010128 นาย รัชชาพงษ์ ทองบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 59124010132 นางสาว ชุติมา พุทธสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 59124190103 นางสาว วรรณนิสา ปราชนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 59124190104 นางสาว ฐิติพร สายศร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 59124590106 นางสาว กนกวรรณ ดาวช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 59124590109 นางสาว ไหมแก้ว นาส้มกบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 59124590112 นาย ธีระพงศ์ เป่ียมมนัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 59124590117 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 59124590119 นางสาว ทัดดาว ชัยศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 59124590126 นางสาว แก้วใจ ขาวดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 59124590128 นางสาว สุพิชชา วงษ์จ าปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 59124590130 นางสาว วธิดา ชาส าโรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 59124590133 นางสาว ปิยมาศ ราชนิกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 59124590134 นางสาว สุธิชา อภัยพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 59124630107 นาย รัชชานนท์ อาจวาที เทคโนโลยีสารสนเทศ
68 59124630123 นาย ธีรพันธ์ุ บุญทูม เทคโนโลยีสารสนเทศ
69 59124640130 นาย พงษ์นรินทร์ เฉลิมวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
70 59134060137 นางสาว สุกัญญา อยู่บุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71 59134810125 นางสาว ระพีพรรณ แสงอรุณ วิทยาการจัดการ
72 59154530101 นาย ภูมิพัฒน์ สาททอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
73 59154580102 นาย กสิณ ประชุมญาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74 59154750110 นางสาว ภัทราพร กองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 59154750130 นางสาว วรารักษ์ วงษ์ท้าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 59154750134 นางสาว นิชาดา วงษ์ท้าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 59154750138 นาย จิระวัฒน์ ยุติภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 59164620115 นาย ภูมรินทร์ พนมทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
79 59174730104 นาย ภวิศปวินท์ วรรณา วิทยาการจัดการ
80 59174730153 นาย นคริน บุษบงค์ วิทยาการจัดการ
81 59174730157 นางสาว ศุภารัตน์ กองทอง วิทยาการจัดการ
82 59184800156 นางสาว ณัฐมล พงษ์ศรี วิทยาการจัดการ
83 59184800212 นางสาว วีรนุช กอบแก้ว วิทยาการจัดการ
84 59184800273 นางสาว ปรียาภรณ์ เช้ือสูงเนิน วิทยาการจัดการ
85 59254750319 สิบต ารวจตรี ชัยณรงค์ โพธ์ิพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 59282800317 นางสาว ชลธิดา วงษ์เจริญสุข วิทยาการจัดการ
87 60104410115 นาย ปรัตถกร สอนสืบ วิทยาการจัดการ
88 60104410118 นางสาว อังคณา แก้วสุริยา วิทยาการจัดการ
89 60104410134 นาย ฉริยพล กมลเลิศ วิทยาการจัดการ
90 60104410149 นางสาว ทิพย์วดี ประทุม วิทยาการจัดการ
91 60105020102 นางสาว จุฑามาศ ชมภูนุช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
92 60105020103 นางสาว ศศิภา ช่ืนไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93 60105020106 นางสาว กนกวรรณ ชัยโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
94 60105020107 นาย อภินันท์ คชรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
95 60105020108 นาย อนุวัฒน์ โสภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 60105020109 นาย พัชรภูมิ อรรคพันธ์ุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97 60105020111 นาย ไชยา สีลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98 60105020112 นางสาว รภัทร์พร มีรอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99 60105020115 นางสาว สุธินี มีภิปราย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
100 60105040101 นาย สิทธินนท์ บุบผา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
101 60105040104 นาย หาญชัย สังขมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
102 60105040105 นาย ชัยวัฒน์ บุญญา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
103 60105040106 นาย พิชญุตม์ คูรัมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
104 60105040110 นาย ศิขรินทร์ ศรีกาขาว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
105 60105040111 นาย ณัฐฌานนท์ กุศลส่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
106 60105040113 นาย ธวัชชัย มาลัยไธสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
107 60115160101 นางสาว กมลชนก พรหมรอด ครุศาสตร์
108 60115160102 นางสาว ณัฐรดี มีฤาษี ครุศาสตร์
109 60115160103 นางสาว เฉลิมขวัญ เดชงาม ครุศาสตร์
110 60115160104 นางสาว วิภาดา พ่ึงรูป ครุศาสตร์
111 60115160106 นางสาว เรืองลดา กุลทนันท์ ครุศาสตร์
112 60115160107 นางสาว เรือนแก้ว ก าแหงหาญ ครุศาสตร์
113 60115160108 นางสาว ปิยธิดา เต็มหัตถ์ ครุศาสตร์
114 60115160110 นางสาว สุชัญญา พิทักษ์วงษ์ ครุศาสตร์
115 60115160111 นางสาว ปัทมวรรณ จันทวงศา ครุศาสตร์
116 60115160112 นางสาว อังคณา ทองช่ืน ครุศาสตร์
117 60115160113 นางสาว ธัญรัตน์ อภัยพัฒน์ ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
118 60115160114 นางสาว เจมจิรา สอนดี ครุศาสตร์
119 60115160115 นางสาว วรัญญา พิลา ครุศาสตร์
120 60115160116 นางสาว อริศรา ภู่ยาโต ครุศาสตร์
121 60115160117 นางสาว นันทพร เงินอุปถัมภ์ ครุศาสตร์
122 60115160118 นางสาว นาตาชา น้อยแสง ครุศาสตร์
123 60115160119 นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์ชุน ครุศาสตร์
124 60115160120 นางสาว ฐิติภรณ์ มูลณี ครุศาสตร์
125 60115160121 นางสาว ฐิติมา เกษวงษ์ ครุศาสตร์
126 60115160122 นางสาว หทัยพรรณ เข้มสกุล ครุศาสตร์
127 60115160123 นางสาว วิภาดา พันธ์บุญนาค ครุศาสตร์
128 60115160124 นางสาว ปนัดดา อุบลกิจ ครุศาสตร์
129 60115160126 นางสาว ปานนารี ปานนิยม ครุศาสตร์
130 60115160127 นางสาว สุกัญญา เพ็งบุญ ครุศาสตร์
131 60115160128 นางสาว สุภาวดี บุญผ่ึง ครุศาสตร์
132 60115160130 นางสาว กัญนิภา พงษ์ดี ครุศาสตร์
133 60115160201 นางสาว อักษรา คนสูง ครุศาสตร์
134 60115160202 นางสาว ศรันยา ห้องบุหงา ครุศาสตร์
135 60115160203 นางสาว มีนตรา อัคคีโรจน์ ครุศาสตร์
136 60115160204 นางสาว ณัฐริกา จีนบางช้าง ครุศาสตร์
137 60115160205 นางสาว รัชนี รสหอมดี ครุศาสตร์
138 60115160206 นางสาว กัลยกร ศรีด า ครุศาสตร์
139 60115160207 นางสาว สิรินทรา โมลา ครุศาสตร์
140 60115160208 นางสาว ขนิษฐา ธาราฉัตร ครุศาสตร์
141 60115160209 นางสาว มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ ครุศาสตร์
142 60115160210 นางสาว อัมรินทร์ ศรีสังข์งาม ครุศาสตร์
143 60115160212 นางสาว จุฑาทิพย์ ขันตี ครุศาสตร์
144 60115160213 นางสาว สุกัญญา วิงสกุล ครุศาสตร์
145 60115160214 นางสาว สุภารัตน์ คุ้มสิน ครุศาสตร์
146 60115160215 นางสาว ศิริรักษ์ เหมือนนรุธ ครุศาสตร์
147 60115160218 นางสาว พิมพ์ชนก เอกวัฒน์ ครุศาสตร์
148 60115160219 นางสาว อรัญญา สุดสง่า ครุศาสตร์
149 60115160220 นางสาว ทิวากร บุญโช ครุศาสตร์
150 60115160221 นางสาว วรดา อินทร์แรม ครุศาสตร์
151 60115160222 นางสาว กัลยรัตน์ แซ่เรือง ครุศาสตร์
152 60115160223 นางสาว โสภา นิรมลดิลก ครุศาสตร์
153 60115160224 นางสาว โสภี นิรมลดิลก ครุศาสตร์
154 60115160225 นางสาว จิตราพร สืบสุนทร ครุศาสตร์
155 60115160226 นางสาว ณัฐกานต์ อยู่โต ครุศาสตร์
156 60115160227 นางสาว ทิพานันท์ แสนสุข ครุศาสตร์
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157 60115160228 นางสาว วิภาวี ศิริพลมุข ครุศาสตร์
158 60115160229 นางสาว สุนิสา หนองข่า ครุศาสตร์
159 60115160230 นางสาว พนิดา หินกลม ครุศาสตร์
160 60115190103 นางสาว จันทกานต์ กล่ินษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 60115190104 นางสาว จิตติมา สุขะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162 60115190105 นางสาว สิริรัตน์ คนสันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 60115190106 นางสาว จรัสศรี เหลาเป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164 60115190107 นาย ธนาธรณ์ กอซอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
165 60115190112 นางสาว นัทติญา แจ่มแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 60115190116 นางสาว สุพัตรา ทองค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 60115190118 นางสาว คิรากร จันทร์หอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168 60115190121 นาย ณัฐวัตร จีนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169 60115190124 นางสาว กฤตพร คุณะศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 60115190125 นางสาว กาญจนา จิตต์ต้ัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 60115190126 นางสาว สุชาดา พลพิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172 60115190128 นาย ฉัตรมงคล ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 60115190130 นางสาว กนกพร พันละบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 60115200103 นาย ชูเกียรติ อินท้วม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 60115200104 นางสาว นิสิทธ์ิ นวิมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 60115200105 นาย หัสธร วิทยาวโรจน์กิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 60115200108 นางสาว วัชรินทร์ ปรากฎ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 60115200115 นางสาว ยุพารัตน์ ทองโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 60115200116 นางสาว วาสนา วงค์อินตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 60115200118 นาย ศุภณัฐ ทองดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 60115200119 นางสาว เพ็ญพิชชา อ่ิมส าราญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 60115200120 นาย ชาญธานินท์ เช้ือเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 60115200121 นางสาว ปุษยา บุญย่ิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 60115200122 นางสาว สิริลักษณ์ เจ่าสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 60115200123 นางสาว ชลธิชา โพธ์ิทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 60115200125 นางสาว วรกานต์ เคลือบสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 60115200126 นางสาว จันทวรรณ มะณีเนตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 60115200127 นางสาว วรรณนิษา เจริญพานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 60115200129 นาย เฉลิมชัย พันธ์ุวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 60115200201 นาย วีรภัทร เกษมสืบสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 60115200203 นางสาว ศรารักษ์ กล่ินแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 60115200205 นางสาว สโรชินีย์ สุขปรีดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 60115200207 นาย สุกฤษณ์ ม่วงไคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 60115200208 นางสาว ศิริพร สุโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 60115200209 นาย ธฤต อ าพันรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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196 60115200210 นางสาว ปนัดดา สิงห์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 60115200211 นางสาว จุฑารัตน์ คงหนองบัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 60115200212 นางสาว ภัทราภรณ์ ภายไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 60115200215 นาย ประสิทธ์ิ ชูค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 60115200216 นาย พงษ์พัฒน์ ถอสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 60115200217 นาย กิตติพงษ์ พันธ์ุเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 60115200218 นางสาว ฐิติรัตน์ ช้างแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 60115200219 นาย ขจรศักด์ิ แก้วขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 60115200220 นางสาว ลลิตา พุทธสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 60115200221 นางสาว สุพรรษา แก้วระวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 60115200223 นาย วิสิต วันแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 60115200224 นางสาว พิมพ์ประภา สังข์พราหมณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 60115200225 นางสาว ธนพรรณ ย้ิมอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 60115200226 นางสาว ผ่องนพคุณ ประเสริฐสังข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 60115200229 นางสาว นิรธรา พุ่มทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 60115260101 นาย กีรติ หาญพล เทคโนโลยีสารสนเทศ
212 60115260102 นางสาว ชญานิศ เจริญพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
213 60115260103 นางสาว มัชฌิมา กล่ินโกสุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
214 60115260104 นาย สุนันท์ แข็งพิมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
215 60115260105 นางสาว เกวลิน บัวชุมสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
216 60115260106 นาย พฤทธชาต จรุงธนะกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
217 60115260107 นาย ธีรพัฒน์ พุทธวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
218 60115260108 นางสาว ณัฐชา วงษ์เกิดชวน เทคโนโลยีสารสนเทศ
219 60115260109 นางสาว นฤมล ภูมิจันทึก เทคโนโลยีสารสนเทศ
220 60115260110 นางสาว ปวีณา ทองศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
221 60115260111 นาย ชนาธิป เขตต์การณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
222 60115260112 นางสาว ธนวรรณ เปรมปาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
223 60115260114 นางสาว เบญจมาภรณ์ โพธ์ิกล่ า เทคโนโลยีสารสนเทศ
224 60115260115 นาย อวิรุทธ์ิ บุญเถ่ือน เทคโนโลยีสารสนเทศ
225 60115260116 นางสาว ลดาวรรณ ลุณาวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
226 60115260117 นาย นัฐวุฒิน์ อ่อนละออ เทคโนโลยีสารสนเทศ
227 60115260118 นางสาว ธริศรา ทัพกฤษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
228 60115260119 นาย ชัยวุฒิ ค านวณเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ
229 60115260120 นาย กิตติศักด์ิ บุญคง เทคโนโลยีสารสนเทศ
230 60115260121 นาย ธนากร งามงอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
231 60115260122 นาย กฤตยสิธีร์ ศรีศักด์ินอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
232 60115260123 นางสาว บุญยอร โตสอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ
233 60115260126 นางสาว ธัญญาลักษณ์ โพธ์ิศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
234 60115260127 นางสาว ฐิติมา ใจกรุณา เทคโนโลยีสารสนเทศ
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235 60115260128 นาย ณัฐวัตร เครือคูณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
236 60115260129 นาย อโณทัย ค าพิลานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
237 60115260130 นางสาว อฐิติญา แวดอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ
238 60115260202 นาย ณัฐวุฒิ พันธ์ุออน เทคโนโลยีสารสนเทศ
239 60115260203 นาย ศิขริน รุ่งโรจน์นิรันดร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
240 60115260204 นางสาว สุธิตา ทองใบใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
241 60115260208 นางสาว ศศิธร สิงหเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
242 60115260209 นางสาว ชนากานต์ แป้นรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
243 60115260210 นาย ฐาปนา วงษ์มณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
244 60115260211 นางสาว อารียา วิเศษภักดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
245 60115260212 นางสาว รัชดา ขยันสลุง เทคโนโลยีสารสนเทศ
246 60115260213 นางสาว ธิติมา รอดซุง เทคโนโลยีสารสนเทศ
247 60115260215 นางสาว ชนากานต์ คล้ายวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
248 60115260219 นางสาว ศิริวิภา ไชยยะวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
249 60115280101 นางสาว ศศิวิมล แจ้งจิตร์ ครุศาสตร์
250 60115280102 นางสาว นิสารัตน์ ชูชีพ ครุศาสตร์
251 60115280103 นางสาว รุ่งหทัย บุตรเอก ครุศาสตร์
252 60115280106 นางสาว ภาวดี จันทร์แสง ครุศาสตร์
253 60115280107 นางสาว สิริญากร โตดีลัง ครุศาสตร์
254 60115280108 นางสาว หน่ึงฤทัย นุ่มมีศรี ครุศาสตร์
255 60115280111 นาย วีรพล อุดมศิลป์ ครุศาสตร์
256 60115280112 นางสาว มานิตา จุ้ยสามพราน ครุศาสตร์
257 60115280113 นางสาว เรืองไพริน พรรณขาม ครุศาสตร์
258 60115280114 นาย ศรายุทธ แสงสวรรค์วิถี ครุศาสตร์
259 60115280115 นางสาว สุพรรษา เหลือบรรจง ครุศาสตร์
260 60115280116 นางสาว เจนจิรา ชัยมงคล ครุศาสตร์
261 60115280117 นางสาว กัญจน์ติพัชร์ สร้อยมะลิ ครุศาสตร์
262 60115280119 นางสาว สุนันทา กานยะคามิน ครุศาสตร์
263 60115280120 นาย ปัณณวิชญ์ ลุนละวงศ์ ครุศาสตร์
264 60115280121 นางสาว ชุติมา สุขแจ้ง ครุศาสตร์
265 60115280122 นางสาว พรวิไร เต้ียสกุล ครุศาสตร์
266 60115280123 นางสาว นิศาชล ใจม่ัน ครุศาสตร์
267 60115280124 นางสาว สิริสา พฤกมาตร ครุศาสตร์
268 60115280126 นางสาว สุชาวดี จันทร์ศรี ครุศาสตร์
269 60115280127 นางสาว จุฑามาศ ภู่สุวรรณ์ ครุศาสตร์
270 60115280128 นางสาว อินทิรา หีบโอสถ ครุศาสตร์
271 60115280130 นาย ชาคร สินธุชัย ครุศาสตร์
272 60115280202 นางสาว กัญญารัตน์ ใสสุข ครุศาสตร์
273 60115280203 นางสาว พรสวรรค์ ทิมา ครุศาสตร์
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274 60115280204 นาย นฤพนธ์ หงษ์ขาว ครุศาสตร์
275 60115280205 นางสาว ศรัญญา เขียวน้อย ครุศาสตร์
276 60115280206 นางสาว วราภรณ์ เขียวน้อย ครุศาสตร์
277 60115280208 นางสาว ภันธิตรา แสงอรุณ ครุศาสตร์
278 60115280209 นางสาว ศุภลักษณ์ ลิจุติภูมิ ครุศาสตร์
279 60115280210 นางสาว อานุสรา จัตุรงค์ ครุศาสตร์
280 60115280211 นางสาว นงคราญ โพสี ครุศาสตร์
281 60115280212 นางสาว ศิริวิมล ผิวเงิน ครุศาสตร์
282 60115280215 นางสาว ธนียา พันธ์ุยา ครุศาสตร์
283 60115280217 นางสาว ยุวดี อัศวภูมิ ครุศาสตร์
284 60115280218 นางสาว จิราวรรณ พันธ์ุจินดา ครุศาสตร์
285 60115280220 นางสาว ภัทธิยา นิลวัตถา ครุศาสตร์
286 60115320101 นางสาว วราภรณ์ สืบศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
287 60115320103 นาย ทวัฒชัย มุจรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 60115320104 นางสาว ยุพารัตน์ ปราบพาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289 60115320105 นางสาว จงกลนี วรรณเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
290 60115320106 นางสาว เรืองวลี สุขใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
291 60115320107 นางสาว ธารารัตน์ แจ่มจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292 60115320108 นางสาว พัชรินทร์ ล้านทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
293 60115320109 นางสาว มณฑิตา ศรีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
294 60115320110 นาย ณัฐพล เดชสนธิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 60115320111 นาย ศิวกร ทองอร่าม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
296 60115320112 นาย เขตโสภณ เสือฉิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
297 60115320115 นาย อาณัติ ขยันสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
298 60115320116 นางสาว จันทิมา เหล็กเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
299 60115320117 นางสาว พรรณี จิตรสุภ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300 60115320119 นาย วาณิชย์ กางกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
301 60115320201 นาย วทัญญู พลับเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
302 60115320203 นาย วันเฉลิม กายแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
303 60115320204 นาย ณัฐพงศ์ โชคมีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
304 60115320207 นาย รักชาติ ขันธิคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
305 60115320210 นาย เจษฎากร รุดชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
306 60115320211 นาย อรรคเดช ม่วงอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
307 60115320213 นาย นครินทร์ แก่นสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
308 60115320216 นาย วารุต เชยชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
309 60115500102 นางสาว จินตนา นาคน้อย ครุศาสตร์
310 60115500103 นาย ด ารงค์ฤทธ์ิ ข าวิจิตร ครุศาสตร์
311 60115500104 นางสาว เรวดี โพธ์ินอก ครุศาสตร์
312 60115500105 นางสาว นิสา ไทยย้ิม ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
313 60115500107 นาย เกษมสันต์ ศิริอ่อน ครุศาสตร์
314 60115500108 นาย อภิชัย บัวไขย์ ครุศาสตร์
315 60115500109 นางสาว พัชรี โสจะ ครุศาสตร์
316 60115500110 นางสาว ทวิติยา จาดตานิม ครุศาสตร์
317 60115500111 นางสาว ณกมล ด้วงทา ครุศาสตร์
318 60115500112 นาย ภักดี โพธ์ิทอง ครุศาสตร์
319 60115500113 นาย ณัฐวัชชัย บุญไทย ครุศาสตร์
320 60115500114 นาย อภิรัฐน์ มงคลพร ครุศาสตร์
321 60115500115 นางสาว ศุภากร อนุลักษ์ ครุศาสตร์
322 60115500116 นางสาว เนตรศิริ ขอพ่ึง ครุศาสตร์
323 60115500117 นาย ธีรวุฒิ โขสันเทียะ ครุศาสตร์
324 60115500118 นางสาว ฐิติรัตน์ สระทองมืด ครุศาสตร์
325 60115500120 นาย วรุตม์ ละน้อย ครุศาสตร์
326 60115500121 นาย อรรถพร ลึกอะหร่ า ครุศาสตร์
327 60115500122 นาย ชนิตพล ธาราวรรณ ครุศาสตร์
328 60115500123 นาย เทพฤทธ์ิ สุคันธี ครุศาสตร์
329 60115500124 นาย ธราพล ลิขิตปัญญาวัฒน์ ครุศาสตร์
330 60115500125 นาย นพปฎล นาวาน้อย ครุศาสตร์
331 60115500126 นาย ณัฐสิทธ์ิ พานอังกาบ ครุศาสตร์
332 60115500127 นาย สมคเน เอ่ียมพ่วง ครุศาสตร์
333 60115500128 นาย บุญพงษ์ ชวดสลุง ครุศาสตร์
334 60115500129 นางสาว ไปรยา สุขสม ครุศาสตร์
335 60115500130 นาย สราวุธ มาอ่ า ครุศาสตร์
336 60115500202 นาย สมประสงค์ แสนทวี ครุศาสตร์
337 60115500203 นางสาว ณัฐมล แพงวงษ์ ครุศาสตร์
338 60115500205 นาย ธีรพันธ์ ผุดผ่อง ครุศาสตร์
339 60115500206 นาย ศักด์ินรินทร์ โพดน่ิม ครุศาสตร์
340 60115500208 นางสาว ชนากานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครุศาสตร์
341 60115500210 นาย ศุภโชค หัตถี ครุศาสตร์
342 60115500211 นางสาว ธวัลรัตน์ เช้ืออาษา ครุศาสตร์
343 60115500213 นางสาว ศิริพร จันทะสอน ครุศาสตร์
344 60115500214 นางสาว ประภานรินทร์ แสงมุข ครุศาสตร์
345 60115500215 นางสาว ปุณยาพร สุขประเสริฐ ครุศาสตร์
346 60115500216 นาย ภูธเนศ แก้วค ามา ครุศาสตร์
347 60115500217 นาย นพพล แย้มสี ครุศาสตร์
348 60115500219 นาย ปานตะวัน หวังพิทักษ์ ครุศาสตร์
349 60115500220 นาย มารุต เหน่ียงจิตร ครุศาสตร์
350 60115500222 นางสาว นาตยา ก่ิงนอก ครุศาสตร์
351 60115500223 นาย สิรวิชญ์ ท้วมวงษ์ ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
352 60115500225 นาย ชัชฤทธ์ิ อ้วนศรี ครุศาสตร์
353 60115500226 นาย สิทธิศักด์ิ รักษาสุวรรณ ครุศาสตร์
354 60115500229 นางสาว สุพิชญา วงษ์บุญมี ครุศาสตร์
355 60115530102 นางสาว กนิษฐา ดวงเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
356 60115530104 นาย ชูเกียรติ วงษ์ปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
357 60115530105 นางสาว พรณภา ควรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
358 60115530106 นางสาว ธนพร ราชวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
359 60115530107 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุขโม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
360 60115530109 นาย เหมนิธิ เหมสมิติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
361 60115530110 นางสาว อันธิกา จันประจง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
362 60115530111 นางสาว พิณทิพย์ โชคมหาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
363 60115530112 นางสาว ณัฐชยา ภูศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
364 60115530113 นางสาว พกาวรรณ ตาทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
365 60115530115 นาย พีระกานต์ ประเสริฐสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
366 60115530117 นาย ชิษณุพงศ์ วิหารธรรมเม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
367 60115530119 นางสาว พิชญานันท์ แก้วทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
368 60115530120 นางสาว นริศรา ไพรสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
369 60115530125 นางสาว กมลชนก ใยโพธ์ิทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
370 60115530126 นางสาว อัญชลีพร คฤหบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
371 60115530127 นางสาว ปัทมาภรณ์ ทับทิมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
372 60115530201 นางสาว พรพรหม โต๊ะนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
373 60115530202 นาย กิตติภูมิ บุญด้วยลาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
374 60115530203 นางสาว ฐิติปภา พิมพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
375 60115530204 นางสาว ปาริกา ศรีเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
376 60115530205 นางสาว เจนจิรา แสนสมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
377 60115530206 นางสาว สุกัญญา ปานเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
378 60115530207 นางสาว พิมพ์ชนก นามประเทือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
379 60115530208 นางสาว พรพรรณ สุริโย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
380 60115530209 นางสาว หน่ึงฤทัย สังข์น้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
381 60115530210 นางสาว อลิสา ปรีเปรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
382 60115530211 นาย คุณัชญ์ จ านงค์นารถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
383 60115530212 นางสาว ปณิตา บุญประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
384 60115530213 นาย พรชวัลลักษณ์ เล้าสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
385 60115530214 นาย ธีรวัต อยู่สะบาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
386 60115530215 นางสาว วัลลภา อยู่ยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
387 60115530217 นางสาว ตองมณี ยศค าลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
388 60115530218 นางสาว โชติรส ทองหล่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
389 60115530219 นางสาว ศิริลักษณ์ งานสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
390 60115530220 นางสาว สุพัตรา เบ้ากองทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
391 60115530222 นางสาว สตรีรัตน์ ม่ันสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
392 60115530223 นางสาว ณิชา ถาวรกาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
393 60115530224 นางสาว รัตนภรณ์ จิตรจ านงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
394 60115530225 นาย ธีรเดช แสงเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
395 60115530226 นาย ศิขร ประสิทธ์ิสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
396 60115530227 นางสาว สุดารัตน์ ชูแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
397 60115530228 นางสาว จุฬาลักษณ์ คงทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
398 60115530229 นาย ปัญญาพล มูลประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
399 60115530230 นางสาว กมลวรรณ โคกเทียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
400 60115550101 นางสาว วรรณพร แก้ววิกา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
401 60115550102 นางสาว ฟ้าประทุม ผิวเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
402 60115550103 นาย ปฐม แดงงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403 60115550105 นางสาว จุฑาลักษณ์ บัวคล่ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
404 60115550107 นางสาว ปรางค์ทิพย์ เอ้ือสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
405 60115550108 นางสาว กวินทรา พุ่มรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
406 60115550109 นางสาว อัจฉรา ไม้ดัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
407 60115550111 นาย ปรัชญา พวงเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
408 60115550112 นางสาว ภานุมาศ สิงห์สม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
409 60115550113 นางสาว ธีนิดา อินมะตูม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
410 60115550114 นางสาว ลีลาวดี หม่ืนจบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
411 60115550115 นางสาว สุวนันท์ อนุพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
412 60115550116 นางสาว ไอลดา ป้ันพระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
413 60115550118 นางสาว วริทธ์ธร สายแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
414 60115550119 นาย วรชัย สิวทองค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 60115550120 นาย ณัฐนันท์ กนกเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
416 60115550121 นางสาว ขวัญฤทัย สุภาพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
417 60115550124 นางสาว ศรีจุฬาลักษณ์ บุพศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
418 60115550125 นางสาว แพรวนภา อ่ิมสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
419 60115550126 นางสาว ขนิษฐา ศิริจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
420 60115550127 นางสาว จุฑาภรณ์ น้อยยอดย่ิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
421 60115550128 นางสาว กรกช เดชบ ารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
422 60115550201 นางสาว กัญญารัตน์ พรมการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
423 60115550202 นางสาว ปวริศา สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
424 60115550203 นางสาว ชุตินันท์ เช้ือเล็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425 60115550204 นางสาว คนึงนิจ โคเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
426 60115550205 นางสาว พิชญาภา แช่มแร่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
427 60115550206 นางสาว หยาดรุ้ง แย้มโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
428 60115550207 นางสาว สิริพร สาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 60115550209 นางสาว จุฑามาศ จิรัตฐิติกาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
430 60115550210 นาย หัตถพร แย้มอุบล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
431 60115550212 นางสาว ธนภรณ์ อินพุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
432 60115550213 นางสาว ฤทัย คงคาไหล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
433 60115550214 นาย ชิษณุพงษ์ ภู่ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434 60115550215 นางสาว อนุสรา อ่ิมพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
435 60115550216 นาย ภาณุวัฒน์ เสือไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
436 60115550219 นางสาว วณิชยา ศุภนคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
437 60115550220 นางสาว จริยา ลือพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
438 60115550221 นาย พิศิฏฐ์ ภูกองไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
439 60115550223 นางสาว สุภาพร ก่ิมแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
440 60115550224 นางสาว พนมพร อุทัยสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
441 60115550225 นาย ดนุพร พุฒติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
442 60115550227 นางสาว พัทธวรรณ มีทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
443 60115550228 นางสาว ณัฐวรรณ แก่นจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
444 60115550229 นางสาว ปริญญา เพ็งเป้ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
445 60115550230 นางสาว สมมนัส ยวนเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
446 60115610102 นางสาว ศศิโสม เตชะรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447 60115610107 นาย กิติศักด์ิ แก้วอร่าม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
448 60115610108 นาย ศุภชัย หันจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
449 60115610119 นางสาว ศิริวัชรินทร์ พุ่มบานเย็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
450 60115610120 นางสาว ประภาพร พ่ึงขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
451 60115610123 นางสาว อริสา แจ้งวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
452 60115610202 นางสาว อุบลรัตน์ จันทร์สวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
453 60115610203 นางสาว กมลลักษณ์ วรโคตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
454 60115610204 นางสาว น้ าค้าง สุนทราภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
455 60115610207 นางสาว กรทอง แจ่มสร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
456 60115610213 นางสาว สุวิมล วีรพลิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
457 60115610215 นาย ชยณัฐ กฤษณะเศรนี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
458 60115610220 นางสาว ปภาวรินทร์ อิงคนินันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
459 60115610222 นางสาว วิมลวรรณ แจ่มเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
460 60115610223 นางสาว กัลยารัตน์ เก็บกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
461 60115610224 นาย พงศ์เพชร รังษีสกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
462 60115610226 นาย ชัยณรงค์ ปานสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
463 60115610230 นางสาว ณัฐพร เมรุทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
464 60115710101 นางสาว พิยดา สารมะโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
465 60115710102 นาย ทัตเทพ สุทธิวานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
466 60115710103 นางสาว ขนิษฐา แตงหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
467 60115710104 นาย จักรพงษ์ งามวิริยะประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
468 60115710105 นางสาว กิตตินันท์ โตทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
469 60115710106 นาย รัฐธรรมนูญ แย้มสัจจา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
470 60115710107 นางสาว สุภาพร มากอ าไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
471 60115710109 นาย วิทยา มาศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472 60115710110 นางสาว บังอร วิชัยโย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
473 60115710111 นาย พงศธร จีนดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
474 60115710112 นาย บุรินทร์ธร แสนสวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
475 60115710113 นางสาว อาทิตวรรณ กะการดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
476 60115710114 นางสาว สุกัลยา อุดรสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
477 60115710115 นางสาว กมลชนก ทิพย์สังวาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
478 60115710116 นางสาว สุจิตรา ป่ินแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
479 60115710117 นางสาว วนิชชา ศรีวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
480 60115710118 นางสาว พณิดา เทพทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
481 60115710119 นาย โยธวาทิต สินอ าพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
482 60115710120 นางสาว อรณี เพชรดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
483 60115710121 นางสาว จริณธร ปานศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
484 60115710122 นาย ธนากร นกสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
485 60115710124 นางสาว ณัฐมน ศรีตระการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
486 60115710125 นางสาว ณัฐพร ไตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
487 60115710126 นางสาว พัชราภา หงษ์มาลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
488 60115710127 นาย ทิวากร ค้ าคูณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
489 60115710128 นางสาว ปิยะวรรณ อ่ิมละออ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
490 60115710129 นางสาว กิตติยา ปาวะกะนันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
491 60115710130 นางสาว รวิวรรณ แวงวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
492 60115710203 นางสาว พิยดา นาคประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
493 60115710204 นางสาว พรพิมล ปานถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
494 60115710205 นางสาว กนกวรรณ งามละมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
495 60115710207 นาย พงษ์ศักด์ิ มนต์ประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
496 60115710208 นาย อภิสิทธ์ิ คร้ามแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
497 60115710209 นางสาว สุธามาศ อาทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
498 60115710210 นางสาว สุพัตรา เผือกผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
499 60115710211 นางสาว ธนากาญ แดงโร่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
500 60115710212 นางสาว วิลาวัลย์ ย้ิมเกียรติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501 60115710213 นางสาว นภาพร พ้ัวโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502 60115710214 นาย ณัฐวุฒิ พุฒิกานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
503 60115710215 นาย วีระชล บางศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504 60115710216 นางสาว จิรณัฐ บุญกอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
505 60115710217 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญนาวงศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
506 60115710218 นางสาว พิมพ์สุดา ชัยยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
507 60115710220 นางสาว ชุติกาญจน์ จันทร์ทนด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
508 60115710221 นาย ดวงเด่น ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
509 60115710222 นาย กิติคุณ จันทะขะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
510 60115710223 นางสาว ณภัทรฉัตร สุภาพค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
511 60115710224 นาย ณัฏศธร สุริยาวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
512 60115710225 นาย ธีระพันธ์ ก าจาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
513 60115710227 นางสาว วาสนา แซ่เซ๊ียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
514 60115710228 นางสาว พัชราพงษ์ ผ่านพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
515 60124010107 นาย ธนวัฒน์ นิติกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
516 60124010113 นาย กัศนัย สิงห์สนอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
517 60124010114 นาย ธนวัฒน์ มหาวันแจ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
518 60124010118 นาย ภาณุวัฒน์ เกิดศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
519 60124010120 นาย ชาญชัย บุญชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
520 60124010121 นางสาว ศตพร เงินเถ่ือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
521 60124190101 นางสาว เมธาวี ก่ิงจ าปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
522 60124190102 นางสาว น้ าทิพย์ ผาจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
523 60124190103 นางสาว อินธิรา แดงสง่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
524 60124190104 นางสาว ศศิประภา บัญชรศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
525 60124190105 นางสาว สิราวรรณ โพธิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
526 60124190106 นาย ธนาธรณ์ เวียงสมุทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
527 60124190107 นางสาว อรวี แย้มชมภู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
528 60124190108 นางสาว อินธิดา สอนทวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
529 60124190109 นางสาว ธัญญาลักษณ์ แสนจินดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
530 60124190111 นางสาว แคทลียา หินดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
531 60124190112 นางสาว ณัชชากร เช้ือเพ็ขร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
532 60124380118 นางสาว สุพัตรา วงษ์พยอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
533 60124380119 นางสาว สกาวเดือน อินเสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
534 60124380123 นางสาว จุฑามาศ จารุสโรส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
535 60124440102 นางสาว ณัชฌา แสงสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
536 60124440109 นางสาว สุดารัตน์ ปานสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
537 60124440134 นาย จิรสิน ยอดมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
538 60124520102 นางสาว อรวรรณ ดวงธรรมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
539 60124520104 นางสาว อรวีร์ จันทรประธาตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
540 60124520106 นาย กิตติภพ หว่างผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
541 60124520109 นางสาว ชลดา วงษ์ศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
542 60124590102 นางสาว ณัฐธิดา แจ้งค าข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
543 60124590103 นางสาว กุลนิษฐ์ เจียมศิริมงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
544 60124590104 นางสาว อาทิตยา โสดานิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
545 60124590107 นางสาว วรินทร สุดแสวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
546 60124590108 นางสาว ชลธิชา โสดานิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
547 60124590109 นาย จิรกิตต์ิ อัศวเย็นใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
548 60124590113 นางสาว พรชนก พวงผกา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
549 60124590114 นาย เอกสิทธ์ิ พันธ์อ าพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
550 60124590115 นางสาว ทัศดาว ชูขวัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
551 60124590116 นางสาว เอมิกา รสโหมด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
552 60124590121 นาย วิวิศน์ สุขสุแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
553 60124630103 นาย สาธิต ไล้เลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
554 60124630105 นางสาว พิชญาภัค กะออมแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
555 60124630106 นางสาว ศุภรัตน์ โมงนาที เทคโนโลยีสารสนเทศ
556 60124640101 นาย จิรภัทร อ่ าจ๋ิว เทคโนโลยีสารสนเทศ
557 60124640102 นาย โอภาส สังขจร เทคโนโลยีสารสนเทศ
558 60124640106 นางสาว ศุภรดา ปานพ่ึง เทคโนโลยีสารสนเทศ
559 60124640111 นางสาว สุทธีรนันท์ ใจเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
560 60124640114 นาย พงค์ภัค ชีเรไร เทคโนโลยีสารสนเทศ
561 60124640116 นางสาว จิรฐา ราชนาจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
562 60124640119 นางสาว กฤติยาภรณ์ เหมือนโพธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
563 60124640121 นาย จิรวัฒน์ หงษ์ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
564 60124640124 นางสาว กมลพร ดีใจวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
565 60124640125 นางสาว สาวิตตรี วงษ์เค่ียม เทคโนโลยีสารสนเทศ
566 60124640126 นางสาว ศิริวรดา จากนอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
567 60124640127 นาย วรนิษฐา รุณอร่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ
568 60124640128 นาย เมธี มีเพียร เทคโนโลยีสารสนเทศ
569 60134060104 นางสาว เนตรชนก บุตรตุ้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
570 60134060105 นางสาว กมลชนก พันนุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
571 60134060108 นางสาว ชลดามาศ คชรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
572 60134060134 นางสาว วรรณิภา ฉิมพารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573 60134810102 นางสาว สิริขวัญ ดีเจริญ วิทยาการจัดการ
574 60134810106 นาย ดารากร ฉลาดธรรม วิทยาการจัดการ
575 60134810127 นางสาว อินทุอร ยืนทน วิทยาการจัดการ
576 60134810141 นาย สราวุธ ขอพ่ึง วิทยาการจัดการ
577 60134810148 นาย สิขรินทร์ งามวิริยะประเสริฐ วิทยาการจัดการ
578 60134810151 นาย ชญานนท์ ปินตานนท์ วิทยาการจัดการ
579 60154530107 นางสาว วรรณรดา มัวนหา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
580 60154580121 นาย พชร บุญอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
581 60154580125 นาย วายุ หย่ังถึง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
582 60154750105 นางสาว จริยา ค าวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583 60154750116 นาย แบงค์ วงษ์ศรีเผือก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
584 60154750118 นางสาว ขจีรจิต โตสุวรรณถาวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
585 60154750121 นางสาว วรัทยา รอดอ่วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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586 60154750123 นาย วันชัย สุวรรณหงส์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
587 60154750130 นาย ธราธร สุวรรณธนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
588 60154750131 นางสาว ดลยา ทองรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
589 60154750132 นางสาว ชลธิชา อนันสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
590 60154750144 นางสาว เกษรี สีทาจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591 60154750147 นาย วิจิตร ทัศศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
592 60154750150 นางสาว กาญจนา อุบลวัตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593 60154750152 นาย ณัฐกุล วัดกุฏ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
594 60164620109 นางสาว ประภาวรินทร์ พันธ์พรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
595 60174730109 นางสาว ประภาภรณ์ เมืองสว่าง วิทยาการจัดการ
596 60174730113 นางสาว กนกวรรณ สิวิฆาร วิทยาการจัดการ
597 60174730114 นางสาว ธันยพร แก้วนาคผ่อง วิทยาการจัดการ
598 60174730118 นางสาว กนกพร เช้ือทอง วิทยาการจัดการ
599 60174730123 นางสาว มาลินี วัดสง่า วิทยาการจัดการ
600 60174730128 นางสาว อารีรัตน์ เพ็งศรี วิทยาการจัดการ
601 60174730129 นาย ณัฐชนน ธาราสุข วิทยาการจัดการ
602 60174730132 นางสาว กนกวรรณ ไทรทอง วิทยาการจัดการ
603 60174730136 นางสาว กัญญาณัฐ คงมีสุข วิทยาการจัดการ
604 60174730140 นางสาว สมหญิง เงินอุปถัมภ์ วิทยาการจัดการ
605 60174730149 นางสาว สุมนทิพ จันทดี วิทยาการจัดการ
606 60174730158 นาย เจนณรงค์ ฤทธ์ิจันดี วิทยาการจัดการ
607 60174790116 นางสาว ณัฐสินี ก าลังพืช วิทยาการจัดการ
608 60174790219 นางสาว ลลิตา แสงสว่าง วิทยาการจัดการ
609 60174790225 นางสาว ชลธิชา ประยูรหาญ วิทยาการจัดการ
610 60174790237 นางสาว เจนจิรา แจ้งเจนใจ วิทยาการจัดการ
611 60174790240 นาย พัฒนกานต์ วงศ์คีรี วิทยาการจัดการ
612 60174790307 นางสาว ทิชาพัชร์ พามา วิทยาการจัดการ
613 60174910109 นางสาว สุวัจนีย์ ค าประพันธ์ วิทยาการจัดการ
614 60174910128 นางสาว นีรชา ดวงมณี วิทยาการจัดการ
615 60174910130 นางสาว กานต์รวี โสภารัตนานนท์ วิทยาการจัดการ
616 60174910134 นางสาว กรกนก แสงสี วิทยาการจัดการ
617 60174910135 นางสาว นภาดล เดือนฉาย วิทยาการจัดการ
618 60174910142 นางสาว ประภัสสร ภูบรม วิทยาการจัดการ
619 60174910143 นางสาว ปัทมาภรณ์ หงษ์อ่อน วิทยาการจัดการ
620 60174920115 นาย เสกข์ ดีผิว วิทยาการจัดการ
621 60174920127 นางสาว นภัสนันท์ เปราะสง่า วิทยาการจัดการ
622 60174920133 นางสาว มนัญชยา แสงค า วิทยาการจัดการ
623 60174920135 นางสาว วรรณวิษา แก่นพรมมา วิทยาการจัดการ
624 60174920141 นาย คัชพงศ์ แม้นวงษ์ วิทยาการจัดการ
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625 60174980103 นางสาว จุฑาทิพย์ ม่ันเจริญ วิทยาการจัดการ
626 60174980105 นางสาว จิณห์นิภา หงษ์ทอง วิทยาการจัดการ
627 60174980108 นางสาว อลิสา อนันสลุง วิทยาการจัดการ
628 60174980113 นาย ณัฐภัทร จันทร์ตรา วิทยาการจัดการ
629 60174980118 นาย พงศ์ปณต กานยะคามิน วิทยาการจัดการ
630 60174980122 นาย ชุติเดช สอนดี วิทยาการจัดการ
631 60174980123 นาย อัครพล ตากรวด วิทยาการจัดการ
632 60174980131 นาย ธนาพงศ์ คงค าศรี วิทยาการจัดการ
633 60184800107 นางสาว รณีนุช บุญมี วิทยาการจัดการ
634 60184800134 นางสาว กมลชนก สุทธิกุล วิทยาการจัดการ
635 60184800151 นางสาว สุภาพร สอนเจริญ วิทยาการจัดการ
636 60184800153 นางสาว ชลธิฌา สุบินตา วิทยาการจัดการ
637 60184800203 นางสาว อรอุมา หลอดค า วิทยาการจัดการ
638 60184800204 นางสาว มลฑาทิพย์ สงวนพงษ์ วิทยาการจัดการ
639 60184800243 นาย ชนกันต์ ติยะชัยพานิช วิทยาการจัดการ
640 60194700140 นางสาว สิรินภา จิตร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
641 60224630106 สิบโท รณกร ศิริลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
642 60224630116 สิบโท ณัฏฐพัชร์ ดีจังหรีด เทคโนโลยีสารสนเทศ
643 60224630121 สิบโท รังสิมันต์ุ นัยอรรถ เทคโนโลยีสารสนเทศ
644 60224630132 นาย ศักด์ิชัย จิตรัก เทคโนโลยีสารสนเทศ
645 60224630133 นางสาว มัณฑิรา สังฆะมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
646 60224630137 นางสาว วรินทร มหิกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
647 60224630146 นางสาว ธนพร ถนอมพิชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
648 60254750108 จ่าสิบต ารวจณัฐภัทร ข าวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
649 60254750109 สิบต ารวจตรี สรายุทธ พงษานุวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
650 60254750110 สิบโทหญิง อภัสรา วิสัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
651 60254750112 สิบเอก ศรีเข็มเพชร จันโคตรแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
652 60254750120 สิบเอก ธนภัทร เสือลายตลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
653 60254750139 จ่าอากาศเอก ศุภวิศวร์กร ตันติศุภรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
654 60254750141 สิบตรี อัจฉริยะ ชนะชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
655 60254750142 สิบต ารวจโท ทรงสิทธ์ิ ทิพย์สุริย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
656 60254750143 นางสาว ละอองทิพย์ สิงห์โห มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
657 60254750302 จ่าอากาศเอก ณัฐกฤษฏิพล หนักเพ็ชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
658 60254750304 สิบต ารวจตรี ตรีภพ คันธะมาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
659 60254750305 สิบต ารวจตรี ชวิศ ด าเนินทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
660 60254750316 สิบตรี เอเซีย ขยายศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
661 60254750317 สิบโท มารุต เจริญอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
662 60254750318 สิบต ารวจตรี ฉัตรชัย เกตุถาวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
663 60254750324 นางสาว สุภาพร ภูปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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664 60254750328 สิบต ารวจตรี พงศกร แสงศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
665 60254750330 สิบต ารวจตรี ชัยชนะ วงค์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
666 60254750333 นาย วิศรุต ศรีสังวาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
667 60254750335 นางสาว เพชรรัตน์ แก้วค านิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
668 60254750340 สิบต ารวจตรี อนุสรณ์ เทียมรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
669 60254750356 สิบต ารวจตรี ชินณวัฒน์ สุขดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
670 60254750357 สิบต ารวจตรี ศุภกฤต แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
671 60254750358 สิบต ารวจตรี มนุเชษฐ์ ไข่ทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
672 60254750359 สิบต ารวจโท นราวิชญ์ หอมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
673 60274790252 นาย ธณัฐ แก้วพิจิตร วิทยาการจัดการ
674 60274790255 นางสาว กนิษฐา กสิวัฒน์ วิทยาการจัดการ
675 60274790258 นางสาว ณัฐนิช พรมรุกขชาติ วิทยาการจัดการ
676 60282800127 นางสาว นภรรัตน์ นิธิวราด ารง วิทยาการจัดการ
677 60282800212 จ่าสิบเอก ทศพร พันธ์เลิศ วิทยาการจัดการ
678 60282800235 นางสาว วาทินี วงษ์เจริญสุข วิทยาการจัดการ
679 60282800240 นางสาว กัลญา ปัทมะ วิทยาการจัดการ
680 60294700109 นางสาว คณิศร ผดุงปัญญาศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
681 60294700140 นาย บริรักษ์ โมกสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
682 60294700141 นางสาว ณัฐวดี ไวยวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
683 60294700425 สิบโทหญิง เสาวลักษณ์ ขาวดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
684 61104410103 นางสาว บุญรักษา ก าแซง วิทยาการจัดการ
685 61104410106 นาย พีรภัทร ค าสัตย์ วิทยาการจัดการ
686 61104410107 นาย รัฐภูมิ ผิวเกล้ียง วิทยาการจัดการ
687 61104410109 นางสาว ปัญญาวรรณ แสงทอง วิทยาการจัดการ
688 61104410110 นาย เปรมธนัตถ์ ประดับถ้อย วิทยาการจัดการ
689 61104410111 นางสาว เพชรรัตน์ คงนาค วิทยาการจัดการ
690 61104410112 นางสาว อธิติยา ลือพันธ์ วิทยาการจัดการ
691 61104410114 นางสาว ศศิมา กล่ันกล่ิน วิทยาการจัดการ
692 61104410116 นาย วีระพงษ์ ค าพัน วิทยาการจัดการ
693 61104410117 นางสาว ทวินันท์ ตรีพงค์ วิทยาการจัดการ
694 61104410120 นาย วีระพันธ์ ขันเพ็ชร วิทยาการจัดการ
695 61105020101 นางสาว อิษฎา จินตกสิการณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
696 61105020103 นางสาว สุภิกา เรือตะขบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
697 61105020105 นางสาว ชนิดา อ้วนผิว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
698 61105020106 นาย กลวัชร ตะกรุดแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
699 61105020107 นาย ราเมศ ปรีชาจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
700 61105020108 นาย สหรัถ ศักดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
701 61105040101 นางสาว สุกัญญา เเย้มครวญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
702 61105040102 นางสาว กุลปริญา ค าปินใจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
703 61105040106 นาย เตโชดม อยู่แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
704 61115160102 นางสาว พิชฌานุช งามข า ครุศาสตร์
705 61115160103 นางสาว สมหญิง ปานอินทร์ ครุศาสตร์
706 61115160104 นางสาว นิศารัตน์ ทองวัฒนา ครุศาสตร์
707 61115160105 นางสาว นพคุณ ทองน้อยย่ิง ครุศาสตร์
708 61115160107 นางสาว อมรรัตน์ ชินดา ครุศาสตร์
709 61115160108 นางสาว พชรพรรณ รสฉ่ า ครุศาสตร์
710 61115160109 นางสาว เพชรรัตน์ อินทิม ครุศาสตร์
711 61115160110 นางสาว วรพรรณพร สุทธิประภา ครุศาสตร์
712 61115160111 นางสาว กุลนันท์ แย้มขวัญ ครุศาสตร์
713 61115160112 นางสาว ฐิติชญา เม่นทองค า ครุศาสตร์
714 61115160113 นางสาว วันทนีย์ กอกัน ครุศาสตร์
715 61115160114 นางสาว ยิหวา แจ้งหิรัญ ครุศาสตร์
716 61115160115 นางสาว นิศารัตน์ สมณะ ครุศาสตร์
717 61115160116 นางสาว วิภาดา พิลาทอง ครุศาสตร์
718 61115160117 นางสาว ช่อเพ็ชร์ สระบัวทอง ครุศาสตร์
719 61115160118 นางสาว ศิริพร ค าบันเทิง ครุศาสตร์
720 61115160119 นางสาว สุภาพร อินสว่าง ครุศาสตร์
721 61115160120 นางสาว กรกนก รองสุวรรณ ครุศาสตร์
722 61115160121 นางสาว ณัฏฐนันท์ สวนสุข ครุศาสตร์
723 61115160122 นางสาว ชลิตา คนบ ารุง ครุศาสตร์
724 61115160123 นางสาว เอสรา ศรีทอง ครุศาสตร์
725 61115160124 นางสาว วัชราพร วงษ์เมือง ครุศาสตร์
726 61115160125 นางสาว ภัทรภร มหาทัพกฤษ ครุศาสตร์
727 61115160126 นางสาว กาญจนา นกเขา ครุศาสตร์
728 61115160128 นางสาว สิรีรัศม์ิ ภาสะดับจิตต์ ครุศาสตร์
729 61115160129 นางสาว ศศินิภา ศรีนิน ครุศาสตร์
730 61115160130 นางสาว นิยดา งามเนตร ครุศาสตร์
731 61115160201 นางสาว ญานิกา ใจดี ครุศาสตร์
732 61115160202 นางสาว ออรยา ค างาม ครุศาสตร์
733 61115160203 นางสาว พัชรมัย จันทร์ทอง ครุศาสตร์
734 61115160204 นางสาว กนกวรรณ โคตรสมบัติ ครุศาสตร์
735 61115160205 นางสาว สาวินี ทองจุล ครุศาสตร์
736 61115160206 นางสาว อุมาภรณ์ พุ่มทอง ครุศาสตร์
737 61115160207 นางสาว ณัฎฐธิดา ต่ายโต ครุศาสตร์
738 61115160208 นางสาว อารียา น้อยเจริญ ครุศาสตร์
739 61115160210 นางสาว สุทธิดา ค้าของ ครุศาสตร์
740 61115160211 นางสาว ชนิตา สรสิทธ์ิ ครุศาสตร์
741 61115160213 นางสาว อรปรียา หมีแสวง ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
742 61115160214 นางสาว มนัสวี สาสุข ครุศาสตร์
743 61115160216 นางสาว สุดารัตน์ วงษ์พยอม ครุศาสตร์
744 61115160217 นางสาว ปาริชาติ ศรีวิลัย ครุศาสตร์
745 61115160218 นางสาว กุลรดา ปล้องทอง ครุศาสตร์
746 61115160219 นางสาว ประวาลวรรณต์ เอ็มมูล ครุศาสตร์
747 61115160220 นางสาว พรฑิตา ไถ้เงิน ครุศาสตร์
748 61115160221 นางสาว ศิวพร สมงาม ครุศาสตร์
749 61115160222 นางสาว สุวรรนา เวียนเป๊ะ ครุศาสตร์
750 61115160223 นางสาว พิมพ์ผกา วงษ์น้อย ครุศาสตร์
751 61115160224 นางสาว พลอยวรินทร์ แก้วประเสริฐ ครุศาสตร์
752 61115160226 นางสาว ณัฏฐกานต์ ผ่องญาติ ครุศาสตร์
753 61115160227 นางสาว กนกวรรณ ทองส าฤทธ์ิ ครุศาสตร์
754 61115160228 นางสาว สุธาสินี ศิริมาก ครุศาสตร์
755 61115160230 นางสาว กรกนก กันกลางดอน ครุศาสตร์
756 61115190102 นางสาว พัชรีภรณ์ ตรีศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
757 61115190104 นางสาว จิราพร พระธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
758 61115190105 นางสาว อาทิตตยา เมืองบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
759 61115190106 นางสาว สุดาพร วงษ์เนตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
760 61115190107 นางสาว พลอยชมพู ทองศรีนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
761 61115190109 นางสาว จันทร์จิรา ด่านทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
762 61115190110 นาย วุฒิชัย ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
763 61115190114 นางสาว สุกัญญา จันทรบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
764 61115200101 นางสาว ธมลวรรณ จอมพุก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
765 61115200102 นางสาว ณัฐธิดา อุดมศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
766 61115200103 นางสาว กรรณิการ์ จ าปาค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
767 61115200104 นางสาว นันท์พิตรา วงค์สิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
768 61115200105 นาย เจษฎา พลไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
769 61115200106 นางสาว รจนา ทาถี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
770 61115200107 นางสาว ศิริลักษณ์ เกล้ียงเกลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
771 61115200109 นางสาว ภิตยา สุขดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
772 61115200111 นาย นพดล เอ่ียมชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
773 61115200112 นางสาว ชไมภัค อุดมนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
774 61115200113 นางสาว จิดาภา สีนาแค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
775 61115200114 นางสาว ณัฐนรี พลอยดีเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
776 61115200115 นาย ทรงกรด ดีด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
777 61115200116 นางสาว กัญญ์วรา บุญน่วม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
778 61115200117 นางสาว จิตราภรณ์ ไซซะแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
779 61115200118 นางสาว เกษฎาพร แก้วพิฑูรย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
780 61115200119 นาย มนตรี พิมสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
781 61115200120 นาย ธีระชัย สมสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
782 61115200121 นางสาว พัชรกนก แสงยาค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
783 61115200122 นางสาว รัตนากร สุคนธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
784 61115200124 นางสาว ชญานิศ คล้ายมุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
785 61115200125 นาย พัฒนพงษ์ ทองพุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
786 61115200126 นางสาว พงศ์ศิริ ฤทธิศร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
787 61115200128 นาย ณัฐสิทธ์ิ ชมภูนุช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
788 61115200201 นางสาว หฤทัย ทองพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
789 61115200202 นาย จิรณัฐ มานะโภคิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
790 61115200203 นางสาว ณัฐวรรณ ฉิมพาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
791 61115200204 นางสาว พัชรินย์ จ าปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
792 61115200205 นางสาว ลดารักษ์ พานเทียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
793 61115200206 นางสาว ป่ินสุดา แก้วสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
794 61115200208 นางสาว ศศิธร ช้างป่าต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
795 61115200209 นางสาว สุทัตตา ฉัตรแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
796 61115200210 นางสาว ชลธิชา ช่ืนกล่ิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
797 61115200211 นางสาว จิรารัตน์ สุขแซว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
798 61115200212 นางสาว หทัยรัตน์ ประสมทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
799 61115200214 นางสาว นุชนาฏ ผลจ าปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
800 61115200215 นาย ทักษิณา วงษ์นุช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
801 61115200216 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ น่ิมวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
802 61115200219 นางสาว ณกุล กุลหกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
803 61115200220 นางสาว พรณภัทร์ ก าลังเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
804 61115200223 นางสาว ธิภาวดี อ่อนน่ิมนิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
805 61115200224 นางสาว อรณา หล้าด้วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
806 61115260103 นางสาว ศิวาภรณ์ สอฮอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
807 61115260105 นาย ณัชพล วรชิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
808 61115260106 นางสาว สุนิษา เหมือนทับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
809 61115260108 นางสาว สกาวเดือน ลพนิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ
810 61115260109 นาย กรชัย สีหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
811 61115260112 นางสาว ปัณฑิตา เศรษฐผล เทคโนโลยีสารสนเทศ
812 61115260113 นาย นาวิน เต็มดวง เทคโนโลยีสารสนเทศ
813 61115260114 นาย ปริญญา เท่ียงสันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
814 61115260115 นางสาว ปวันรัตน์ อินสุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
815 61115260116 นางสาว สุปรียา ฟักทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
816 61115260117 นางสาว ชนิกานต์ อินทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
817 61115260118 นาย เกียรติศักด์ิ คงทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
818 61115260119 นาย สุภวัทน์ เช้ือเพ็ชร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
819 61115260120 นาย ทรงเกียรติ นิลาบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
820 61115260121 นางสาว บุษกร ห่วงมิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
821 61115260123 นาย ศรัณยู อินทร์ประสาท เทคโนโลยีสารสนเทศ
822 61115260125 นาย ธนกร อัครารัตนพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
823 61115260126 นางสาว สุริษา อ่อนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
824 61115260127 นาย เทพบุญ กรอบมุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
825 61115260128 นางสาว รักษิณา ทันกระโทก เทคโนโลยีสารสนเทศ
826 61115260130 นาย อุทัย ปัญโย เทคโนโลยีสารสนเทศ
827 61115260201 นางสาว ศศินภา เฉลิมภาค เทคโนโลยีสารสนเทศ
828 61115260202 นางสาว มณัญญา หอมทวนลม เทคโนโลยีสารสนเทศ
829 61115260203 นางสาว วิสุทธิดา ตะกรุดแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
830 61115260204 นางสาว พิยดา ลาด า เทคโนโลยีสารสนเทศ
831 61115260205 นาย จิรทีปต์ ด้านวังขวา เทคโนโลยีสารสนเทศ
832 61115260206 นางสาว ญาณิศา เดชะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
833 61115260207 นาย ชิติพัทธ์ ฉ่ าฉวี เทคโนโลยีสารสนเทศ
834 61115260208 นางสาว อนัญพร พ่วงวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
835 61115260209 นางสาว วราภรณ์ พรหมศักดา เทคโนโลยีสารสนเทศ
836 61115260211 นางสาว ปัฐธวีภรณ์ ฟักมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
837 61115260212 นางสาว เกศิณีย์ ทุมวงษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
838 61115280103 นางสาว ศิริพรรณ บัวลี ครุศาสตร์
839 61115280104 นาย สิรภพ สนทอง ครุศาสตร์
840 61115280105 นางสาว นุชนารถ ภูมิสุข ครุศาสตร์
841 61115280106 นางสาว อมราพร รุ่งเรือง ครุศาสตร์
842 61115280109 นางสาว ปลายฟ้า อัมวงศา ครุศาสตร์
843 61115280110 นางสาว นันทวรรณ ตาแก้ว ครุศาสตร์
844 61115280111 นางสาว ชนาภา ลัพธิโสภณ ครุศาสตร์
845 61115280114 นาย ณัฐวัฒน์ วงษ์กต ครุศาสตร์
846 61115280115 นาย พงศกร ขจรศิลป์ ครุศาสตร์
847 61115280116 นาย กฤษดาวุธ พลัง ครุศาสตร์
848 61115280117 นางสาว อุดมศรี กองแก้ว ครุศาสตร์
849 61115280118 นางสาว ศิริลักษณ์ นารอด ครุศาสตร์
850 61115280119 นาย ธนบดี วิมล ครุศาสตร์
851 61115280120 นางสาว ศิริรัตน์ แป้นทรัพย์ ครุศาสตร์
852 61115280121 นางสาว ดารารัตน์ อ่อนส าลี ครุศาสตร์
853 61115280123 นางสาว กนกวรรณ บุษบา ครุศาสตร์
854 61115280124 นางสาว ปวีณา โพธ์ิวัด ครุศาสตร์
855 61115280125 นาย สราวุฒิ คร้ามดี ครุศาสตร์
856 61115280126 นางสาว นิพาดา บุญธรรม ครุศาสตร์
857 61115280127 นาย พันธกานต์ เงินลา ครุศาสตร์
858 61115280129 นาย วัลลภ ถานาน ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
859 61115280130 นาย ติณณ์รดิศ บุญพยา ครุศาสตร์
860 61115280201 นาย ศุภชัย บัวเชย ครุศาสตร์
861 61115280204 นางสาว เพ็ญนภา แสงชัย ครุศาสตร์
862 61115280206 นางสาว สุนิสา จ่ันล่ัน ครุศาสตร์
863 61115280207 นาย โชคชัย ทองคง ครุศาสตร์
864 61115280208 นางสาว นะมามิ รอดเรือง ครุศาสตร์
865 61115280209 นาย อภิสิทธ์ิ ขวัญสุข ครุศาสตร์
866 61115280211 นางสาว กัญญาณัฐ แนบบุญ ครุศาสตร์
867 61115280212 นาย ยศพล พามา ครุศาสตร์
868 61115280213 นางสาว ณัชณรัญชน์ เถ่ือนทอง ครุศาสตร์
869 61115280214 นางสาว นงลักษณ์ เจริญวัย ครุศาสตร์
870 61115280218 นางสาว อภิญญา คนซ่ือ ครุศาสตร์
871 61115280219 นางสาว กฤษณา คงรัก ครุศาสตร์
872 61115320102 นาย สุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
873 61115320103 นาย ชลสิทธ์ิ เท่ียงเอ่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
874 61115320104 นางสาว อินทิรา บ ารุงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
875 61115320106 นาย ตรีทเศศ โพธ์ิตุ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
876 61115320107 นาย มงคล โพธ์ิพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
877 61115320108 นาย ชยันธร ม่วงกรุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
878 61115320109 นาย บริพัตร แสงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
879 61115320112 นางสาว ณัฐยา บรรจงศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
880 61115320113 นางสาว กัลยาณี พันธ์ุวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
881 61115320114 นาย วธัญญู ศรีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
882 61115320115 นางสาว มัลลิกา ฤทธ์ิเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
883 61115320116 นางสาว พัชราภรณ์ พรมดวงสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
884 61115320118 นาย เจษฎากรณ์ ผอบเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
885 61115320119 นางสาว รุจิดา ดีมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
886 61115320120 นางสาว สุทธิดา คามบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
887 61115320201 นางสาว พรนิภา หิรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
888 61115320202 นาย ณัฐวุฒิ โตสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
889 61115320204 นางสาว จุติพร เอ้ือสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
890 61115320206 นาย วิทวัส งามอักษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
891 61115320207 นางสาว รัชนีกร กล่ินทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
892 61115320210 นางสาว วิภาวรรณ ปัญญาศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
893 61115500101 นางสาว สุวนันท์ ภู่ประสงค์ ครุศาสตร์
894 61115500103 นาย สุนทร ราชวี ครุศาสตร์
895 61115500106 นางสาว ศิริรักษ์ จงปลูกกลาง ครุศาสตร์
896 61115500108 นาย อทิตทัศน์ สอนดา ครุศาสตร์
897 61115500111 นางสาว ธนัญญา จันทร์สังข์ ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
898 61115500114 นางสาว ณัฐธิดา ตะกรุดราช ครุศาสตร์
899 61115500116 นางสาว จีรนันท์ วงษศรี ครุศาสตร์
900 61115500117 นาย สิทธิโชค ชัยศาสตร์ ครุศาสตร์
901 61115500119 นางสาว ณัฐชยา แก้วสุข ครุศาสตร์
902 61115500121 นาย ธีระณัฐ ทองไทย ครุศาสตร์
903 61115500123 นางสาว พัชราภรณ์ ภาคแก้ว ครุศาสตร์
904 61115500124 นางสาว ณัฐธิดา เรืองศรี ครุศาสตร์
905 61115500125 นางสาว เปรมฤทัย ทองประหยัด ครุศาสตร์
906 61115500126 นางสาว กาญจนา สาครพงษ์ ครุศาสตร์
907 61115500127 นางสาว วาสนา งามผล ครุศาสตร์
908 61115500128 นางสาว ประกายแก้ว ค าสุข ครุศาสตร์
909 61115500129 นางสาว วรรณภา พูนสวาย ครุศาสตร์
910 61115500130 นาย ศราวุฒิ แสนคาน ครุศาสตร์
911 61115500202 นาย กฤช พิมพญานนท์ ครุศาสตร์
912 61115500203 นาย ธนพนธ์ พรมไทย ครุศาสตร์
913 61115500205 นางสาว สุกัญญา ดีเจริญ ครุศาสตร์
914 61115500207 นาย ชนายุทธ แซ่ล้ี ครุศาสตร์
915 61115500208 นาย สุริโย เรียบร้อย ครุศาสตร์
916 61115500211 นาย อภิสิทธ์ิ สามสี ครุศาสตร์
917 61115500212 นาย ธนวัฒน์ ปานทอง ครุศาสตร์
918 61115500213 นางสาว นัจนันท์ ชูวงศ์ ครุศาสตร์
919 61115500214 นางสาว ชนัดดา ผลจันทร์ ครุศาสตร์
920 61115500215 นาย ชัชวาล ม่ันรอด ครุศาสตร์
921 61115500216 นาย ธนภูมิ สงค์สอาด ครุศาสตร์
922 61115500218 นาย อภิมุข อินทร์กล่ินพันธ์ ครุศาสตร์
923 61115500219 นางสาว เมทินี วาทิน ครุศาสตร์
924 61115500220 นาย ภาณุวิชญ์ สอนง่าย ครุศาสตร์
925 61115500221 นาย ธนายุทธ พรมภักดี ครุศาสตร์
926 61115500222 นาย ชนาธิป ขุนคงเสถียร ครุศาสตร์
927 61115500224 นางสาว สุกานดา เย้ืองกาย ครุศาสตร์
928 61115500227 นาย วิชญ์ศวรรษ มาตรง ครุศาสตร์
929 61115500228 นางสาว ณัฐพร แก้วตาล ครุศาสตร์
930 61115530101 นางสาว ฌัชชา เหล่าหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
931 61115530103 นางสาว สุวิดา ยอดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
932 61115530104 นางสาว บุษณี สุวรรณสมศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
933 61115530105 นางสาว กัลยรัตน์ ซ่อนพุดซา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
934 61115530106 นางสาว พิยดา ปุยข าบก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
935 61115530107 นาย วรวิช เนตรบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
936 61115530109 นางสาว ธัทจิรา ด ามณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
937 61115530110 นางสาว ชนิสรา นาคเเก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
938 61115530111 นางสาว ชลธิชา วรเวก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
939 61115530112 นางสาว ธัญรัฐ มหิงสุพรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
940 61115530113 นางสาว เขมจิรา ฉายชูวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
941 61115530114 นาย เฉลิมชัย เอ่ียมประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
942 61115530115 นาย เนติธร อ่อนตานา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
943 61115530116 นางสาว ธัญสุดา ล้ิมตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
944 61115530117 นางสาว กมลชนก กองสุจริต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
945 61115530118 นางสาว สุพรรณิการ์ กันหาเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
946 61115530120 นางสาว เจนจิรา กุลหกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
947 61115530122 นางสาว กนกลดา บุญอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
948 61115530123 นางสาว กาญจนา เจริญรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
949 61115530125 นาย อิสระ ทองบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
950 61115530127 นางสาว บุษยา ศรีสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
951 61115530128 นางสาว ธันยาภรณ์ พานรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
952 61115530129 นาย ทินภัทร อยู่ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
953 61115530130 นางสาว จิดาภรณ์ น้อยสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
954 61115530201 นางสาว พิชญา ทองเหมาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
955 61115530203 นางสาว ณัฐฐนารี สุวรรณหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
956 61115530204 นางสาว พัชราภรณ์ พรมมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
957 61115530205 นางสาว สิริยากร เจริญสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
958 61115530207 นาย ต้นชัย กล่ันแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
959 61115530209 นางสาว กฤชญา อ่ิมจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
960 61115530210 นางสาว เบญญาภา สินไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
961 61115530211 นางสาว พิชญา นนทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
962 61115530212 นาย อุดมวิทย์ ค าดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
963 61115530213 นางสาว จิราพร อุ่นจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
964 61115530214 นางสาว พุธพรรณ ภานุเวศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
965 61115530215 นางสาว กชกร สมหวัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
966 61115530216 นางสาว เกร็ดกาญจน์ ภักดีศุภผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
967 61115530217 นางสาว ภัทรวดี คงสมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
968 61115530223 นางสาว นฤมล เคร่ืองพาที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
969 61115530225 นางสาว ปิยะฉัตร สุภาพค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
970 61115530227 นางสาว ลลิตวดี นุ่มดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
971 61115530228 นาย ภานุวัฒน์ สลุงอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
972 61115530229 นางสาว สุทธิดา สาระมาถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
973 61115530230 นางสาว ชนมล เรือนงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
974 61115550101 นาย วรายุทธ์ วงษ์สง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
975 61115550102 นางสาว อมรรัตน์ มีเป่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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976 61115550103 นางสาว วาลิสา เภตรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
977 61115550105 นางสาว สุฌาดา อุ่นละม้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
978 61115550106 นางสาว กรรณิกา อนันสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
979 61115550107 นางสาว สุพรรษา ฉิมประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
980 61115550108 นางสาว แพรวพรรณราย โพธิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
981 61115550109 นาย กันดิศ เศษฐา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
982 61115550110 นาย ภูมิล ปทุมานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
983 61115550111 นางสาว ฐิติพร ส าริดเป่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
984 61115550112 นางสาว จารุวรรณ ป่ีแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
985 61115550113 นางสาว จิราภรณ์ฺ แจ้งอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
986 61115550115 นางสาว น้ าฝน ขันลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
987 61115550116 นางสาว กฤติยาภรณ์ ด้วงไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
988 61115550117 นางสาว ปิยนัน กระแสศัพท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
989 61115550118 นาย พลาธิป แก้วพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
990 61115550120 นางสาว นลัทพร นุ่มฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
991 61115550121 นางสาว ภัทรวดี คัมภีรพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
992 61115550125 นางสาว ร าไพ ดีอีเม้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
993 61115550127 นางสาว สุพรรณษา เคลือแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
994 61115550128 นางสาว บุษยา ซ าตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
995 61115550129 นางสาว สุนันทนา จอมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
996 61115550130 นางสาว วิลาวัลย์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
997 61115550201 นางสาว พรรณิภา กล่ินพูน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
998 61115550205 นาย รัตนกร ธงชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
999 61115550206 นางสาว พิชญาภา เข็มจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1000 61115550208 นาย เชาวรัตน์ ฉุนหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1001 61115550209 นาย ธีรพล สุขมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002 61115550210 นางสาว สายสุณีย์ โพธ์ิศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1003 61115550211 นางสาว วิภาวี ค าเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1004 61115550212 นางสาว พชรพรรณ สงพะเนาว์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1005 61115550213 นางสาว สุกัลยา ผ่ึงผาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1006 61115550214 นางสาว ศิริลักษณ์ วิเลปะนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1007 61115550215 นางสาว มณัชยา ทองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1008 61115550216 นางสาว ปรายฟ้า สุขประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1009 61115550217 นาย ธนพล หอมพิกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1010 61115550218 นางสาว ศิวพร เวียงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1011 61115550219 นางสาว นัฏฐารินทร์ เสียมสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1012 61115550220 นางสาว ลลิตา ช่อแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1013 61115550221 นางสาว กฤตปภา อ่ิมจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1014 61115550223 นาย ชานน สุคนธ์สราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1015 61115550224 นางสาว ปิยะภรณ์ เจริญรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1016 61115550225 นางสาว สุนิสา พิมพ์ปรุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1017 61115550226 นางสาว ณัฐธิดา สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1018 61115550227 นาย อนันตชัย เดิมสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1019 61115550228 นางสาว รัชนีกร ทองบรรหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1020 61115550229 นางสาว ศศิธร รัตนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1021 61115550230 นางสาว วันวิสาข์ บุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1022 61115610101 นางสาว ศิรินันท์ สมคะเณย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1023 61115610102 นางสาว โศภิตา รอดค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1024 61115610103 นางสาว วราภรณ์ พาพลงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1025 61115610105 นางสาว สุนันท์ ป้ันศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1026 61115610107 นางสาว กนกพร กล่ านาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1027 61115610108 นาย ภูเบศ หมวกสังข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1028 61115610110 นาย วรโชติ ทองรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1029 61115610111 นางสาว เพียงขวัญ กองแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1030 61115610112 นางสาว วรรณิดา โคมบัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1031 61115610113 นางสาว ปานชีวา ชูบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1032 61115610114 นางสาว เบ็ญจพร พลุกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1033 61115610116 นางสาว ศิริกาญจน์ ดวงสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1034 61115610120 นางสาว ศิรประภา พรประภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1035 61115610121 นางสาว ปัญจรัตน์ สงเคราะห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1036 61115610126 นางสาว ณัฐวรรณ สมวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1037 61115610127 นาย เมธาสิทธ์ิ ศรีนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1038 61115610128 นางสาว ฟ้าใส จันทรุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1039 61115610129 นาย ปริชญ์ ศริสิงห์ตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1040 61115610201 นางสาว พิมพ์ผกา หาญขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1041 61115610202 นางสาว ปภัสสร ไชยหงส์ษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1042 61115610203 นางสาว อรัญญา ส าเนียงเพราะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1043 61115610204 นางสาว อภิญญา แดงสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1044 61115610205 นาย พสิษฐ์ เปกาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1045 61115610206 นางสาว ณัฐวรรณ เครือคต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1046 61115610207 นางสาว ธัญยรัตน์ วงษ์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1047 61115610208 นางสาว สิริขวัญ นพตากูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1048 61115610209 นางสาว นลินนิภา เจริญศุภรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1049 61115610210 นางสาว พรนิภา อโนดาษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050 61115610211 นางสาว สุรีย์รัตน์ สิงห์สกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1051 61115610212 นางสาว พิมพ์มาดา แจ่มฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1052 61115610213 นางสาว พิมพ์ชนก แจ่มฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1053 61115610215 นางสาว ทิวารัตน์ ค ามา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1054 61115610216 นางสาว จิรัชยา บุญพรานชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1055 61115610218 นางสาว อริษา วงศ์ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1056 61115610219 นางสาว ฐิติมา ล้ีตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1057 61115610220 นางสาว สุธีมนต์ รดาธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1058 61115610221 นางสาว เอกอนงค์ พิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1059 61115610222 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1060 61115610226 นาย พงศธร ภมรพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1061 61115610227 นางสาว เพชราภา มีชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1062 61115610229 นาย ชาคริต น่ิมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1063 61115610230 นางสาว วรัญญา เติมดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1064 61115710101 นางสาว เจนจิรา บุญช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1065 61115710102 นาย อดิเทพ พุ่มมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1066 61115710104 นางสาว สิราวรรณ กรัดกระยาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1067 61115710105 นางสาว สุนิสา โตจ านงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1068 61115710106 นางสาว ชวนฝัน ตรงใจลาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1069 61115710107 นางสาว ศิริพร กันสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1070 61115710108 นางสาว สุวิมล น้าวิลัยเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1071 61115710109 นาย สุพัฒน์ นิลสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1072 61115710110 นาย สิทธิพัฒน์ จิตร์กระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1073 61115710111 นาย วริทธ์ิธร สุดหุ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1074 61115710112 นาย กรพัฒน์ ล้ิมสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1075 61115710113 นางสาว ชนาทิพย์ เศียรนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1076 61115710114 นางสาว จาฏุพัจน์ สังข์ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1077 61115710115 นาย ชยโชติ กมลวิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1078 61115710116 นางสาว ศศิธร ผ่องศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1079 61115710117 นางสาว สิรินุช เย็นสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1080 61115710118 นางสาว ภัทรศยา วงศ์แปง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1081 61115710119 นางสาว วศินันท์ ดาพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1082 61115710120 นางสาว เอมีร่ี โบนมาริน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1083 61115710122 นางสาว มุกดารัตน์ เบญมาตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1084 61115710123 นางสาว กัลยา สังขวัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1085 61115710124 นางสาว สุวนันท์ ดงหลง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1086 61115710125 นางสาว วรพรรณ อ่ าคูณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1087 61115710126 นางสาว ศุภากร เผ่าน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1088 61115710128 นางสาว มณีรัตน์ คตเข็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1089 61115710129 นางสาว ณฤมนต์ แก้วดวงดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1090 61115710130 นางสาว อารียา ทรงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1091 61115710201 นาย ณัฐภัทร มะกรูดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1092 61115710202 นางสาว นฤมน พาที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1093 61115710204 นางสาว พิธุกานต์ ตันตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1094 61115710205 นางสาว พงศ์สุดา โกทัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1095 61115710207 นาย กฤษดา แจ้งจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1096 61115710208 นางสาว พงศ์สุภา โกทัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1097 61115710209 นางสาว ชนิดาภา เหลียวกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1098 61115710210 นางสาว ภาทิณี นามบุญศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1099 61115710211 นาย ธนภัทร ทองอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1100 61115710212 นางสาว ณฐพร ลาดเสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1101 61115710213 นางสาว กัญธิมา บานเเย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1102 61115710214 นางสาว กุลชญา เจริญสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1103 61115710215 นาย รชต สุนาวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1104 61115710216 นางสาว อรนภา โอภาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1105 61115710217 นาย ศิริโชค สุดประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1106 61115710218 นางสาว กมลวรรณ ขุนอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1107 61115710219 นางสาว โสธิดา วงษ์อินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1108 61115710220 นางสาว ศศิภา บุญประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1109 61115710221 นางสาว กมลวรรณ บุพลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1110 61115710222 นางสาว พัชรี สมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1111 61115710224 นางสาว พิมพ์ลภัส ซับไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1112 61115710225 นางสาว ยลรดี ส าราญอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1113 61115710226 นาย ธนายุทธ โหยหวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1114 61115710227 นางสาว อาทิตยา บุญเลิศลพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1115 61115710228 นางสาว วรนุช ผลทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1116 61115710229 นางสาว อนงค์ศรี อาจสมบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1117 61115710230 นางสาว สุชาดา จันทรเลขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1118 61124010103 นางสาว ภัทรวดี เผือดผาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1119 61124010108 นางสาว อาทิตยา ตรุษสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1120 61124010109 นางสาว ปวีณา บรรจงชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1121 61124010110 นางสาว ดลยา อินทรประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1122 61124010112 นาย นคริทร์ นาทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1123 61124010113 นางสาว นลินี ประภาแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1124 61124010117 นาย จักรายุทธ เณรแขก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1125 61124010119 นางสาว อภิสรา กล่อมจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1126 61124190101 นาย สุนทร เสมาเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1127 61124310101 นางสาว อริสา หงษ์ร่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1128 61124310102 นางสาว กัญญา สลุงอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1129 61124310103 นางสาว สุมาลีวรรณ โพธ์ิสระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1130 61124310105 นางสาว นิราภร หล้าเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1131 61124310106 นางสาว ตติยา ร าค าจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1132 61124310107 นางสาว วชิราพร ช่ังป้ัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1133 61124310108 นางสาว ดาราวดี อ่อนพรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1134 61124310109 นางสาว ปิยาพัชร จันทร์สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1135 61124310110 นางสาว ธัญวรัตม์ หน่อค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1136 61124310111 นางสาว อารีรัตน์ ยืนยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1137 61124310113 นางสาว กฤษณา เจริญสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1138 61124310115 นางสาว สายป่าน สางชัยภูมิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1139 61124310116 นาย ธนกร จ ารัสธนพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1140 61124380101 นางสาว รัตติยา ขาวละมูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1141 61124380102 นางสาว สิรินภา อินทร์จ านงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1142 61124380103 นางสาว ธัญดา วัฒนะชานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1143 61124380104 นางสาว เกวริน เหล็กหล่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1144 61124380105 นางสาว ลักษ์คนา เปรมกมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1145 61124380106 นางสาว จารุวรรณ ทาเอ้ือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1146 61124380107 นางสาว กัลย์สุดา ช้างพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1147 61124380108 นางสาว ณัฐนรี ส าราญสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1148 61124380109 นางสาว สรวงสุดา คงนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1149 61124380113 นาย พงษ์เทพ สาระเวก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1150 61124380115 นางสาว ธิดาวรรณ ยอดจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1151 61124380116 นางสาว พิชญดา ปะวันนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1152 61124380118 นางสาว ศรสวรรค์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1153 61124380119 นางสาว อัจจิมา ชูณวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1154 61124440101 นางสาว อมรรัตน์ ค าภูมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1155 61124440102 นางสาว รสสุคนธ์ เทพศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1156 61124440104 นางสาว สุชาวดี ตะกรุดเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1157 61124440105 นางสาว สมิตานัน สะอาดพุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1158 61124440106 นางสาว นนทนันท์ จันวงษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1159 61124440108 นางสาว ศศิธร จันทร์โทกุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1160 61124440109 นางสาว อัจฉราวรรณ เกตุโคกกรวด เทคโนโลยีสารสนเทศ
1161 61124440110 นางสาว นิตยา ปานพรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1162 61124440111 นาย ภาคภูมิ พานทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1163 61124440112 นาย สิทธิชัย ศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1164 61124440113 นาย ปิยะวัช เคหะไตรรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1165 61124440114 นาย ชัยณรงค์ สกุลทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1166 61124440115 นาย ธนวัฒน์ วานิชกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1167 61124440116 นางสาว ศศิประภา จ าปา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1168 61124440117 นาย ศุภกร วีระกังวานกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
1169 61124440118 นางสาว อุดมลักษณ์ รัตนวิจารณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1170 61124440119 นางสาว สุนทรี แสงตะคร้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1171 61124440120 นาย นิติเทพ พูลหิรัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1172 61124440122 นางสาว ณภัทร วงษ์พยอม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1173 61124440124 นางสาว วิชุตาภรณ์ วงษ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1174 61124440125 นาย ศิลานุวัตร สุพัฒนวัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1175 61124440126 นางสาว ชวิศา สระฉันทพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1176 61124440127 นาย อภินันท์ เสาเกลียว เทคโนโลยีสารสนเทศ
1177 61124440129 นาย พลวัฒน์ สิบปา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1178 61124440130 นาย กิตติพงศ์ อธิวงศ์รัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1179 61124440131 นาย ณัฐพงศ์ ม่ันคง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1180 61124440132 นาย กาจพล บุญเนตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1181 61124440133 นาย เฌอ นนทะโคตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1182 61124440135 นางสาว กชามาส อยู่เย็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
1183 61124440136 นาย อมรเทพ สุนทรศิริชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
1184 61124520101 นางสาว พิมพ์ศิริ อินต๊ะค าวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1185 61124520102 นางสาว ศศิชา แสงสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1186 61124520103 นาย ณัฐพงศ์ ไชยชาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1187 61124520104 นาย สิทธิชัย ทองสารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1188 61124520106 นางสาว กัลยารัตน์ พรมจรรยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1189 61124520107 นาย ธนกร มณีอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1190 61124520109 นางสาว มณีรัตน์ แซ่งุ่ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1191 61124520110 นางสาว นีรชา แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1192 61124520111 นางสาว กชกร บุญปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1193 61124520112 นางสาว ดาวมนีย์ ค ามี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1194 61124520113 นาย กฤษฐาพงศ์ ดวงใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1195 61124520114 นาย ณัฐวุฒิ งอกข้าวนก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1196 61124520115 นาย อภิสิทธ์ิ สุธรรมราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1197 61124520117 นางสาว ภาณุมาศ สมใสย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1198 61124590103 นางสาว สปัณตา แก้วตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1199 61124590104 นางสาว สุภาภรณ์ รอบรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1200 61124590105 นางสาว วรรณิสา เสโน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1201 61124590106 นางสาว ฐิติมา วงษ์ส ามะโน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1202 61124590107 นางสาว สุริศา ค าเค็ญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1203 61124590109 นางสาว อรนิชา เสนาพันธ์ุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1204 61124630103 นาย นัฐดนัย กาจเข็ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1205 61124630104 นางสาว อิสริยา แสงม่วงยาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1206 61124630105 นางสาว สุธิดา อวดคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1207 61124630106 นาย อาทิตย์ โชติช่วง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1208 61124630107 นางสาว มณลดา สิทธิข า เทคโนโลยีสารสนเทศ
1209 61124630108 นาย ภาณุวัฒน์ วัสธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1210 61124630109 นาย ธนกร ศรีประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1211 61124640101 นาย อภินันท์ วัดย้ิม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1212 61124640102 นาย จิตรภาณุ สามงามไกร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1213 61124640103 นาย ไกรวิชญ์ เทียนศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1214 61124640104 นาย วชิราวุธ ชาญยุทธนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1215 61124640106 นางสาว กรกนก กลัดสอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ
1216 61124640107 นาย ธนกฤต อักษรทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1217 61124640112 นาย จุลรักษ์ จันทร์ดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1218 61124640113 นาย เจนภพ อยู่เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1219 61124640114 นางสาว รวีวรรณ วิจิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1220 61124640115 นาย นันทวัฒน์ นกยูงแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1221 61134060101 นาย มนัสชัย วงเสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1222 61134060103 นางสาว ญาดา ผ่องสง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1223 61134060105 นางสาว ฐิฏิภรณ์ รีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1224 61134060106 นาย สุทัศน์ ไชยรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1225 61134060107 นางสาว สุรีรัตน์ จิตตมาโร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1226 61134060108 นางสาว ปรียนุช กว้างขวาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1227 61134060112 นางสาว จิราพร ภูก าเหนิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1228 61134060113 นางสาว หทัยพัชร ยุ้ยเปร่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1229 61134060114 นางสาว ยุพารัตน์ กันดีลัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1230 61134060115 นาย พงศภัค ยอดสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1231 61134060116 นางสาว กชกร อ่อนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1232 61134530101 นางสาว อารยา ทองอร่าม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1233 61134530102 นาย จิตรทิวัส มาศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1234 61134530103 นาย ธงชัย กองพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1235 61134530104 นางสาว ชุติมา สว่างศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1236 61134530105 นาย ก้องกิตติคุณ บุญพ่ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1237 61134530106 นาย สรธัศ หนูรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1238 61134530107 นางสาว กุลจิรา สาคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1239 61134530109 นางสาว ภัคจิรา ดีจันทร์หอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1240 61134530111 นางสาว จริญญา ค าสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1241 61134530113 นางสาว ยุวรินทร์ ค ารินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1242 61134530114 นางสาว นีรนาท บุญวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1243 61134530116 นาย ยศกร ยอดสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1244 61134530117 นางสาว หทัยรัตน์ เสริมสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1245 61134530118 นาย กวี ทับเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1246 61134530119 นางสาว ศรัณย์ธร วนวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1247 61134530120 นาย ต่อศักด์ิ กล่ันแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1248 61134530121 นางสาว ณัฐมน เพ็ชรสุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1249 61134530122 นางสาว วสิตา หลอดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1250 61134530123 นางสาว กัลยา ชารีรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1251 61134530125 นางสาว จิดาภา ตันศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1252 61134530126 นางสาว ชุติมา วงษาเศก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1253 61134530127 นางสาว รุ่งกานต์ สดใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1254 61134530128 นางสาว นลินี สอนราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1255 61134530130 นาย ณพวัฒน์ บุญกุระกนก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1256 61134530132 นางสาว ศิริพร หญ้าปล้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1257 61134530134 นาย สิทธิพล พรมพรึกษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1258 61134530137 นางสาว สุฑาทิพย์ พันธชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1259 61134530138 นางสาว กิตติพรรณ พิมพ์ศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1260 61134530139 นาย สิทธิโชติ สูตรสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1261 61134810101 นางสาว สุพัตญา บุญเถ่ือน วิทยาการจัดการ
1262 61134810103 นางสาว ช่อมะขาม ม่วงเกล้ียง วิทยาการจัดการ
1263 61134810104 นางสาว ณัฐณิชา เทียบเทียม วิทยาการจัดการ
1264 61134810109 นางสาว สุภนิดา วงษาไชย วิทยาการจัดการ
1265 61134810114 นางสาว อรอุมา ผิวเอ่ียม วิทยาการจัดการ
1266 61134810115 นาย รุ่งทวี บุญย่ิง วิทยาการจัดการ
1267 61134810116 นางสาว กนกภรณ์ อ่อนค า วิทยาการจัดการ
1268 61134810117 นางสาว พัธนาพร ปัตตะแวว วิทยาการจัดการ
1269 61134810120 นางสาว ณัชชา กุลแจง วิทยาการจัดการ
1270 61134810122 นาย ชาตรี ค าเเก้ว วิทยาการจัดการ
1271 61134810124 นางสาว สุพัตรา ศิริทรัพย์ วิทยาการจัดการ
1272 61134810125 นางสาว ศศิวิมล มุ้ยห้วยแก้ว วิทยาการจัดการ
1273 61134810127 นางสาว วิลาสิณี จ่ันพลอย วิทยาการจัดการ
1274 61134810128 นางสาว พัชราภา วิริยะพงศ์ วิทยาการจัดการ
1275 61134810129 นาย พัฒนพงศ์ พวกมีย่ิง วิทยาการจัดการ
1276 61134810130 นางสาว ภัสรา กล่ินทอง วิทยาการจัดการ
1277 61134810131 นางสาว เก็จมณี พรมสาตร์ วิทยาการจัดการ
1278 61134810136 นางสาว จิราภรณ์ มีทา วิทยาการจัดการ
1279 61134810138 นางสาว นฤมล ผลนัย วิทยาการจัดการ
1280 61134810139 นางสาว อาซีรา มามะ วิทยาการจัดการ
1281 61134810140 นาย พงศภัค ม่วงทิม วิทยาการจัดการ
1282 61134810141 นางสาว ศุภนิดา โพธ์ิทอง วิทยาการจัดการ
1283 61154430102 นาย สหรัฐ หนูไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1284 61154430103 นาย บูรชิต ฉ่ าเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1285 61154430104 นางสาว เมภาวดี อ่อนส าอาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1286 61154430105 นาย อนุชิต ชูมก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1287 61154430107 นาย อติเทพ ภิญโญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1288 61154430110 นางสาว รังสิมันต์ พิริยะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1289 61154430113 นาย ณกรณ์ ใยบัว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1290 61154430114 นาย นราธิป เปลรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1291 61154520101 นาย สุพรัตน์ นาคประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1292 61154520102 นางสาว ศิริรัตน์ สัตย์ซ่ือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1293 61154520103 นาย อภิสิทธ์ิ แสนสูงเนิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1294 61154520105 นางสาว อภิญญา บุญธีร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1295 61154520106 นางสาว สุรวดี ว่องไว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1296 61154520107 นางสาว สโรชา โสมดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1297 61154520108 นาย สิทธิโชค เรืองรุ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1298 61154530101 นาย สิรวิชญ์ ประสิทธ์ิสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1299 61154530102 นาย อรรถพล เอ่ียมตุ้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1300 61154580101 นาย ธีรพงษ์ ประสมพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1301 61154580102 นาย เจษฎา จงภักดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1302 61154580106 นาย กิตติเทพ วงษ์เรือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1303 61154580109 นาย ปวินทร์ ป่างศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1304 61154580110 นาย ภาณุพงศ์ วงศ์มณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1305 61154580111 นาย ณัฐพร ธงสิบสอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1306 61154580114 นาย อัมพล ข าศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1307 61154580115 นาย สหัสวรรษ ศรีตัมภวา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1308 61154580119 นาย ต้นตระกาลณ์ ทนลาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1309 61154750102 นาย พชรพล ศรีสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1310 61154750103 นาย วรวุฒิ เอ่ียมสมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1311 61154750104 นางสาว วัชรินทร์ หนูอ่อนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1312 61154750105 นางสาว วิภาดา หิรัญรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1313 61154750106 นางสาว กนกพร น่ิมสุพรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1314 61154750107 นางสาว จันทิมา กองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1315 61154750108 นางสาว ดวงพร แสงสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1316 61154750110 นางสาว ปรัชญา จุฬาพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1317 61154750111 นางสาว อริยดา พันธ์น้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1318 61154750112 นางสาว สุภาภรณ์ โคกสวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1319 61154750113 นาย วุฒิศักด์ิ จ าปาถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1320 61154750114 นางสาว กมลพร มะหะหมัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1321 61154750116 นางสาว ศรัณย์รัชต์ ป่ินทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1322 61154750118 นาย สัจจะ ประโมงมุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1323 61154750119 นาย นิติรัฐ สุภาพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1324 61154750120 นางสาว กรรณยาวรรณ สุวรรณโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1325 61154750121 นางสาว จารุวรรณ กระจ่างจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1326 61154750125 นาย พงศกร โฉมเฉลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1327 61154750126 นางสาว เบญจวรรณ์ ศรีแจ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1328 61154750131 นาย นรเศรษฐ์ กลมประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1329 61154750132 นาย ปัญญา โพธ์ิน่ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1330 61164620102 นาย สุริยา เอมอ่ิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1331 61164620103 นาย ปัญญากร โรจนปาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1332 61164620104 นาย วิรัตน์ ทรัพย์ประมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1333 61164620105 นาย เฉลิม รักรุกรบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1334 61164620106 นางสาว ญาณิศา ผลจ าปา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1335 61164620108 นาย กมลกฤต ผ่องพันธ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1336 61164620109 นาย กฤษฎา ญาณจิตรานนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1337 61164620110 นางสาว กฤษมล ผ่องพันธ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1338 61172790101 นางสาว สกุลตลา ระวิงทอง วิทยาการจัดการ
1339 61172790103 นางสาว นิชาภา ศรีสุข วิทยาการจัดการ
1340 61172790111 นาย สุขสันต์ จันทะวัน วิทยาการจัดการ
1341 61174730102 นางสาว ธิดาภรณ์ ก าจาย วิทยาการจัดการ
1342 61174730104 นางสาว บุษบา จ าปาทิพย์ วิทยาการจัดการ
1343 61174730106 นาย ณัฐสิทธ์ิ แจ่มดวง วิทยาการจัดการ
1344 61174730107 นางสาว วนารีย์ รักษาอินทร์ วิทยาการจัดการ
1345 61174730109 นางสาว ผกามาส รสฉ่ า วิทยาการจัดการ
1346 61174730110 นางสาว ชมพูนุช เสน้ าเท่ียง วิทยาการจัดการ
1347 61174730111 นางสาว เดือนเพ็ญ อุ่นเจริญ วิทยาการจัดการ
1348 61174730113 นางสาว ธนัชพร อารีชม วิทยาการจัดการ
1349 61174730114 นางสาว นฤมล ทองสุข วิทยาการจัดการ
1350 61174730115 นางสาว ดวงใจ แท่งทอง วิทยาการจัดการ
1351 61174730116 นางสาว ดาริกา โคตรเทียม วิทยาการจัดการ
1352 61174730117 นางสาว นงนภัส พุทธวงษ์ วิทยาการจัดการ
1353 61174730119 นางสาว มลิวัลย์ วงศ์เทียน วิทยาการจัดการ
1354 61174730120 นางสาว วาสนา พวงทอง วิทยาการจัดการ
1355 61174730121 นาย ก่อเกียรต์ิ ศรีวิรัตน์ วิทยาการจัดการ
1356 61174730122 นาย เจษฎากร แจ้งผล วิทยาการจัดการ
1357 61174730123 นางสาว อรณี เดชแทน วิทยาการจัดการ
1358 61174730124 นางสาว เพ็ญนภา พรมจันทร์ วิทยาการจัดการ
1359 61174730128 นาย อิทธิ ค าสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
1360 61174730129 นางสาว พนิดา ไพรงาม วิทยาการจัดการ
1361 61174730135 นางสาว ณัฐณิชา แก้วยะรัตน์ วิทยาการจัดการ
1362 61174730136 นางสาว อามานี เจ๊ะเต๊ะ วิทยาการจัดการ
1363 61174730141 นางสาว อรอนง ยอดแก้ว วิทยาการจัดการ
1364 61174730144 นาย นิพนธ์ พวงนาค วิทยาการจัดการ
1365 61174790101 นางสาว ปานตะวัน โพธ์ิพฤกษ์ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1366 61174790102 นางสาว ณัฐชา เดชะ วิทยาการจัดการ
1367 61174790103 นางสาว ปานทิพย์ อยู่เจริญ วิทยาการจัดการ
1368 61174790104 นางสาว อริสรา พร้อมเพรียง วิทยาการจัดการ
1369 61174790105 นางสาว ภัททิรา เพ็งไชโย วิทยาการจัดการ
1370 61174790106 นางสาว รวิวรรณ สังมิ วิทยาการจัดการ
1371 61174790107 นางสาว ดวงพรรษ หนูบุญรักษ์ วิทยาการจัดการ
1372 61174790109 นางสาว พัชริดา กะพงษ์ทอง วิทยาการจัดการ
1373 61174790110 นางสาว ธนภร ฟักน่ิม วิทยาการจัดการ
1374 61174790111 นางสาว สุภาพร เงินอยู่ วิทยาการจัดการ
1375 61174790112 นางสาว วราภรณ์ เนียมเผือก วิทยาการจัดการ
1376 61174790113 นางสาว นฤมล คงเรียน วิทยาการจัดการ
1377 61174790114 นางสาว เจนจิรา บัวริคาน วิทยาการจัดการ
1378 61174790115 นางสาว นิศาชล ค าปก วิทยาการจัดการ
1379 61174790116 นางสาว ศิริพร อ่วมสุขโข วิทยาการจัดการ
1380 61174790117 นางสาว กนกอร สีหะนาท วิทยาการจัดการ
1381 61174790119 นางสาว ณัฐธิชา ปานสกุล วิทยาการจัดการ
1382 61174790120 นางสาว สุธิดา ภาวะกุล วิทยาการจัดการ
1383 61174790122 นางสาว ชนมน สว่างอารมณ์ วิทยาการจัดการ
1384 61174790123 นางสาว ณัฐนรี พระจันทร์ วิทยาการจัดการ
1385 61174790124 นาย เอกรินทร์ ค าภีระ วิทยาการจัดการ
1386 61174790125 นาย ศุภกร แสงสว่าง วิทยาการจัดการ
1387 61174790126 นางสาว ณัฐพร อาจหาญ วิทยาการจัดการ
1388 61174790129 นางสาว อริสรา ทรสัตย์ วิทยาการจัดการ
1389 61174790130 นางสาว กฤดิพรรณ เทศแจ่ม วิทยาการจัดการ
1390 61174790132 นางสาว ศรัณย์พร ม่วงเรือน วิทยาการจัดการ
1391 61174790133 นางสาว ศรัณย์พร มีโถ วิทยาการจัดการ
1392 61174790134 นางสาว สโรชา เท่ียงธรรม วิทยาการจัดการ
1393 61174790137 นางสาว กัญญาณัฐ หุ้ยกระบวน วิทยาการจัดการ
1394 61174790141 นางสาว ภาวรินทร์ ศิริสลุง วิทยาการจัดการ
1395 61174790142 นางสาว บุษบา บุญน าพา วิทยาการจัดการ
1396 61174790143 นางสาว สิรัญญา โอนทองหลาง วิทยาการจัดการ
1397 61174790144 นางสาว วรรณภา บุญมา วิทยาการจัดการ
1398 61174790145 นางสาว โชติรส สังเต็ม วิทยาการจัดการ
1399 61174790146 นางสาว วริศรา ทัศนบริบูรณ์ วิทยาการจัดการ
1400 61174790148 นางสาว ปิยะฉัตร สุขเกษม วิทยาการจัดการ
1401 61174790149 นาย ด ารงค์เดช พวงภู่ วิทยาการจัดการ
1402 61174790150 นางสาว ศศิธร รัศมี วิทยาการจัดการ
1403 61174790202 นาย กฤษติกร สุปันนี วิทยาการจัดการ
1404 61174790204 นาย อนันต์ สีธาตุ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1405 61174790205 นางสาว วนารี อินทร์ชู วิทยาการจัดการ
1406 61174790206 นาย ภัทราวุธ ศรีพะลาน วิทยาการจัดการ
1407 61174790207 นาย ตฤณ บุญทัศน์ วิทยาการจัดการ
1408 61174790208 นางสาว กุลสตรี หม่ืนหาญ วิทยาการจัดการ
1409 61174790211 นางสาว กฤติยา พิมพ์ทนต์ วิทยาการจัดการ
1410 61174790214 นาย อธิป ชูบุปผา วิทยาการจัดการ
1411 61174790216 นาย ชัยฤทธ์ิ อุเบกขจิตร วิทยาการจัดการ
1412 61174790221 นาย สรายุทธ กันเกตุแก้ว วิทยาการจัดการ
1413 61174790222 นางสาว อุมาพร อุบลทิพย์ วิทยาการจัดการ
1414 61174910101 นาย สันตพงค์ เอนกศิลป์ วิทยาการจัดการ
1415 61174910102 นางสาว เสาวลักษณ์ สามิภักด์ิ วิทยาการจัดการ
1416 61174910103 นางสาว เปรมศิริ สินทร วิทยาการจัดการ
1417 61174910104 นาย อธิวัฒน์ สระทองฮ่วม วิทยาการจัดการ
1418 61174910106 นางสาว จิณห์จุฑา ข าละเอียด วิทยาการจัดการ
1419 61174910107 นางสาว ปลายฟ้า รอดมา วิทยาการจัดการ
1420 61174910108 นางสาว พลอยไพลิน บาโล วิทยาการจัดการ
1421 61174910109 นางสาว ศศิวิมล อุบลเช้ือ วิทยาการจัดการ
1422 61174910110 นางสาว วัชรินทร์ บุญมา วิทยาการจัดการ
1423 61174910111 นางสาว ประภาศิริ จินดารัตน์ วิทยาการจัดการ
1424 61174910113 นางสาว ป่ินประกาย บุญถนอม วิทยาการจัดการ
1425 61174910115 นางสาว นุชจรี รุ่งเรือง วิทยาการจัดการ
1426 61174910116 นางสาว ชลธิชา อินทรประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
1427 61174910118 นางสาว ขวัญชนก วงษ์น้อย วิทยาการจัดการ
1428 61174910120 นางสาว นฤมล อ่วมจุ้ย วิทยาการจัดการ
1429 61174910122 นางสาว พิมนภา หาญจับพาล วิทยาการจัดการ
1430 61174910123 นางสาว รุจิรา สุขทวี วิทยาการจัดการ
1431 61174910124 นางสาว ปภาวีร์ ศิริวีระศิลป์ วิทยาการจัดการ
1432 61174910126 นางสาว ณัฐฐา น่ิมน้อย วิทยาการจัดการ
1433 61174910128 นางสาว วรดา พิมสว่าง วิทยาการจัดการ
1434 61174910129 นางสาว ชาลิสา เวียงค า วิทยาการจัดการ
1435 61174910130 นางสาว วรรณวิสา ชูศรี วิทยาการจัดการ
1436 61174910131 นางสาว พรพิมล รามัญวงค์ วิทยาการจัดการ
1437 61174910133 นาย ภัทรพงษ์ โพธ์ิวงศ์ วิทยาการจัดการ
1438 61174920101 นางสาว กนกวรรณ ธรรมโชติ วิทยาการจัดการ
1439 61174920102 นาย รัตนพล อยู่ประเสริฐ วิทยาการจัดการ
1440 61174920103 นาย ภราดร ผาใต้ วิทยาการจัดการ
1441 61174920104 นางสาว เปรมสุดา โกเกตุ วิทยาการจัดการ
1442 61174920105 นางสาว นันทวรรณ ใจทหาร วิทยาการจัดการ
1443 61174920107 นางสาว เพ็ญนภา ข่าวดี วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1444 61174920108 นางสาว กุลจิรา แซ่เช้า วิทยาการจัดการ
1445 61174920109 นาย วิศวะ หอมหวล วิทยาการจัดการ
1446 61174920110 นาย ฤทธิเกียรติ พุ่มทับทิม วิทยาการจัดการ
1447 61174920111 นางสาว จุฑารัตน์ เพชราช วิทยาการจัดการ
1448 61174920112 นาย ธนดล สุริยะเจนใจ วิทยาการจัดการ
1449 61174920113 นาย สัณห์ปกรณ์กุล ดิษลักษณะ วิทยาการจัดการ
1450 61174920115 นาย ศุภศิลป์ ด าคลองตัน วิทยาการจัดการ
1451 61174920116 นางสาว เนตรชนก แจ่มใส วิทยาการจัดการ
1452 61174920117 นาย คริษฐ์ บุญจฑิตย์ วิทยาการจัดการ
1453 61174920118 นาย ชินดนัย สอนเจตน์ วิทยาการจัดการ
1454 61174920119 นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา วิทยาการจัดการ
1455 61174920122 นาย ภาธรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร วิทยาการจัดการ
1456 61174920123 นางสาว ปนัดดา สุบุญสันธ์ิ วิทยาการจัดการ
1457 61174920124 นางสาว สุนิสา บัวขาว วิทยาการจัดการ
1458 61174920125 นางสาว มาริษา เคล้าเครือสุดตา วิทยาการจัดการ
1459 61174920129 นางสาว น้ าทิพย์ ธรรมวงษ์ วิทยาการจัดการ
1460 61174920131 นางสาว อธิษฐาน ยาประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
1461 61174920133 นาย พีรพล ตันติบริบูรณ์ วิทยาการจัดการ
1462 61174920134 นางสาว ปวีณา พันธ์ุตาวงษ์ วิทยาการจัดการ
1463 61174920135 นางสาว เจนจิรา เจริญมาก วิทยาการจัดการ
1464 61174920136 นางสาว ปภาวดี พุฒนอก วิทยาการจัดการ
1465 61174920138 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ค าพุ่ม วิทยาการจัดการ
1466 61174920139 นางสาว รวิสรา วิทยากาญจน์ วิทยาการจัดการ
1467 61174920140 นางสาว ชลทิชา กองสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
1468 61174920142 นาย ชุติพนท์ อุตสาหประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
1469 61174920143 นางสาว ศิริรักษ์ โฉมภักด์ิ วิทยาการจัดการ
1470 61174920144 นางสาว ฐิติมา พาศรี วิทยาการจัดการ
1471 61174920145 นาย วีระยุทธ โพธ์ิทอง วิทยาการจัดการ
1472 61174930102 นางสาว รัตนาวดี ไผทรัตน์ วิทยาการจัดการ
1473 61174930103 นางสาว พิมนภา ยนตศาสตร์ วิทยาการจัดการ
1474 61174930104 นางสาว กมลวรรณ แปลงนารี วิทยาการจัดการ
1475 61174930105 นางสาว วรฤทัย สุเมรุไหว วิทยาการจัดการ
1476 61174930106 นางสาว สุดารัตน์ ข าระหงษ์ วิทยาการจัดการ
1477 61174930107 นางสาว พิชญาภา อบเชย วิทยาการจัดการ
1478 61174930108 นาย วโรดม เหลือช่ัง วิทยาการจัดการ
1479 61174930109 นางสาว กิจติยา ชูจันทร์ วิทยาการจัดการ
1480 61174930110 นางสาว ปิยะธิดา อุพรม วิทยาการจัดการ
1481 61174930111 นางสาว วราภรณ์ จงใจรัก วิทยาการจัดการ
1482 61174930112 นางสาว สุรางคณา โคตรประทุม วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1483 61174930113 นางสาว นมิดา คล้ายสุรินทร์ วิทยาการจัดการ
1484 61174930114 นางสาว อารียา โสภณ วิทยาการจัดการ
1485 61174930116 นาย กฤษณะ พรมกสิกร วิทยาการจัดการ
1486 61174930117 นางสาว นิศาชล ระดมทอง วิทยาการจัดการ
1487 61174930120 นางสาว พรทิพย์ โปรยเงิน วิทยาการจัดการ
1488 61174980102 นางสาว อังคนา เกตุเผือก วิทยาการจัดการ
1489 61174980103 นางสาว ธารารัตน์ แก้วพรหม วิทยาการจัดการ
1490 61174980104 นาย คเณศร์ ข านาท วิทยาการจัดการ
1491 61174980106 นางสาว ธิติมา ใบจ าปี วิทยาการจัดการ
1492 61174980107 นาย ธนภัทร เลยท้าว วิทยาการจัดการ
1493 61174980109 นางสาว กัญจนพร ผลน้อย วิทยาการจัดการ
1494 61174980110 นางสาว จณิตา นนทะ วิทยาการจัดการ
1495 61174980111 นางสาว ใกล้รุ่ง สายท้ิง วิทยาการจัดการ
1496 61174980112 นาย ศุภสัณฑ์ ถ้ าทอง วิทยาการจัดการ
1497 61174980115 นางสาว พรสิตา เพชรชัย วิทยาการจัดการ
1498 61174980116 นางสาว ธารินี อินทรักษ์ วิทยาการจัดการ
1499 61174980117 นาย ณัฐพล นุชอยู่ วิทยาการจัดการ
1500 61174980118 นางสาว เกศราภรณ์ สุขเกษม วิทยาการจัดการ
1501 61174980121 นางสาว รวิพร สังขวิจิตร วิทยาการจัดการ
1502 61174980122 นางสาว ศิริลักษณ์ สิงห์สุข วิทยาการจัดการ
1503 61174980127 นางสาว เปรมฤทัย พุกบุตร์ วิทยาการจัดการ
1504 61174980128 นางสาว ณัฐพร กุลแก้ว วิทยาการจัดการ
1505 61174980129 นาย ชัยยงค์ อ่ิมสิน วิทยาการจัดการ
1506 61174980130 นาย ธนาธิป ป่ินทอง วิทยาการจัดการ
1507 61174980131 นางสาว อัญมณี ถาอ่อน วิทยาการจัดการ
1508 61174980132 นางสาว สุทธิกานต์ เขียวโสภา วิทยาการจัดการ
1509 61174980134 นาย สุทิราช คล้ายประเสริฐ วิทยาการจัดการ
1510 61174980135 นางสาว ศิรินญา น่ิมเทียน วิทยาการจัดการ
1511 61174980136 นางสาว ธนวันต์ ผิวอ่อน วิทยาการจัดการ
1512 61174980137 นางสาว อรทัย กาบทอง วิทยาการจัดการ
1513 61182800114 นางสาว ธันยพร พูลสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
1514 61182800119 นางสาว ดาลัด เอ่ียมใหม่ วิทยาการจัดการ
1515 61184800101 นางสาว ชลดา แก้วอ่อน วิทยาการจัดการ
1516 61184800102 นางสาว นิลมล นกเต้า วิทยาการจัดการ
1517 61184800103 นางสาว เนตรชนก อยู่เมือง วิทยาการจัดการ
1518 61184800104 นางสาว ปัทมา ตุนสมจิต วิทยาการจัดการ
1519 61184800106 นางสาว วลัยพรรณ บุญพูล วิทยาการจัดการ
1520 61184800107 นางสาว วณิชชา ผู้เเป้น วิทยาการจัดการ
1521 61184800108 นางสาว ชไมภรณ์ อุดมนา วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1522 61184800111 นาย วัชเรนทร์ ขันติเนตร วิทยาการจัดการ
1523 61184800113 นางสาว สุวรรณา ชูเชิด วิทยาการจัดการ
1524 61184800114 นางสาว ประภัสสร นงวิหก วิทยาการจัดการ
1525 61184800115 นางสาว ศศิประภา หมายขุน วิทยาการจัดการ
1526 61184800116 นางสาว สุภาสินี เม้ยขันหมาก วิทยาการจัดการ
1527 61184800117 นางสาว สุชาดา คชฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ
1528 61184800118 นางสาว กัญญา ชมโคกกรวด วิทยาการจัดการ
1529 61184800119 นางสาว เก็จมณี วงศ์ศิริ วิทยาการจัดการ
1530 61184800122 นางสาว สุภาทิพย์ ใจเจริญ วิทยาการจัดการ
1531 61184800126 นาย พงศธร นครไช วิทยาการจัดการ
1532 61184800127 นางสาว กานต์ธีรา เพชรดีศรีสมบัติ วิทยาการจัดการ
1533 61184800131 นางสาว อมรรัตน์ แก้ววิเชียร วิทยาการจัดการ
1534 61184800134 นางสาว อาทิตยา ในสันเทียะ วิทยาการจัดการ
1535 61184800138 นางสาว กนกพร จารุพิมพ์ วิทยาการจัดการ
1536 61184800139 นางสาว ศิริวิมล วิมลรัตนกุล วิทยาการจัดการ
1537 61184800140 นางสาว สกุณา อ่ึงผิว วิทยาการจัดการ
1538 61184800141 นางสาว วิยะดา สมบัติ วิทยาการจัดการ
1539 61184800142 นางสาว ปิยนันท์ หวังชินกลาง วิทยาการจัดการ
1540 61184800144 นางสาว สุกานดา สิทธิสิงห์ วิทยาการจัดการ
1541 61184800146 นางสาว ณัฐกมล แสงภู่ วิทยาการจัดการ
1542 61184800147 นาย ชนะชัย ตาละอุปละ วิทยาการจัดการ
1543 61184800149 นางสาว กานต์ธีรา เติมวัชรพงศ์ วิทยาการจัดการ
1544 61184800151 นางสาว กมลวรรณ ดนตรี วิทยาการจัดการ
1545 61184800152 นาย ธีรภัทร ล้อมวงษ์ วิทยาการจัดการ
1546 61184800153 นางสาว ชุติกรณ์ ระบายศรี วิทยาการจัดการ
1547 61184800160 นางสาว สมฤดี อ่อนสันเทียะ วิทยาการจัดการ
1548 61184800161 นางสาว ยศวดี ชาญวิจิตร วิทยาการจัดการ
1549 61184800164 นางสาว ณัฐมล สารางาม วิทยาการจัดการ
1550 61184800167 นางสาว จิราพร อบพล วิทยาการจัดการ
1551 61194700102 นาย อนุพันธ์ โรนย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1552 61194700104 นางสาว น้ าทิพย์ แตงหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1553 61194700105 นางสาว อารีวัตร์ สังวาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1554 61194700106 นางสาว พนิดา ด าดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1555 61194700107 นางสาว อภัสรา ช่างเสาร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1556 61194700108 นางสาว รินลณี เสาร์อ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1557 61194700109 นางสาว อาทิตติยา ปราณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1558 61194700110 นางสาว ศศิประภา ดินด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1559 61194700111 นางสาว ปิยฉัตร ประสมพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1560 61194700112 นางสาว นันทรัตน์ บุญอ้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1561 61194700113 นางสาว จิตติมา โพธ์ิศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1562 61194700115 นางสาว อักษราภัค เตชะมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1563 61194700116 นางสาว จิรชยา ธงชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1564 61194700117 นางสาว กุลธิดาปภาวี วงค์ค าปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1565 61194700118 นาย รุ่งภพ โทนอ้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1566 61194700119 นางสาว อนงค์นาฏ โชติทองหลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1567 61194700120 นางสาว ปวันรัตน์ มะลิแย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1568 61194700121 นางสาว ศุภเกศ แย้มเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1569 61194700122 นางสาว อภิญญา พวงภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1570 61194700123 นางสาว นิติยา อินทร์เเพ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1571 61194700126 นางสาว กชกร บ ารุงบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1572 61194700127 นางสาว นิลาวัลย์ แก้วประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1573 61194700128 นางสาว มณีรัตน์ ยังรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1574 61194700129 นางสาว ชลินทรา นักจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1575 61194700130 นางสาว เกตุมณี สลุงอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1576 61194700131 นางสาว อรวี สังขพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1577 61194700132 นางสาว ปาริชาติ อ่อนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1578 61194700133 นาย ภูริเดช ใจตรงนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1579 61194700134 นาย สุวเลิศ มะค าไก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1580 61194700136 นางสาว สุชานาถ จรพิษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1581 61194700137 นางสาว บุษกร ผ่องแผ้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1582 61194700138 นางสาว แพรวลดา มาระทัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1583 61194700139 นาย ปิยะดนัย จันทมาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1584 61194700140 นางสาว จิรพิณ ทับสุขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1585 61194700141 นางสาว พัชราภา สุขเพราะนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1586 61194700142 นางสาว สุพรรณี โคกสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1587 61194700143 นางสาว กมลวรรณ กล่ินกุหลาบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1588 61194700145 นาย นัทธพงศ์ อินทเป่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1589 61194700146 นาย ธวัชชัย บุญรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1590 61194700147 นางสาว ศศิวิมล กอนจอหอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1591 61194700148 นาย ชนะชัย สายตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1592 61194700149 นางสาว อรอนงค์ บุญคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1593 61194700150 นางสาว ชลิต์ญา บุญศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1594 61194700153 นางสาว ธิมาพร ทัพสาวิกา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1595 61194700154 นาย กฤษฎา ข าสะนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1596 61194700155 นางสาว ศิริวรรณ ประโลมจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1597 61194700156 นางสาว ศิรประภา ภู่ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1598 61194700157 นาย ชัยภัทร พรมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1599 61194700158 นางสาว เกศแก้ว วิสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1600 61194700159 นางสาว สุรางค์ กล่ินสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1601 61194700160 นางสาว นภสินธ์ุ อินทรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1602 61194700161 นางสาว อมรรัตน์ บุญมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1603 61194700162 นางสาว สาดเรศ เพ็ชรแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1604 61194700163 นางสาว ณัฏฐ์นรี นิลย์ฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1605 61194700164 นางสาว วราลักษณ์ สอนน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1606 61194700165 นาย สถาพร น้อยสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1607 61194700166 นางสาว ศศิชา เกษพิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1608 61194700167 นางสาว กัญญาพัชร สุขสนิท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1609 61194700168 นางสาว ณัฏฐณิชา สมทรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1610 61194700171 นางสาว ชลลดา ละอองพาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1611 61194700174 นางสาว อริสรา จิตรจักร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1612 61194700176 นางสาว พรทิพย์ ดีสุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1613 61194700177 นางสาว มนฤดี โพธ์ิศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1614 61194700178 นางสาว สิรินา ค าเตือนใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1615 61194700179 นางสาว รัชฎา แย้มวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1616 61194700180 นางสาว ยุวดี มุ่งเข่ืองกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1617 61194700181 นางสาว มนฤดี สุกใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1618 61194700182 นาย พงศ์วรินทร์ กล่ินต่าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1619 61194700183 นางสาว ชุติมา โสภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1620 61194700184 นาย ณัฐพงศ์ สิงห์ตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1621 61194700186 นางสาว หทัยชนก บุญยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1622 61194700187 นางสาว สุนิสา แสงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1623 61194700188 นาย อัษฎาวุธ ปานเล็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1624 61194700189 นางสาว สิริกร เหลืองวิลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1625 61194700190 นางสาว รุ่งอรุณ เจริญวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1626 61194700191 นางสาว จุฑารัตน์ กล่ินขจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1627 61194700192 นางสาว วนิดา กล่ินหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1628 61194700193 นางสาว รุ่งวารี จันทร์แดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1629 61194700194 นาย นครินทร์ ผิวอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1630 61194700196 นาย สหัสวรรษ ขุนวังห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1631 61194700198 นาย ชิษณุพงศ์ สุพรรณคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1632 61194700200 นางสาว จันทรภรณ์ สุวรรณโกเมน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1633 61194700202 นางสาว วัชรากร ปิตานา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1634 61194700205 นางสาว ปิยนาฎ เพ็ชร์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1635 61194700206 นางสาว ปิยาภรณ์ เภาพัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1636 61194700207 นางสาว พิชญานิน ทัสสะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1637 61194700208 นาย เอกภูมินทร์ ค าพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1638 61194700209 นาย ธีรภัทร ศรีสริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1639 61194700211 นางสาว เกวลิน สังข์ถ่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1640 61194700212 นางสาว กนกพร เพ็ชรรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1641 61194700213 นางสาว ธิดารัตน์ ฉันท์ผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1642 61194700215 นางสาว จิราภรณ์ ทองยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1643 61194700217 นาย พีรพล ศูนจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1644 61194700218 นางสาว สุภัทรตา ศุภก าเนิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1645 61194700220 นางสาว นภัสสร กล่ันกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1646 61224630102 นาย สรรพสิทธ์ิ แก่นสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1647 61224630109 สิบเอก มนัสวี เถ่ือนแก้วสิงห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1648 61224630111 สิบตรี ปฐมรัตน์ เทิดทูนการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
1649 61224630112 สิบตรี ธนพนธ์ วิสมล เทคโนโลยีสารสนเทศ
1650 61224630120 สิบโท นเรศ เนตรภักดีตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
1651 61224630125 นาย อธิวัฒน์ ทองประสิทธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1652 61224630139 นาย ประกาศิต สุวรรณวัฒนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1653 61224630145 นาย จุติ สีเนตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1654 61252430109 สิบเอก ศักดายุทธ เอกปิยะกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1655 61252430127 นาย นพดล แก้วสาริกา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1656 61252430203 นาย นเรศ สมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1657 61252430213 นาย ธนวัฒน์ ม่ันอยู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1658 61252430220 นาย วรากร เผือกเท่ียง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1659 61252430221 นาย กฤษณพงศ์ จันทบาล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1660 61252430224 นาย นัทธพงศ์ จันทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1661 61252430225 นาย ธนโชติ สอนทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1662 61252430228 นาย สิริศักด์ิ กล่อมกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1663 61252430229 นาย พชร ชาญวัฒนศิริกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1664 61252580101 สิบตรี อนุรักษ์ หลงทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1665 61252580102 นาย อธิป สุขดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1666 61252580103 นาย นภางค์พงศ์ สิงห์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1667 61252580105 นาย โภชะนะ สมัครวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1668 61252580108 สิบตรี ธีรภัทร ยอดย่ิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1669 61252580109 นาย ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1670 61252580110 นาย ณัฐภัทร ทับทิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1671 61252580113 นาย สมศักด์ิ จ าปาทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1672 61252580115 นาย สาโรจณ์ สิริเจริญทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1673 61252580119 นาย รัชพล อินทโมรา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1674 61252580125 จ่าอากาศตรี รุ่งโรจน์ ชาญเชิงรบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1675 61252580126 นาย ณัฐพงศ์ ศรีทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1676 61252580127 นาย อภิรักษ์ รักษาทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1677 61254750101 นางสาว วิภาวี ธรรมนูญรัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1678 61254750102 สิบต ารวจตรี ศักด์ิดา ค าทราย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1679 61254750109 สิบตรี ชนาธิป ประกอบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1680 61254750112 สิบเอก เอกภพ บุญเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1681 61254750114 นางสาว วรางคณา ธรรมนูญรัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1682 61254750120 นางสาว บัวชมพู โพธ์ิดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1683 61254750127 สิบเอก รณชัย เลิศธรรมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1684 61254750147 จ่าสิบตรีสุภกิจ ช่ืนแช่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1685 61262620117 นาย อรุณ สุวรรณวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1686 61262620122 สิบโท ณัฐวุฒิ ปุ่นประโคน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1687 61272980216 นางสาว กวินณา ทองจันทร์ วิทยาการจัดการ
1688 61272980223 นางสาว รุ่งฤดี ปู่เพ้ียน วิทยาการจัดการ
1689 61272980226 นางสาว ธัญญลักษณ์ ตะพานแก้ว วิทยาการจัดการ
1690 61272980228 นาย ชัยพฤกษ์ วิจารณ์ศิริ วิทยาการจัดการ
1691 61272980230 นางสาว เนติรักษ์ ยอดแก้ว วิทยาการจัดการ
1692 61272980236 นาย ทวีศักด์ิ อดิสรณกุล วิทยาการจัดการ
1693 61272980238 นางสาว เบญจมาภรณ์ เผ่าอินทร์จันทร์ วิทยาการจัดการ
1694 61274790102 นาย โกมุท พิสุทธิพงษ์บูรณ์ วิทยาการจัดการ
1695 61274790107 นางสาว นพมาศ ดวงสุดา วิทยาการจัดการ
1696 61274790110 นางสาว เมธาพร เอมพรหม วิทยาการจัดการ
1697 61274790111 นางสาว กัญณิชามนท์ อริยพิทักษ์เดชา วิทยาการจัดการ
1698 61274790114 สิบโท ภาณุพงษ์ อังศิริ วิทยาการจัดการ
1699 61274790118 นาย เมธี สุขเกษม วิทยาการจัดการ
1700 61274790122 นาย พลวัต รอดแก้ว วิทยาการจัดการ
1701 61274790124 นาย สุรชัย พัดลม วิทยาการจัดการ
1702 61274790125 นางสาว ณัฐชา เนตรท้วม วิทยาการจัดการ
1703 61274790127 นางสาว พิชญา น้อยเจริญ วิทยาการจัดการ
1704 61274790128 นาย พัชรพล จูสิงห์ วิทยาการจัดการ
1705 61274790129 นางสาว นุชจรี รีมีชัย วิทยาการจัดการ
1706 61274790134 นางสาว วาสนา ใจชมช่ืน วิทยาการจัดการ
1707 61274790135 นาย ชนม์ทัต ต้ังชนม์จ ารัส วิทยาการจัดการ
1708 61274790148 สิบเอก ไกรวุฒิ ธรรมศักด์ิสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
1709 61274790155 นาย เกียรติศักด์ิ ธีรนิยมสุข วิทยาการจัดการ
1710 61274790156 นางสาว อารียา เกิดเพ็ชร วิทยาการจัดการ
1711 61274790157 นางสาว ชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ วิทยาการจัดการ
1712 61274790161 นางสาว นริศา จงใจรัก วิทยาการจัดการ
1713 61274790172 นาย จิณณวัตร ใจกระสันต์ วิทยาการจัดการ
1714 61274790176 สิบตรีหญิง ปาริชาติ คงบุตร วิทยาการจัดการ
1715 61274790181 นางสาว เจนนิสตาร์ มณีลุน วิทยาการจัดการ
1716 61274790183 นาย เอกชัย พลชัยโย วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1717 61274790205 นาย จีราพัฒน์ จันทร์โต วิทยาการจัดการ
1718 61274790207 นางสาว จิรัชยา ทศพร วิทยาการจัดการ
1719 61274790208 นางสาว ศิรินภา ค าย่ิง วิทยาการจัดการ
1720 61274790209 นางสาว นฤมล เรืองมนต์ วิทยาการจัดการ
1721 61274790215 นาย ชวกร แก้วดวงดี วิทยาการจัดการ
1722 61274790218 นางสาว ณัฏฐา เมฆพุ่ม วิทยาการจัดการ
1723 61274790223 นางสาว สุนิสา แสนพลดี วิทยาการจัดการ
1724 61274790227 นางสาว สุทธิดา ไกรศิริ วิทยาการจัดการ
1725 61274790229 นาย เอกราช สุดใจดี วิทยาการจัดการ
1726 61274790232 นางสาว มัทรี สวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
1727 61274790235 จ่าสิบเอก อัษฎาวุธ สวนศรี วิทยาการจัดการ
1728 61274790237 สิบโท วณัฐพงศ์ สุขนวล วิทยาการจัดการ
1729 61274790239 นางสาว ปพิชญา น่ิมตลุง วิทยาการจัดการ
1730 61274790241 สิบโท เอกรินทร์ จิตริต วิทยาการจัดการ
1731 61274790242 นางสาว สุนิสา นาคสกุล วิทยาการจัดการ
1732 61274790244 นางสาว ชัญญา สัณหะวงศ์ วิทยาการจัดการ
1733 61274790246 นางสาว สุทธินี กงร า วิทยาการจัดการ
1734 61274790249 นางสาว วรัญญา วงษ์ษา วิทยาการจัดการ
1735 61274790255 นางสาว อรพรรณ แสงเดช วิทยาการจัดการ
1736 61274790256 นางสาว เจนจิรา มีชัย วิทยาการจัดการ
1737 61274790257 นาย ประภัสสร เช่ียวชาญ วิทยาการจัดการ
1738 61274790258 สิบเอก วุฒินันท์ ฝางเสน วิทยาการจัดการ
1739 61274790266 นางสาว อัญชิษฐา เสมอภาค วิทยาการจัดการ
1740 61274790268 นางสาว พรรนารายณ์ ตันวัฒนะ วิทยาการจัดการ
1741 61274790270 นางสาว ศุภาพิชษ์ สรวลส าเริง วิทยาการจัดการ
1742 61274790271 นางสาว นารินทร์ จินดา วิทยาการจัดการ
1743 61274790272 สิบเอก จักรพันธ์ ศรีโคตร วิทยาการจัดการ
1744 61274790274 จ่าสิบเอก ณัติพงศ์ ประนิล วิทยาการจัดการ
1745 61274790276 นางสาว พัชรินทร์ ภูเทียมศรี วิทยาการจัดการ
1746 61274790277 นางสาว สุภาพร ก าจาย วิทยาการจัดการ
1747 61274790283 นาย ณัฐพนธ์ ทองฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ
1748 61274790285 สิบตรี ณัฐพล เอ่ียมอ่วม วิทยาการจัดการ
1749 61274790286 นางสาว มินตรา คุชิตา วิทยาการจัดการ
1750 61274790287 นางสาว วิชุดา จินารักษ์ วิทยาการจัดการ
1751 61274790288 สิบตรี ธนาธิป เอ่ียมอ่วม วิทยาการจัดการ
1752 61274790290 นางสาว พกาวรรณ คงเหล่ียม วิทยาการจัดการ
1753 61274790292 สิบตรี ธีรศักด์ิ ช านิเขตการณ์ วิทยาการจัดการ
1754 61274790293 นาย ภราดร ทรัพย์เจริญ วิทยาการจัดการ
1755 61274790294 นางสาว เชาวรินทร์ สุดแน่น วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1756 61274790297 นางสาว พิมลพรรณ อ่ิมใจ วิทยาการจัดการ
1757 61274790298 นางสาว เกสรา พันธ์ุป้ัน วิทยาการจัดการ
1758 61274790299 นางสาว กมลวรรณ ส่างสกุล วิทยาการจัดการ
1759 61282800105 นางสาว มณีรัตน์ อุ่นจันทร์ วิทยาการจัดการ
1760 61282800119 สิบโท ทศพล พุดสีเสน วิทยาการจัดการ
1761 61282800127 สิบเอก อุพีรัตน์ สีขุนทด วิทยาการจัดการ
1762 61282800205 นางสาว ปพิชญา สุวรรณโชติ วิทยาการจัดการ
1763 61282800207 นางสาว สุภิญญา นกเงิน วิทยาการจัดการ
1764 61282800208 นางสาว พรนภัส แจ่มศรี วิทยาการจัดการ
1765 61282800209 สิบโท ภาณุเดช กันยะมาสา วิทยาการจัดการ
1766 61282800214 นางสาว ระวีวรรณ แตงทอง วิทยาการจัดการ
1767 61282800216 นางสาว ปัทมา พวงพิกุล วิทยาการจัดการ
1768 61282800220 สิบโท ณชพล อนันตกูล วิทยาการจัดการ
1769 61282800222 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วันเพ็ญ สังข์วิชัย วิทยาการจัดการ
1770 61282800223 นางสาว นันทกานต์ คณโฑมุข วิทยาการจัดการ
1771 61282800224 นางสาว รัศมีจันทร์ ด้วงทอง วิทยาการจัดการ
1772 61282800225 สิบโทหญิง ขวัญกมล จันทร์เรือง วิทยาการจัดการ
1773 61282800226 สิบตรี หญิงณัฏฐ์ชกฤตา เปล่งสงคราม วิทยาการจัดการ
1774 61282800232 นางสาว ธัญญารัตน์ รามสีดา วิทยาการจัดการ
1775 61282800233 สิบตรี เจริญธรรม แก้วบุตร วิทยาการจัดการ
1776 61282800234 นางสาว ณัฐพร หนูเล็ก วิทยาการจัดการ
1777 61282800235 นางสาว ชีวาพร พุกราชวงศ์ วิทยาการจัดการ
1778 61282800242 นางสาว สุนิสา พุทธศรี วิทยาการจัดการ
1779 61282800243 สิบเอกหญิง วันนิสา มณฑาลพ วิทยาการจัดการ
1780 61282800245 นางสาว วิชชุลดา ฉวีจันทร์ วิทยาการจัดการ
1781 61282800247 นางสาว พลอยไพลิน ทิมิลกุล วิทยาการจัดการ
1782 61282800248 นาง ปรานอม ชาติยานนท์ วิทยาการจัดการ
1783 61282800249 นางสาว สุพิชญา เพ็ชร์ดี วิทยาการจัดการ
1784 61282800253 นางสาว จารุณี ใจดี วิทยาการจัดการ
1785 61282800254 นางสาว ชลธิชา นาทอง วิทยาการจัดการ
1786 61282800256 นางสาว ธนพร วิจารณ์ศิริ วิทยาการจัดการ
1787 61282800257 นางสาว อารียา สิทธิแสง วิทยาการจัดการ
1788 61282800258 นางสาว กัญญาภัทร เสราช วิทยาการจัดการ
1789 61282800259 นางสาว ธัญลักษณ์ มีพระจันทร์ วิทยาการจัดการ
1790 61282800264 นางสาว ปรียา ระพล วิทยาการจัดการ
1791 61282800268 นาง อัมพวรรณ บริบูรณ์ วิทยาการจัดการ
1792 61282800269 นางสาว อาภาพร โปรณะ วิทยาการจัดการ
1793 61282800270 นางสาว วรวรรณ สิงห์สันติ วิทยาการจัดการ
1794 61282800271 นางสาว พาขวัญ เรืองชม วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1795 61282800272 นางสาว อภิญญา คอนจงโก วิทยาการจัดการ
1796 61294700102 สิบตรี สุชาครีย์ ศรีรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1797 61294700111 นางสาว อารีรัตน์ ปรีชาวนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1798 61294700115 จ่าอากาศโท ธนทัต นวมจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1799 61294700120 นางสาว วาสนา ทับฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1800 61294700121 นางสาว มนต์นภา พหลยุทธ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1801 61294700122 นางสาว นิชกานต์ ค าลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1802 61294700123 สิบโท กฤษฎา สุวรรณศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1803 61294700133 นางสาว อิศราภรณ์ จ่ันเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1804 61294700134 สิบตรี ปัณณ์ อภัยพยอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1805 61294700138 นาย ภูตะวัน ยันเย่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1806 61294700143 นางสาว กชกร ปานสวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1807 61294700144 นางสาว พิมพ์นิภา พันธ์แตง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1808 61294700147 สิบโท พุฒิพงศ์ แรงกุศล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1809 61294700149 นางสาว กมลชนก ฐานะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1810 61294700150 นางสาว จิรัชญา บัวตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1811 61294700154 สิบโท ลัทธวัฒน์ ฉ่ าจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1812 61294700155 นางสาว พัชรนินท์ รัตนศิริธีรโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1813 61294700156 นางสาว อารียา อนุสนธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1814 61294700159 นางสาว นิรัชชา เจริญจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1815 61294700160 นางสาว ปานตะวัน กาฬภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1816 62104410102 นางสาว รัชนีกร เพ็งศิริ วิทยาการจัดการ
1817 62104410103 นางสาว เบ็ญจพร เข็มทอง วิทยาการจัดการ
1818 62104410107 นางสาว กัลยรัตน์ แสงเดือน วิทยาการจัดการ
1819 62104410108 นาย ณัฐภัทร เทศทนง วิทยาการจัดการ
1820 62104410111 นางสาว สุภานัน โตสกุล วิทยาการจัดการ
1821 62104410112 นาย กฤตพร มณีรุ่ง วิทยาการจัดการ
1822 62104410116 นาย ภากร จันทร์เดช วิทยาการจัดการ
1823 62104410117 นาย มินธาดา เร่ือศรีจันทร์ วิทยาการจัดการ
1824 62104410118 นางสาว ทิพวรรณ์ พรมตะ วิทยาการจัดการ
1825 62104410120 นาย ประเจิด สีสวย วิทยาการจัดการ
1826 62104410121 นางสาว ภัสวรรณ คุ้มญาติ วิทยาการจัดการ
1827 62104410122 นาย ณัฐวุฒน์ ติดต่อ วิทยาการจัดการ
1828 62104410123 นาย ธนาภูมิ พันธุรัตน์ วิทยาการจัดการ
1829 62104410125 นางสาว ศิรินยา แตงไทยทอง วิทยาการจัดการ
1830 62104410126 นาย สุรสิษฐ์ ศิริปารัชพงษ์ วิทยาการจัดการ
1831 62104410127 นาย สมภพ จ่ันส าอางค์ วิทยาการจัดการ
1832 62104410129 นาย วิวัตณ์ เสาสุข วิทยาการจัดการ
1833 62104410130 นาย จิรพันธ์ พ่ึงสุข วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1834 62104410131 นางสาว สกาวใจ ด้วงชนะ วิทยาการจัดการ
1835 62104410132 นางสาว สกาวรัตน์ ทองทับ วิทยาการจัดการ
1836 62104410133 นางสาว วราลักษณ์ พิกุลแก้ว วิทยาการจัดการ
1837 62104410140 นางสาว ธิดารัตน์ หอมเกตุ วิทยาการจัดการ
1838 62104410142 นาย พนธกร รักษาวงษ์ วิทยาการจัดการ
1839 62114160101 นางสาว นริศรา ทองสุก ครุศาสตร์
1840 62114160102 นางสาว กชพรรณ สิทธิแพทย์ ครุศาสตร์
1841 62114160103 นางสาว บุษราคัม จินดาเนตร ครุศาสตร์
1842 62114160105 นางสาว นันท์นภัส ไชยเสริฐ ครุศาสตร์
1843 62114160106 นางสาว วริศรา สวัสดิพงษ์ ครุศาสตร์
1844 62114160107 นางสาว วนิดา อุ่นสกุลณี ครุศาสตร์
1845 62114160109 นางสาว กนกวรรณ ขุมจันทร์ ครุศาสตร์
1846 62114160110 นางสาว พาขวัญ หิรัญพงษ์ ครุศาสตร์
1847 62114160112 นางสาว พุธิตา ดอกบัวงาม ครุศาสตร์
1848 62114160114 นางสาว ชัชฎาพร เกษสาคร ครุศาสตร์
1849 62114160115 นางสาว นริศรา ชูเกษม ครุศาสตร์
1850 62114160116 นางสาว กัลยกร พวงสมบัติ ครุศาสตร์
1851 62114160117 นางสาว ยุพิน วงษ์วิลาศ ครุศาสตร์
1852 62114160119 นางสาว วริศรา อินพะราม ครุศาสตร์
1853 62114160121 นางสาว อธิติยา พวงเงิน ครุศาสตร์
1854 62114160123 นางสาว สุพรรษา ควรค านวน ครุศาสตร์
1855 62114160124 นางสาว รุ่งอรุณ มาสะวิทู ครุศาสตร์
1856 62114160125 นางสาว กัญญารัตน์ พูลประเสริฐ ครุศาสตร์
1857 62114160127 นางสาว นพมาศ กิจศึกษา ครุศาสตร์
1858 62114160129 นางสาว พิมพ์ลัดดา มีสินทรัพย์ ครุศาสตร์
1859 62114160130 นางสาว อธิชา บุญคง ครุศาสตร์
1860 62114160202 นางสาว ใกล้รุ่ง ผาไข ครุศาสตร์
1861 62114160203 นางสาว ศิริรัตน์ ศิริมากร ครุศาสตร์
1862 62114160205 นางสาว พัณฑิดา ปากแดง ครุศาสตร์
1863 62114160206 นางสาว ศิริพร ดาวฤกษ์ ครุศาสตร์
1864 62114160207 นางสาว ศิริรักษ์ กล่ินหอม ครุศาสตร์
1865 62114160208 นางสาว กัญญารัตน์ คุ้มสุภา ครุศาสตร์
1866 62114160209 นางสาว สุรัสสา บุญนาวงศ ครุศาสตร์
1867 62114160210 นางสาว นฤมล ทองเพ็ชร์ ครุศาสตร์
1868 62114160211 นางสาว อทิตยา ยอดปรางค์ ครุศาสตร์
1869 62114160212 นางสาว วรรณฤดี ไพบูลย์ ครุศาสตร์
1870 62114160213 นางสาว มณีรัตน์ โตย่ิง ครุศาสตร์
1871 62114160214 นางสาว อัญชลี เสียงดี ครุศาสตร์
1872 62114160215 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ ต่ายนิล ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1873 62114160217 นางสาว ดรุณี ทองเย่ือแวว ครุศาสตร์
1874 62114160218 นางสาว รัตนกร ระมัดหา ครุศาสตร์
1875 62114160220 นางสาว วรารัตน์ ค าพฤกษ์ ครุศาสตร์
1876 62114160222 นางสาว หทัยชนก ฟีสันเทียะ ครุศาสตร์
1877 62114160224 นางสาว อริสรา พิเชษฐ์ ครุศาสตร์
1878 62114160225 นางสาว สุนิชา เฉลิมวัฒน์ ครุศาสตร์
1879 62114160226 นางสาว เมทินี ไกลค าทูล ครุศาสตร์
1880 62114160228 นางสาว มารตรี รัมมะโรจน์ ครุศาสตร์
1881 62114160229 นางสาว ทวีพร จีนขจร ครุศาสตร์
1882 62114190101 นางสาว คนึงนิจ นวลอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1883 62114190102 นางสาว ภคพร ชาวปลายนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1884 62114190104 นางสาว สิริวรรณทนา สดไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1885 62114190106 นางสาว ฐาณมาศ พ่ึงพินิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1886 62114190107 นางสาว ศิริขวัญ ประสิทธ์ิสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1887 62114190108 นาย ณัฐพล บุญลือลัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1888 62114190110 นางสาว เจนจิรา สุระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1889 62114190112 นางสาว สุกัญญา บุญลาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1890 62114190113 นางสาว สิดาพร มาล้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1891 62114190114 นางสาว ชลธิชา มาวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1892 62114190115 นางสาว ธีรติญา บุญกล่อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1893 62114190117 นางสาว เพ็ญเพชร เปล่ียนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1894 62114190119 นางสาว พรไพลิน พันธ์สุมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1895 62114190120 นางสาว วิไลรัตน์ มัคพาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1896 62114190121 นางสาว พิมพ์ชนก ผิวจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1897 62114190122 นางสาว มัณฑนา วงษ์มาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1898 62114190123 นางสาว พิมลพรรณ น่ิมวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1899 62114190124 นางสาว อุษา อร่ามชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1900 62114190126 นางสาว ณัฐชนันท์ สุดสิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1901 62114190128 นางสาว โยศิตา จันทร์นาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1902 62114190129 นาย ดนัย หาญนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1903 62114200104 นางสาว นริศรา สงสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1904 62114200106 นางสาว ชุติมา กล้วยดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1905 62114200107 นางสาว จิราภรณ์ ฤทธ์ิบ ารุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906 62114200108 นาย ทวีเดช หุ่นเสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1907 62114200109 นางสาว สุรีรัตน์ หม่ืนจบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1908 62114200110 นาย พิรชัช อัคติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1909 62114200111 นาย พงศธร จันทรังษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1910 62114200113 นาย ศิรเมศร์ ปานคล้าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1911 62114200114 นางสาว กานต์ชนา รุจิกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1912 62114200115 นางสาว วรารัตน์ ทองคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1913 62114200117 นางสาว กมลฉัตร งามวิลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1914 62114200118 นางสาว สุกัญญา พันธุพูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1915 62114200119 นางสาว วิภาวี เขียวทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1916 62114200121 นาย ศุภกร เมืองสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1917 62114200122 นางสาว เรวดี เฉลิมสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1918 62114200123 นางสาว ดวงฤทัย ชัยยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1919 62114200125 นางสาว น้ าฝน บัวทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1920 62114200126 นางสาว ป่ินมณี โฉมอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1921 62114200128 นางสาว เพชรมณีรุ้ง ชูวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1922 62114200201 นาย ชลสิทธ์ิ แก้วเกล้ียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1923 62114200202 นางสาว กรกนก จิตรกติกานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1924 62114200203 นางสาว กฤติยา ประจงแต่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1925 62114200204 นาย เนตรบิดา ยายืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1926 62114200208 นาย อิษฎา เกษสาคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1927 62114200210 นาย สุพัฒน์ ชัยศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1928 62114200211 นาย ศาศวัต ไชยสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1929 62114200213 นาย วรวัฒน์ ทรัพย์เชาว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1930 62114200214 นางสาว มัทธุรส กาศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1931 62114200215 นางสาว ฐิติยาพร ราศรีคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1932 62114200216 นางสาว อามิ โมโต้อุเมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1933 62114200217 นางสาว อารียา ศรประดิษฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1934 62114200218 นาย ไกรพล แสนบัวค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1935 62114200219 นาย ศุภกร ตะกรุดเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1936 62114200220 นาย วัฒนพงษ์ ขันทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1937 62114200221 นางสาว ทิพากร สอนมานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1938 62114200222 นาย บุญสิทธ์ิ ตาระกา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1939 62114200223 นาย เฉลิมพล อรุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1940 62114200225 นางสาว กชกร ทองกุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1941 62114200226 นางสาว วรางคณา เงินพัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1942 62114200227 นางสาว ธัญวรรณ นูสาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1943 62114200228 นางสาว ทัศนีย์ อายุพูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1944 62114200229 นางสาว สิรีธร แก่นท า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1945 62114200230 นางสาว ธิตาพร พวงอ าไพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1946 62114260101 นางสาว ชลธิชา ศรีนวล เทคโนโลยีสารสนเทศ
1947 62114260103 นางสาว ศุภดา เบียดนอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
1948 62114260104 นาย ชลสิทธ์ิ น้อยเมืองเปลือย เทคโนโลยีสารสนเทศ
1949 62114260105 นาย เจษฎา เมืองช้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1950 62114260106 นางสาว ไปรยา สลาตัน เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1951 62114260107 นางสาว ปริศญาภรณ์ ธรรมมะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1952 62114260108 นาย พิชญุตม์ ศุภกิจอุดมการณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1953 62114260109 นาย กันณพงศ์ ขจรเดชามา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1954 62114260110 นาย สุรบถ นางาม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1955 62114260111 นาย ภควัต ยอดแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
1956 62114260112 นาย จิรายุ สิงห์โสภณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1957 62114260113 นาย กิตติพัฒน์ ทัพเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1958 62114260115 นาย ไชยพัฒน์ บุญสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1959 62114260116 นางสาว ชลธิชา ทาจ๋อย เทคโนโลยีสารสนเทศ
1960 62114260117 นาย สหัสวรรษ เกิดบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1961 62114260118 นาย รัชชานนท์ จันทาศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1962 62114260119 นางสาว ณัฐสุดา จริตกล้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
1963 62114260120 นาย ดนุเดช อรรถวิเวก เทคโนโลยีสารสนเทศ
1964 62114260121 นาย นิรุตน์ ขุนพล เทคโนโลยีสารสนเทศ
1965 62114260122 นางสาว มัลลิกา ลือแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
1966 62114260124 นางสาว รุ่งอรุณ สิงหาวร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1967 62114260125 นางสาว พรธีรา ค าแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
1968 62114260130 นางสาว สุนิตรา มหาวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1969 62114260201 นาย ชลสิทธ์ิ บุญประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1970 62114260202 นาย ศตวรรษ กลัดทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1971 62114260203 นางสาว กัญญาภัค ศรีช านาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1972 62114260204 นาย สุวัฒน์ชัย มีธรณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1973 62114260205 นางสาว ปาลิตา ชุบข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1974 62114260206 นางสาว ภัทราพร ทองลือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1975 62114260207 นาย เป็นเอก สหชาติภักดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1976 62114260208 นางสาว ชลธิชา วิชาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1977 62114260209 นางสาว สุพัตรา สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1978 62114260210 นาย เจษฎากร ก่ิงสันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1979 62114260211 นางสาว วาสิณี ค าภียะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1980 62114260212 นางสาว กันติยา จันโนทัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
1981 62114260215 นาย วีระพล ตบไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1982 62114260217 นางสาว ศิริกานดา ศิริพลมุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
1983 62114260218 นางสาว สุกัญญา แก้วจวง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1984 62114260221 นางสาว อภิสรา วิเชียร เทคโนโลยีสารสนเทศ
1985 62114260224 นาย ศุภรักษ์ นาควะรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1986 62114260226 นางสาว พศวรรณ กล่ันด าริโรจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1987 62114260227 นางสาว กัณฐิกา สายบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1988 62114260229 นางสาว อุษณีย์ คันธมาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1989 62114260230 นางสาว สิรินภา วิไลเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
1990 62114280102 นางสาว อรุณทิพย์ ล าใยจร ครุศาสตร์
1991 62114280103 นางสาว วราพร โนรินยา ครุศาสตร์
1992 62114280104 นาย ทศพล ชะนา ครุศาสตร์
1993 62114280108 นางสาว อาทิตยา ปานงาม ครุศาสตร์
1994 62114280111 นางสาว ฐิติมา เพียแก้ว ครุศาสตร์
1995 62114280114 นางสาว กัญยารัตณ์ อ่ิมด้วยบุญ ครุศาสตร์
1996 62114280115 นางสาว อัจฉรา แสนสงคราม ครุศาสตร์
1997 62114280117 นางสาว สุดใจ ถนอมวงษ์ ครุศาสตร์
1998 62114280119 นางสาว อภิสมัย มีศรี ครุศาสตร์
1999 62114280120 นางสาว ภาวินี ด้วงแก้ว ครุศาสตร์
2000 62114280121 นางสาว อัญชลี แก้วแพทย์ ครุศาสตร์
2001 62114280122 นางสาว ดวงหทัย พานวงค์ ครุศาสตร์
2002 62114280123 นางสาว ศินาพร ทิมเงิน ครุศาสตร์
2003 62114280124 นาย ชัยชนะ ไข่หงษ์ ครุศาสตร์
2004 62114280125 นาย อานนท์ชัย ปานถม ครุศาสตร์
2005 62114280126 นาย พลเชษฐ์ ผ่องคณะ ครุศาสตร์
2006 62114280128 นางสาว จารุวรรณ ธงย่ีสิบสอง ครุศาสตร์
2007 62114280129 นางสาว เจนจิรา พุกซ่ือ ครุศาสตร์
2008 62114280130 นางสาว กิระนันท์ วงศ์ศิริ ครุศาสตร์
2009 62114320101 นาย ธนวัฒน์ คงเป่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2010 62114320102 นางสาว เฉลิมขวัญ พัฒนชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2011 62114320103 นาย ประวิทย์ พุกซ่ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2012 62114320104 นาย ปฏิภาณ อินทร์ประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2013 62114320105 นาย ธนาธร เอ่ียมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2014 62114320106 นางสาว นิลาวรรณ โถสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2015 62114320108 นาย ชาญชัย โควนิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2016 62114320109 นางสาว วราภรณ์ สรไชยากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017 62114320110 นางสาว พรทิพย์ ใยบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018 62114320111 นางสาว พัชชาภา รุ่งเช้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019 62114320112 นางสาว จันจิรา เพ็ชรแพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020 62114320113 นาย สิรภัทร บัวใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021 62114320115 นาย เสรี วุยชัยภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022 62114320116 นาย สราวุธ ปัญญาอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023 62114320117 นาย นิธิวุฒิ วรช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2024 62114320118 นาย ณัฐวุฒิ ท่าสุทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2025 62114320119 นาย อนุชา ม่ังมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2026 62114320120 นางสาว ณัฐพร ทองแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2027 62114320121 นาย ทศพร โพธ์ิแฉล้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2028 62114320122 นาย สถาพร สุภาวิตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2029 62114320123 นาย อนุพงษ์ หงห์ษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2030 62114320124 นาย พงศธร พลอยสีข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2031 62114320126 นาย นรเศรษฐ์ ดิษฐบรรจง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2032 62114320127 นาย นัฐพงศ์ บุญเทียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2033 62114320128 นาย ปกป้อง ศรทัตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2034 62114320129 นาย ณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2035 62114500101 นางสาว วรพิชญา กฤษณจันทร์ ครุศาสตร์
2036 62114500102 นาย ณัฐพล แย้มแสง ครุศาสตร์
2037 62114500103 นาย เอกอนันต์ ขันศิริวงศ์ ครุศาสตร์
2038 62114500104 นาย ณัฐพล สนธิโพธ์ิ ครุศาสตร์
2039 62114500105 นาย จักริน นิลละออ ครุศาสตร์
2040 62114500106 นาย เนธิพงษ์ ม่ันสลุง ครุศาสตร์
2041 62114500107 นาย สราวุฒิ รวมสันเทียะ ครุศาสตร์
2042 62114500108 นางสาว ปัทมพร คัมภิรานนท์ ครุศาสตร์
2043 62114500109 นาย ศรนรินทร์ ทองสีม่วง ครุศาสตร์
2044 62114500110 นาย กันณพงศ์ พัทยา ครุศาสตร์
2045 62114500111 นาย สุทธินัย ใจดี ครุศาสตร์
2046 62114500113 นาย ต่อพงศ์ สืบเนียม ครุศาสตร์
2047 62114500114 นาย โสภณ ฉิมมา ครุศาสตร์
2048 62114500116 นาย ศรุต ภู่ระหงษ์ ครุศาสตร์
2049 62114500117 นางสาว เพชรรัตน์ บุญป้ัน ครุศาสตร์
2050 62114500118 นาย คมสัน บุญเมฆ ครุศาสตร์
2051 62114500119 นางสาว ศิริวรรณ์ สุขเกษม ครุศาสตร์
2052 62114500120 นาย ปิยะ ดงอามาตย์ ครุศาสตร์
2053 62114500121 นาย ชลันธร แก้วสุวรรณ ครุศาสตร์
2054 62114500122 นางสาว กนกวรรณ สนด า ครุศาสตร์
2055 62114500123 นางสาว ลลิตา ขวัญศรี ครุศาสตร์
2056 62114500124 นาย ทศวรรษ พลอยชู ครุศาสตร์
2057 62114500125 นาย วราวุธ วังเกษียร ครุศาสตร์
2058 62114500126 นาย สาริน แก้วธรรมคุณ ครุศาสตร์
2059 62114500127 นาย ชัชรินทร์ เนียมพงษ์ ครุศาสตร์
2060 62114500128 นางสาว สุนิตา ทองเสง่ียม ครุศาสตร์
2061 62114500129 นางสาว นพรดา หล่ันจันทึก ครุศาสตร์
2062 62114500130 นาย จิรพัฒน์ ปานอินทร์ ครุศาสตร์
2063 62114500201 นางสาว สุภาวดี แจ่มศรี ครุศาสตร์
2064 62114500203 นาย จตุรงค์ พลอยเขียว ครุศาสตร์
2065 62114500204 นางสาว ธันยพร น้อยมาลา ครุศาสตร์
2066 62114500205 นาย ชลสิทธ์ิ มีเหลือ ครุศาสตร์
2067 62114500206 นางสาว ศิริลักษณ์ พันพัว ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2068 62114500208 นาย ทีฆทัศน์ ประเสริฐ ครุศาสตร์
2069 62114500209 นาย จักษณัฐ ใจเท่ียง ครุศาสตร์
2070 62114500210 นาย พงศกร แสวงเจริญ ครุศาสตร์
2071 62114500211 นาย ปริญญา สวัสดี ครุศาสตร์
2072 62114500212 นาย พงศกร สุระชาติ ครุศาสตร์
2073 62114500213 นาย ปธาน บ ารุง ครุศาสตร์
2074 62114500215 นางสาว ดวงกมล มีจุล ครุศาสตร์
2075 62114500216 นาย อัษฎายุท สุวรรณรัฐ ครุศาสตร์
2076 62114500217 นาย จิรายุ ดาวขุนทด ครุศาสตร์
2077 62114500218 นางสาว อาภัสรา ทองท ากิจ ครุศาสตร์
2078 62114500219 นาย จิรวุฒิ แจ่มจันทร์ ครุศาสตร์
2079 62114500220 นาย ฐาปกรณ์ ใจเฉ่ือย ครุศาสตร์
2080 62114500221 นาย ภาณุพงศ์ อ่อนธรรม ครุศาสตร์
2081 62114500223 นางสาว จุไรวรรณ สาครรัตน์ ครุศาสตร์
2082 62114500224 นางสาว สุจิตรา เพ่ิมพูล ครุศาสตร์
2083 62114500226 นางสาว ชลธร ร่างใหญ่ ครุศาสตร์
2084 62114500227 นาย ศรัณย์ นพเก้า ครุศาสตร์
2085 62114500229 นาย ภัทรพงษ์ นงนุช ครุศาสตร์
2086 62114530101 นางสาว อริศรา มูลมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2087 62114530102 นางสาว ชนิดา ทรัพย์มูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2088 62114530103 นาย อมรชัย สายถ่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2089 62114530104 นาย เอกลักษณ์ พิมพ์สวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2090 62114530105 นาย ณัฐภูมิ น้อยถนอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2091 62114530106 นางสาว เบญจมินทร์ กล่ินกลัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2092 62114530108 นางสาว วนิดา มากสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2093 62114530109 นางสาว สุนิสา เดิมสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2094 62114530110 นางสาว ชุรีพร ฆารบุรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2095 62114530111 นางสาว ธนารัตน์ พลโคต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2096 62114530112 นางสาว รวินันท์ อินสะระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2097 62114530113 นาย ณัฐพล ภู่ระหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2098 62114530114 นางสาว ธนาพร สุดใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2099 62114530115 นาย ณัฐิวุฒิ ชูศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2100 62114530116 นางสาว จาฏุพัจน์ วงษ์เสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2101 62114530117 นางสาว เพ็ญพิชา อ่ิมใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2102 62114530118 นางสาว ขวัญฤทัย เพ็งภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2103 62114530119 นางสาว พัชรี เฟ่ืองทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2104 62114530120 นางสาว ปาณิสรา ป้อมบุบผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2105 62114530121 นางสาว ธัญญารัตน์ อยู่สมบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2106 62114530123 นางสาว หทัยภัทร เป่ียมสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2107 62114530124 นางสาว สุวนันท์ เขียวน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2108 62114530125 นางสาว ศุทธินี บุลนิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2109 62114530127 นางสาว ณัฐิดา เขียวชอุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2110 62114530128 นางสาว วรรัตน์ ภูบาลภัคดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2111 62114530129 นางสาว วันเพ็ญ ศรีเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2112 62114530130 นางสาว ธัญกมล เทียนงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2113 62114530201 นาย วงศธร สมัครการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2114 62114530202 นางสาว วิลาวัณย์ ดารา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2115 62114530203 นางสาว พรรณนิตา ภักดีวุธ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2116 62114530204 นาย เกียรติศักด์ิ ฟักปัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2117 62114530205 นางสาว ธมนวรรณ ตะวันนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2118 62114530206 นางสาว ปนัดดา ลิมปพนาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2119 62114530207 นาย วทัญญู จอมพาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2120 62114530208 นางสาว จันทร์สุทธิตา บุญไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2121 62114530210 นาย เจนณรงค์ เทวภักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2122 62114530212 นางสาว กวิสรา ลาพิมพ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2123 62114530213 นาย เอกพันธ์ ยินดีขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2124 62114530215 นางสาว บัณฑิตา ผลวุฒิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2125 62114530216 นางสาว แตงกวา ยืนทนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2126 62114530219 นางสาว ณัฐรุจา หนูบุญเจ็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2127 62114530220 นาย ยศวรุตม์ คงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2128 62114530221 นาย พัฒนพงศ์ บัวสนธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2129 62114530222 นาย ด ารงค์เกียรติ พลานุวาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2130 62114530225 นางสาว ณัฐชยา แสงอนุเคราะห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2131 62114530226 นางสาว พรพรรณ อยู่พ่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2132 62114530227 นางสาว ปวีณ์มล วงศ์สวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2133 62114530230 นางสาว กชพรชนก กัญญพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2134 62114550101 นาย อัษฎาวุฒิ วงษ์ค าจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2135 62114550103 นางสาว ชุติภัทร ศิริสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2136 62114550104 นางสาว เพียงหฤทัย คงทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2137 62114550105 นางสาว กัญญา คุ้มญาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2138 62114550106 นางสาว โสรยา ชุนฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2139 62114550107 นางสาว สิริวนา สิงห์เถ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2140 62114550110 นางสาว พัชราภา มากคช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2141 62114550111 นางสาว วณารี สวนข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2142 62114550112 นางสาว นิตยา ผุดผ่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2143 62114550115 นางสาว สิรยา อินทนาคา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2144 62114550118 นางสาว สุชัญญา จันทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2145 62114550119 นางสาว นภัสวรรณ์ พลายฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2146 62114550120 นางสาว พิมพกานต์ ป่ินแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2147 62114550121 นางสาว สุพรรษา ประดิษฐ์มนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2148 62114550122 นางสาว ปวีณา สวนจุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2149 62114550123 นางสาว นันทกา สัญญะวิรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2150 62114550124 นางสาว นภัสสร ทานบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2151 62114550125 นางสาว วชิรญาณ์ ชะเอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2152 62114550126 นางสาว สุรีรัตน์ เกิดพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2153 62114550128 นางสาว พรกนก ทิระเนตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2154 62114550129 นางสาว นิรัชชา คันทะมูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2155 62114550130 นางสาว รุ่งนภา ไทยก้อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2156 62114550201 นาย วิทธวัช โพธ์ิชารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2157 62114550202 นางสาว บุณยวีร์ บุญเปล่ียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2158 62114550203 นางสาว ปนัดดา แสงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2159 62114550204 นางสาว มยุริญ แสนบุญดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2160 62114550206 นางสาว เกศสุดา จันทะเภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2161 62114550207 นางสาว มยุรี ปล่ังกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2162 62114550208 นางสาว พรรณราย คล้ายเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2163 62114550209 นาย เกรียงศักด์ิ พูลพะเนียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2164 62114550210 นาย ปกรณ์ ต้านชัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2165 62114550211 นางสาว อุทุมพร ศรีนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2166 62114550213 นางสาว ภัทรพร เอกนุช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2167 62114550214 นางสาว ศิรินภา ม่วงเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2168 62114550215 นางสาว ศิรินพัตร์ ม่วงเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2169 62114550216 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วคงวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2170 62114550217 นางสาว ปิยธิดา ป้อยแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2171 62114550218 นางสาว ชนการณ์ เฟ่ืองงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2172 62114550219 นางสาว จุฑามาศ ลือพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2173 62114550220 นางสาว ศันศนีย์ อุตรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2174 62114550221 นางสาว พิชญ์สินี น่ิมนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2175 62114550222 นาย วิศรุต แสงสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2176 62114550223 นางสาว ปรมาภรณ์ จุลลเกษตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2177 62114550224 นางสาว กรกนก ป่ินทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2178 62114550225 นางสาว อภิษฎา ดิษบรรจง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2179 62114550226 นางสาว ลัดดารัตน์ จันทร์สอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2180 62114550227 นางสาว วีรยา โปร่งจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2181 62114550228 นางสาว ศิริวิมล มะยมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2182 62114550229 นางสาว กุลธิดา ผาริวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2183 62114550230 นางสาว ชลิตา ด าสนิท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2184 62114610101 นางสาว รุ้งทอง หวังเล้ียงกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2185 62114610102 นางสาว ภัทราภรณ์ ยอดแย้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2186 62114610103 นางสาว พรพิมล สิทธิกรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2187 62114610104 นางสาว เรณู นุชฉิมพลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2188 62114610105 นาย ศราวุธ ค าสูง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2189 62114610106 นางสาว เพชรรัตน์ ศรศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2190 62114610107 นาย กีรติกานต์ เพ่ิมพูลพานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2191 62114610109 นางสาว วีรภัศศรา ทรงอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2192 62114610110 นางสาว โสรญา จันดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2193 62114610111 นางสาว ภัทริตา อยู่หอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2194 62114610113 นางสาว พัชรินทร์ โตสอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2195 62114610114 นางสาว พัชรา โตสอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2196 62114610115 นางสาว หน่ึงนภา เปไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2197 62114610116 นางสาว วิศัลย์ศยา นาละคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2198 62114610117 นางสาว จันจิรา มีภิปราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2199 62114610120 นางสาว พิชชาภา ทองเสวตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2200 62114610121 นางสาว ภีตภัทร ค าเชาว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2201 62114610122 นางสาว บุญญารัศมี สงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2202 62114610123 นางสาว กนกวรรณ วราหล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2203 62114610124 นางสาว อภิสรา แสงกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2204 62114610125 นางสาว อลิษา ปานเพ็ชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2205 62114610127 นาย ภูมินันท์ เด่นดวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2206 62114610128 นางสาว สใบทิพย์ บุญลาภ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2207 62114610129 นางสาว อารียา จันทร์ปลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2208 62114610201 นางสาว อารยา ฤทธ์ิประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2209 62114610202 นางสาว พรชิตา อินทร์นาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2210 62114610204 นางสาว พีรดา สมบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2211 62114610205 นางสาว ปัทมาวรรณ์ วงษ์สง่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2212 62114610206 นางสาว วีวิกา แจ่มจ ารัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2213 62114610208 นางสาว อุษา อินทร์สุภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2214 62114610209 นางสาว กัณฑ์ชนก ทองชุบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2215 62114610210 นางสาว ชนาภา ไข่นิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2216 62114610211 นางสาว จณิสตา เริงชัยภูมิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2217 62114610212 นางสาว มัณฑนา ด้วงประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2218 62114610216 นางสาว ศิริลักษณ์ เขียวระยับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2219 62114610217 นางสาว กนิษฐา ไข่สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2220 62114610218 นางสาว จันทิมา เทียมสัมฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2221 62114610219 นางสาว ณัฐณิชา พ่ึงตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2222 62114610220 นางสาว ขวัญจิรา นาคประสิทธ์ิศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2223 62114610221 นาย กานต์ ใจไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2224 62114610229 นางสาว ธัญเรศ หนูเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2225 62114610230 นางสาว รัชติยาพร สวัสศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2226 62114710101 นาย รัชชานนท์ สุภากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2227 62114710102 นางสาว สุดารัตน์ รอดย้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2228 62114710104 นาย ชลิต โคจรนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2229 62114710105 นางสาว ธณิดา สระใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2230 62114710106 นาย ชัยธวัช ธนาริยานุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2231 62114710107 นางสาว วันวิสา ช่ืนก าเหนิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2232 62114710108 นางสาว ศิริลักษณ์ จันทินมาธร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2233 62114710110 นางสาว ชนิกานต์ สุวรรณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2234 62114710111 นางสาว ฐิติมา วงค ามาตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2235 62114710112 นางสาว วิภารัตน์ แกบสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2236 62114710113 นาย นรากรณ์ จูงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2237 62114710114 นางสาว สุภาวดี อ่ึงฮวบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2238 62114710115 นางสาว อัญชลี เทศนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2239 62114710116 นาย นพเกล้า แย้มขยาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2240 62114710117 นาย พีรวัฒน์ ไชยทวีวงศ์สกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2241 62114710118 นาย จิรายุส บูชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2242 62114710120 นางสาว ณัฐกานต์ ตรีกูต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2243 62114710121 นาย ธนากร กินจ าปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2244 62114710122 นางสาว ปริญญาพร ศรีวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2245 62114710123 นางสาว บุษกร ครุฑวิชิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2246 62114710124 นางสาว ฐานิดา ลาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2247 62114710125 นางสาว สโรชินี แสงพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2248 62114710127 นางสาว กนกภรณ์ จันทร์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2249 62114710128 นาย ธีระกาญจน์ สุขศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2250 62114710129 นาย สหัสวรรษ อยู่ยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2251 62114710130 นางสาว สุดาพร เกตุวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2252 62114710201 นางสาว อนัญพร พรหมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2253 62114710202 นาย กิตติพันธ์ รอดปัดสะเวก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2254 62114710203 นางสาว ณัฐรุจา เพ่ิมพารารักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2255 62114710204 นางสาว ศุภัคชญา คชวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2256 62114710205 นางสาว วิยะดา พุ่มม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2257 62114710206 นางสาว อนุสรา สมตัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2258 62114710207 นางสาว ณัฐชา สุเยาว์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2259 62114710208 นาย อภิสิทธ์ิ เดือนเพ็ญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2260 62114710209 นาย ธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2261 62114710210 นาย เลอสรรค์ จ าปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2262 62114710211 นาย สิทธิพงษ์ ทาอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2263 62114710214 นางสาว กัลยณัฏฐ์ พรเรืองทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2264 62114710216 นาย ธนโชติ สะเอ้ิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2265 62114710217 นางสาว พลัดฟ้า อัศวินวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2266 62114710218 นางสาว วิไลลักษณ์ ทันประโยชน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2267 62114710219 นาย ภานุ สิงห์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2268 62114710220 นางสาว รวินท์นิภา บุญมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2269 62114710221 นางสาว พรทิพย์ ปานพลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2270 62114710222 นางสาว ชิดชนก บ่อมีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2271 62114710223 นางสาว ศิรินันท์ เขตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2272 62114710224 นางสาว สุวรัตน์ โสภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2273 62114710225 นางสาว นพมาศ ธรรมขันตี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2274 62114710226 นางสาว เกวลิน บุตรสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2275 62114710227 นางสาว ชนิตา สักการะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2276 62114710229 นาย กันตพล พลายงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2277 62114770101 นางสาว วรัญญา โคตนารา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2278 62114770104 นาย ไกรสร แนบเนียน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2279 62114770105 นางสาว จิรนันท์ จันทะโน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2280 62114770106 นางสาว ภัทรมน คุ้มทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2281 62114770108 นาย ธนวัฒน์ พลอยกระจ่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2282 62114770110 นางสาว อุบลวรรณ อะวะโห เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2283 62114770113 นาย ภูมินทร์ ไชยโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2284 62114770114 นาย กฤษดา อยู่โต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2285 62114770116 นาย อานนท์ มีค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2286 62114770118 นางสาว มัทชิมา บุญช่วงดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2287 62114770119 นางสาว นฤวรรณ ยวงล าใย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2288 62114770120 นางสาว ณัฐมน โพธ์ิวิฑูรย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2289 62114770121 นาย สิทธิกร หอมหวาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2290 62114770122 นางสาว นุจรี ตุลยสิงห์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2291 62114770124 นาย ณัฐพล ทนแสงจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2292 62114770125 นางสาว จันทิมา ตาพรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2293 62114770126 นางสาว ณัฐธยาน์ รักซ้อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2294 62114770127 นางสาว สุชาดา สนิทชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2295 62114770128 นางสาว กมลรัตน เจือจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2296 62114770130 นาย เชาวรัตน์ รอดแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2297 62122640102 นางสาว กนกภรณ์ ภู่ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2298 62122640103 นาย องอาจ ทองสวย เทคโนโลยีสารสนเทศ
2299 62122640107 นาย ธนวัฒน์ จีรังสวัสด์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2300 62122640109 นาย เจนดนัย มุลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
2301 62122640112 นาย ชลัมพ์ จิรังกาล เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2302 62122640113 นางสาว ธัณยาภัทร์ ธนาเศรษฐ์วรกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2303 62124010104 นางสาว กรรณิกา ภมรจิตตารมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2304 62124010105 นางสาว กานต์ธิดา ค าสัตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2305 62124010106 นางสาว พิมพ์อัปสร สร้อยพูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2306 62124010107 นางสาว อรวรรณ นพเก้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2307 62124010108 นาย เกียรติศักด์ิ บวกขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2308 62124010109 นางสาว น้ าทิพย์ ภูก าเนิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2309 62124010110 นาย พงศธร โยวบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2310 62124010111 นางสาว ปาณิสรา ภาคศัพท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2311 62124010112 นางสาว กรวีร์ บุญมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2312 62124010113 นาย สมพงษ์ หิมโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2313 62124010116 นางสาว สุทธิดา ชัยศร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2314 62124010117 นาย สหัสวรรษ ทายศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2315 62124010119 นาย ธนาธิป พ่ึงพันธ์ุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2316 62124010120 นางสาว ยุพรัตน์ ทองนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2317 62124190101 นางสาว อภิสรา ตาลเวช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2318 62124190106 นาย เนธิพัฒน์ ม่ันสลุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2319 62124310103 นางสาว เกศะรินทร์ สังวาลรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2320 62124310104 นางสาว บุญยาพร สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2321 62124310105 นาย ตรรกพงศ์ ฉิมบุรุษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2322 62124310107 นางสาว ผกาพันธ์ บัวพนัส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2323 62124310108 นางสาว อลีนา มงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2324 62124310111 นางสาว วรรณวษา ขันแข็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2325 62124310112 นาย จักรทิพย์ สุวรรณธนะกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2326 62124310113 นางสาว สุกัญญา หินใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2327 62124310116 นางสาว ธณัฐฐา ปานมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2328 62124310118 นางสาว อาภัสรา ตะกรุดสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2329 62124310119 นางสาว ชลธิชา ตุ่นกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2330 62124310122 นางสาว เพชรรี หม่ืนสีทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2331 62124310126 นางสาว จิรัชยา ไชยสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2332 62124310127 นางสาว สิริพร เสมอพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2333 62124380101 นาย เฉลิม บุญธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2334 62124380102 นาย ฌานพล อนุรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2335 62124380103 นางสาว อัญชลี เชียนหวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2336 62124380104 นางสาว พัชรพร ฉิมเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2337 62124380105 นาย สหรัฐ อินทร์ผ่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2338 62124380106 นาย สรภัญ ม่ันโพนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2339 62124380108 นางสาว นิธิดา จักรเพ็ชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2340 62124380109 นาย ธรรมชาติ โชติพรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2341 62124380110 นางสาว จันทิมา แก้วเก้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2342 62124380112 นางสาว อริศรา สังข์สีแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2343 62124380114 นาย สุทัศน์ ปาลวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2344 62124380115 นางสาว พณาวัลย์ พรมมาอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2345 62124380116 นางสาว ณัฐรินทร์ โพล้งวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2346 62124380117 นางสาว สาธิตา แวคเคอร์ลิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2347 62124380120 นางสาว จิตติมา ยาบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2348 62124380122 นางสาว อนุธิดา ลาสี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2349 62124440101 นาย กิตติศักด์ิ เอ่ียมส าอางค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2350 62124440102 นาย ธนพัฒน์ ยอดระยับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2351 62124440103 นาย จิรวัฒน์ หิรัญประทีป เทคโนโลยีสารสนเทศ
2352 62124440104 นาย กฤษดากรณ์ สุ่มมาตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2353 62124440105 นาย นราธิป จันทะคล้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ
2354 62124440106 นาย ณัชพล สลาตัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2355 62124440107 นาย ศรัณย์วิศ กฤตย์กัณยา เทคโนโลยีสารสนเทศ
2356 62124440108 นาย รณกร บัวสนธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2357 62124440109 นาย ฐิติวัสส์ ศรีสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ
2358 62124440110 นาย ธีรภัทร เจะรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2359 62124440111 นางสาว จณิสตา พงษ์ไพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2360 62124440112 นาย กิตติชัย ระมัดตน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2361 62124440114 นางสาว กัญญา เกษทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2362 62124440115 นาย วัชรพงศ์ สุขศรีมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2363 62124440116 นาย พรรธกร สนจิตต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2364 62124440118 นาย ศุภกิจ ค าหวาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2365 62124440121 นางสาว ศรัณย์พร หมอนไหม เทคโนโลยีสารสนเทศ
2366 62124440122 นาย นครินทร์ บุญมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2367 62124440123 นางสาว เกษชณิภา เชียงศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2368 62124440125 นาย สาวิทธ์ิ สงคูณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2369 62124440126 นางสาว สุจิตรา บัวแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2370 62124440127 นาย รัตนากร พูลพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2371 62124440128 นาย ศุภกิตต์ ประเสริฐรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ
2372 62124440129 นาย นพชัย แป้นงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ
2373 62124440130 นางสาว สุดารัตน์ แดงสุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
2374 62124440131 นางสาว ธัญกร นาคทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2375 62124440133 นาย เฉลิมเกียรติ ผามี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2376 62124440136 นาย ภาณุเดช พาณิชย์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2377 62124440138 นาย ถิรวิทย์ ไชยเสน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2378 62124440139 นาย จิรวัฒน์ ทองไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ
2379 62124440140 นาย เผ่า พันธ์ุสง่า เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2380 62124440141 นาย ภูมิ พุ่มบานเย็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
2381 62124440143 นาย ณัฐดนัย แก้วผดุง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2382 62124520101 นางสาว สโรชา กล่ินประทุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2383 62124520104 นางสาว รินรดา พวงอ าไพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2384 62124520105 นางสาว อภิชญา บัวตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2385 62124520107 นางสาว กชกร อ้ือจรรยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2386 62124520108 นาย ภัทรชัย พิมพาภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2387 62124590101 นางสาว กาญจนา สอระล า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2388 62124590102 นางสาว ณัฐพร อินอ่ิมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2389 62124590103 นางสาว พรรณธร คนตรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2390 62124590104 นางสาว ดวงพร ย้ิมอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2391 62124590107 นางสาว ภรทิพย์ สุทธิใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2392 62124590108 นางสาว กฤษณา ผลพิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2393 62124590109 นางสาว อาทิตยา ประนนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2394 62124590113 นางสาว ธัญพิชชา พลายชุมพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2395 62124590115 นางสาว ยุพา โพธ์ิศิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2396 62124590117 นางสาว ประภัสสร ใจตรงนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2397 62124590118 นางสาว สุพรรณี แจ้งเณร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2398 62124590120 นางสาว รัชฎาภรณ์ แก้วตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2399 62124630102 นาย สุริยะ แก้วรอดวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2400 62124630103 นาย ศุภกร ชมพูนุช เทคโนโลยีสารสนเทศ
2401 62124630104 นาย สุรวงศ์ มาตรสีกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2402 62124630105 นางสาว วลัทยา ศรีแสงเมฆ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2403 62124630106 นาย นิติรัฐ ศรีจุฬาภรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2404 62124630108 นาย ณัฐนันท์ ย้ิมศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2405 62124630110 นาย รักษิต เชิดสวรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2406 62124630112 นาย พงศ์พัทธ์ พลอยบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2407 62124630113 นาย อนุรักษ์ เอ่ียมฤทธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2408 62124630114 นาย สรวิชญ์ มิตร์นุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
2409 62124630116 นาย ชลสิทธ์ิ ทองสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
2410 62124630117 นาย เพ็ชรไพลิน ศรีปาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2411 62124630119 นางสาว จิตสุภา เพียงราม เทคโนโลยีสารสนเทศ
2412 62124640103 นาย วรวัตร สุวรรณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2413 62124640104 นางสาว อรณี จันทร์เพ็ญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2414 62124640105 นาย สราวุฒิ เรืองศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2415 62124640106 นาย ก าพลศักด์ิ วรรณกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2416 62124640107 นาย ชนกันต์ ทวีศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2417 62124640108 นาย เจษฎา แสงนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ
2418 62124640109 นาย ณัฐพล พูลคุ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2419 62124640110 นาย พิริยะ คงสมบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2420 62124640111 นาย ธิติ เรืองม่ันคง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2421 62124640114 นาย ศราวิณ เมสนุกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2422 62124640115 นาย สหรัฐ ทองสัมฤทธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2423 62124640116 นาย ชนะชนม์ เอ่ียมสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2424 62124640117 นาย จักรกฤษณ์ แสงสวัสด์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2425 62124640118 นาย ณัชภัค สุวรรณโชติช่วง เทคโนโลยีสารสนเทศ
2426 62124640119 นาย อนาวิน แย้มเย้ือน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2427 62124640121 นางสาว นภัสรา อินทรก าแหง ณ ราชสีมา เทคโนโลยีสารสนเทศ
2428 62134060101 นางสาว พรรณิภา บัวใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2429 62134060102 นางสาว ศศิวิมล บุญแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2430 62134060106 นางสาว สุมาลี ค าสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2431 62134060107 นางสาว รินรดา กล่ินอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2432 62134060108 นางสาว ขวัญฤทัย อยู่เล้ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2433 62134060111 นางสาว ศศิกาญจน์ ก่ิงนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2434 62134060112 นางสาว กัลยรัตน์ ผิวงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2435 62134060113 นางสาว อรอุมา กอพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2436 62134060116 นางสาว กิตติยา สุวรรณสนธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2437 62134060117 นางสาว ณรันยา ธรรมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2438 62134060118 นางสาว อินทิรา วงษ์สมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2439 62134060119 นางสาว ปนัดดา สมบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2440 62134060120 นางสาว สุดารัตน์ ม่วงกรุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2441 62134060121 นางสาว เบญจวรรณ สร้างเขต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2442 62134060122 นางสาว ชลนิชา อ่อนละมูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2443 62134060124 นางสาว นิดารัตน์ แตงสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2444 62134060125 นางสาว อรชพร ศรีกอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2445 62134060126 นางสาว ตรีรัตน์ ม่วงเช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2446 62134060127 นางสาว ชมพูนุช รอดข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2447 62134060128 นาย รุจิภาส สนามทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2448 62134060129 นางสาว ธนัทอร ดานขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2449 62134060130 นางสาว ปัญญดา ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2450 62134090102 นางสาว กัญญาภัค อินทมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2451 62134090103 นางสาว พรรษมล โอนอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2452 62134090104 นาย เจษฎากร สมจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2453 62134090105 นางสาว ฐิตารีย์ หมดภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2454 62134090108 นางสาว จริยาพร เหล่าโดน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2455 62134090111 นางสาว ภัณฑิรา ผดุงพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2456 62134090114 นางสาว ยวิษฐญาณ์ สมานวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2457 62134090116 นางสาว พิรดา แป้นพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2458 62134530101 นาย ธนากร กสิกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2459 62134530102 นางสาว กัญญานาถ วรรณาเจริญพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2460 62134530103 นางสาว จันทร์จิรา ศรีนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2461 62134530104 นางสาว อรวรรณ พิมพ์สิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2462 62134530105 นางสาว กาญจนา ศรีทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2463 62134530106 นางสาว พัชรพร บุญยัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2464 62134530107 นางสาว รัตนาภรณ์ ผามะณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2465 62134530108 นางสาว ชัชชญา ศิริสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2466 62134530110 นางสาว วัชรากรณ์ แก้วหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2467 62134530111 นางสาว รินรดา เรียบร้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2468 62134530112 นางสาว เชษฐ์สุดา เรืองวิลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2469 62134530113 นางสาว ธนารีย์ คงสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2470 62134530115 นางสาว นภัทรสรณ์ คณโฑเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2471 62134530117 นางสาว สิรินทิพย์ ท านาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2472 62134530118 นางสาว ฐณิดา ฉายาวัฒนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2473 62134530119 นางสาว ธนัชฌา ดวงศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2474 62134530120 นางสาว ศุภานัน พรมนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2475 62134530122 นาย วิทยา ไชยค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2476 62134530123 นาย ศักด์ิชัย จูเผ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2477 62134530125 นาย ธนเดช ถนิมสุทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2478 62134530127 นางสาว กรปภา พันธุนนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2479 62134530128 นางสาว ชุติภา จันทมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2480 62134530129 นาย สราวุฒิ ไชยสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2481 62134530131 นางสาว ลัดดาวัลย์ จิวสิทธิประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2482 62134530132 นางสาว ธัญวรัตน์ คงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2483 62134530135 นางสาว ศิโรรัตน์ เท่ียงโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2484 62134530136 นางสาว อิษญนันท์ วงศ์เชียงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2485 62134530138 นางสาว แพรวา วงษ์ละม้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2486 62134530140 นาย พงศธร อมรรัตนศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2487 62134530143 นาย จิรพันธ์ มีศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2488 62134530145 นางสาว กัลยาณี ทองอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2489 62134530147 นางสาว ศุภิสรา หนูจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2490 62134530148 นางสาว กัญญาลักษณ์ สุระคนธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2491 62134530149 นางสาว สุดาวรรณ วรจักร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2492 62134810101 นางสาว สาลินี สังข์วงค์ วิทยาการจัดการ
2493 62134810103 นางสาว ธันยธรณ์ จุ้ยแจ้ง วิทยาการจัดการ
2494 62134810106 นางสาว สุพิชชา เป๊ะชาญ วิทยาการจัดการ
2495 62134810107 นาย อนัญญา ริศตะ วิทยาการจัดการ
2496 62134810108 นางสาว พิทยพร รมยเวศม์ วิทยาการจัดการ
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2497 62134810109 นาย ภูมินทร์ ศรีสว่าง วิทยาการจัดการ
2498 62134810110 นางสาว ณัฐฌา เนาว์นิเวศน์ วิทยาการจัดการ
2499 62134810111 นางสาว กนกภรณ์ อินมา วิทยาการจัดการ
2500 62134810114 นางสาว สุชาลิณี จุมพลหล้า วิทยาการจัดการ
2501 62134810115 นางสาว พัชรศรี ปาเจริญ วิทยาการจัดการ
2502 62134810117 นางสาว ณัฐวรรณ อ่ าคง วิทยาการจัดการ
2503 62134810118 นางสาว อมรรัตน์ แก้วเกิด วิทยาการจัดการ
2504 62134810119 นางสาว นภักปภา สมณะ วิทยาการจัดการ
2505 62134810120 นางสาว กาญจนศิริ ผิวผักแว่น วิทยาการจัดการ
2506 62134810121 นางสาว กนกพร ชุ่มช่ืน วิทยาการจัดการ
2507 62134810122 นางสาว รุจิรา พุมมา วิทยาการจัดการ
2508 62134810123 นางสาว อภิสรา มีแก้ว วิทยาการจัดการ
2509 62134810124 นางสาว สิรินาถ กล่ันหุ่น วิทยาการจัดการ
2510 62134810127 นางสาว กรรณิกา ท าบุญสุข วิทยาการจัดการ
2511 62134810128 นางสาว ศดานันท์ ดวงค ามา วิทยาการจัดการ
2512 62134810131 นางสาว ชมพูนุช โตตะเภา วิทยาการจัดการ
2513 62134810133 นางสาว เขมผกา อ่างทอง วิทยาการจัดการ
2514 62134810134 นาย ณัฐพงศ์ กรอบทอง วิทยาการจัดการ
2515 62134810136 นางสาว รวงข้าว ปลายนา วิทยาการจัดการ
2516 62134810139 นางสาว อภิญญา สามหมอ วิทยาการจัดการ
2517 62134810140 นาย สงกรานต์ ฝากา วิทยาการจัดการ
2518 62134810141 นางสาว ชญานิศ วงษ์นิล วิทยาการจัดการ
2519 62134810142 นางสาว ณัฐริกา จีนเอ่ียม วิทยาการจัดการ
2520 62134810143 นางสาว ฌัชฌานันท์ สรสุริยวงษ์ วิทยาการจัดการ
2521 62134810146 นางสาว ภคพร ช่ืนอารมณ์ วิทยาการจัดการ
2522 62134810148 นางสาว จุติพร ศรีสุพรรณ์ วิทยาการจัดการ
2523 62134810153 นางสาว มณฑาทิพย์ เสือเอ่ียม วิทยาการจัดการ
2524 62134810155 นางสาว ชนากานต์ วงศ์พิพัฒน์ วิทยาการจัดการ
2525 62134810156 นาย พุฒิพงศ์ ดวงสีแก้ว วิทยาการจัดการ
2526 62152430101 นาย หฤษฏ์ อะนุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2527 62152430103 นาย อภิศักด์ิ กอแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2528 62152430104 นาย หาญเดช แสนดวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2529 62152430105 นาย พจน์พันธ์ุ ศรีสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2530 62152430106 นาย ภัชรกิจ สิบศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2531 62152430107 นาย ศรัณยู สงวนพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2532 62152430108 นาย สุบิณฑ์ เกล้ียงเกลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2533 62152430109 นาย ธีรเดช ประวะโข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2534 62152430110 นาย พงศกร เพียรสูงเนิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2535 62152430111 นาย อิษรา อู่ไพรสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2536 62152430112 นางสาว วริสรา ช่วงรัมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2537 62152430113 นางสาว ภัทรพร สุริยะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2538 62152430114 นางสาว วนารัตน์ ช้างแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2539 62152430115 นาย ณัฐพงษ์ แก้วอ้วน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2540 62152430116 นาย ณัฐพงษ์ พ่อค้าช้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2541 62152430118 นาย พิทวัส สีหาบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2542 62152430119 นางสาว สุภัทรา ยังดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2543 62152520101 นางสาว ปรารถนา พันธุรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2544 62152520102 นางสาว ราชาวดี สุขศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2545 62152520105 นางสาว ปนัดดา บัวทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2546 62152580101 นาย กานต์ศักด์ิ คูกิติขจรรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2547 62152580102 นาย สัญชัย อารมณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2548 62152580104 นาย ธีรพล เนตรนิล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2549 62152580105 นาย ณัฐวุฒิ อยู่วัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2550 62152580106 นาย มติมนต์ เพ็ญภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551 62152580107 นาย คเชนทร์ เสือโต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552 62152580110 นาย วศิน วราโภค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553 62152580111 นาย ธนศักด์ิ รอดน่ิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554 62152580112 นาย บันลือศักด์ิ ทับสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555 62152580113 นาย อดิศร หล้าเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556 62152580114 นาย ณัฐพงษ์ ยืนยงนาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557 62152580115 นาย กฤษณะ สลุงอยู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558 62152580116 นาย อนุวัฒน์ แพ่งรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559 62152580117 นาย พีระพัฒน์ ภูมิดิษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560 62152580118 นาย ณัฐกานต์ ด าริกิจเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561 62152580119 นาย พาทิศ ก่ิงไทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 62152580120 นาย เปรม สุขนาแซง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2563 62152580121 นาย อาณาจักร โนค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2564 62152580122 นาย อ านาจ สบู่แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2565 62152580124 นาย วรปัญญา เทียบเทียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2566 62152580125 นาย ธนาวุฒิ สายสุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2567 62152580126 นาย คุณานนต์ แก้วกัลยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2568 62154430101 นาย ณสธร ภู่พิมล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2569 62154430102 นางสาว จิตณิษา จันคูณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2570 62154430103 นาย ชัยวัฒน์ โคมทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2571 62154430104 นาย ธนบดี อุดชุมพิสัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2572 62154430105 นาย ฐานทัพ เดชธงไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2573 62154430106 นาย ธนัสชัย สังคะรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2574 62154430107 นาย กรเทพ กล่ ามี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2575 62154430109 นาย เจนณรงค์ เหมือนดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2576 62154430110 นาย ธนวัฒน์ แหยมทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2577 62154430111 นาย ณฐกร ระเวกโสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2578 62154430112 นางสาว ชลธิชา แก้วบวร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2579 62154430114 นาย ยศวันต์ พานทองวัฒนกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2580 62154520101 นางสาว ศศิธร พลกนิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2581 62154520102 นางสาว ระพีพร เขียวพุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2582 62154520104 นางสาว สุชัญญา ดวงกุลสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2583 62154520105 นางสาว ณัฐธกานต์ วรธรรมาทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2584 62154520106 นางสาว ดาริกา ศรีสมบัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2585 62154520107 นาย วีรภัทร วงษ์หมอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2586 62154520108 นางสาว ณัฐฑิตา บรรเทิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2587 62154520111 นางสาว กนกวรรณ ปัตตะแวว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2588 62154520112 นางสาว วิธิดา พรมเสนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2589 62154520113 นางสาว วีรดา แผ่ขจร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2590 62154520114 นางสาว กุลวดี แก้วไพร า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2591 62154530101 นางสาว จรรยาพร เทียนนาวา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2592 62154530102 นางสาว กนกกร สังขพิมพ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2593 62154530103 นางสาว ธัญชนก แก้วจันทรา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2594 62154530104 นางสาว ดารณี พูลทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2595 62154530106 นางสาว วรรวิสา เจริญสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2596 62154530108 นาย เพชรปฐมพร เพชรใส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2597 62154530109 นาย ศุภสิทธ์ิ ภู่แพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2598 62154530110 นาย กฤษฎา กุลทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2599 62154530111 นาย วสุพล เมืองเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2600 62154530113 นาย วุททา เครือแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2601 62154530115 นางสาว สุธาสินี อินค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2602 62154530116 นางสาว อารยา คงมานะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2603 62154580101 นาย จิตรกร เขียวสะอาด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2604 62154580103 นาย ชณะชล อ่ิมเพ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2605 62154580104 นาย อดิศร สิงห์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2606 62154580105 นาย สุธาสิน พยัคภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2607 62154580106 นาย ธนากร เหลือช่ัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2608 62154580107 นาย อัครชัย เจียมทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2609 62154580108 นาย วรวิทย์ บรรเลงส่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2610 62154580113 นาย รชต สวัสด์ิศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2611 62154580115 นาย สยมภู สุทธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2612 62154580116 นาย พงษ์สิทธ์ิ โพธิวิพุธฒ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2613 62154580117 นาย บุลิน ไตรพิศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2614 62154580118 นาย พีรพัฒน์ สุบิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2615 62154750101 นาย จิรพัฒน์ สิทธิพัฒนางกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2616 62154750102 นางสาว กิตติยาพร เด่ียวพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2617 62154750104 นางสาว นภัสสร แสนกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2618 62154750108 นางสาว พรรภัสสา นิลละออ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2619 62154750109 นางสาว หทัยทิพย์ ไทยนิยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2620 62154750112 นางสาว ธนพร ทองสุขนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2621 62154750114 นางสาว น้ าทิพย์ ทองนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2622 62154750115 นางสาว ก่ิงเพชร สองอุ่นใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2623 62154750116 นางสาว ปภัสวรรณ โพธ์ิทองค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2624 62154750117 นางสาว ปัญญาพร จิตร์เหล่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2625 62154750119 นางสาว กัญชลิกา ขันค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2626 62154750120 นางสาว ทิพวรรณ นาคมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2627 62154750123 นางสาว บุญรักษา สอนมานะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2628 62154750125 นางสาว พนิตสุภา ขันแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2629 62154750126 นางสาว ณัฐกุล ช่ืนแช่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2630 62154750129 นาย อภิพัฒน์ เกิดเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2631 62154750132 นาย ธีรเดช ยอดปัญญานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2632 62154750135 นางสาว ภัทรา สมานวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2633 62154750136 นาย ปฏิญากรณ์ แบ่งส่วน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2634 62154750139 นาย ปุณยธร ศรีเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2635 62154750140 นางสาว จันทิมา บุญทับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2636 62154750143 นาย นพคุณ พลายชุมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2637 62154750146 นาย ณัฐพงษ์ กันธนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2638 62154750148 นางสาว จิตตานันท์ พานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2639 62154750149 นาย กฤตภาส โพธ์ินคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2640 62162620101 นาย สันติภพ ประกอบทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2641 62162620102 นาย อาดัม สืบสาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2642 62162620103 นางสาว นวพร วงษ์ศรีสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2643 62162620105 นาย ไชยวัฒน์ ปานแสงทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2644 62162620109 นาย นพฤทธ์ิ โพธิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2645 62162620110 นางสาว นารีรัตน์ แสงจุ้ยวงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2646 62164620101 นาย กิตตินัฐ กองาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2647 62164620103 นาย ธนภัทร ศรธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2648 62164620104 นางสาว สโรชา โพธ์ิศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2649 62164620105 นางสาว ณัฐริกา คะชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2650 62164620106 นาย ฐาปนิก อินวกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2651 62164620109 นาย ภาณุพงศ์ พูลสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2652 62164620113 นางสาว ปุษยา สุทธิกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2653 62164620114 นาย พีรพัฒน์ ศรีทรง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2654 62164620116 นาย ณัฐวัฒน์ ขัดจ าปา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2655 62172920103 นางสาว เจนจิรา มาตรง วิทยาการจัดการ
2656 62172920105 นางสาว ภัทรพร พัวพันธ์ วิทยาการจัดการ
2657 62172920106 นางสาว ปลายฟ้า ชมภู วิทยาการจัดการ
2658 62172920107 นางสาว ยุหรรษา เนียมวงค์ วิทยาการจัดการ
2659 62172920108 นางสาว เก็จมณี ม่ันคง วิทยาการจัดการ
2660 62172920110 นางสาว ลลิตา สนธิเจริญ วิทยาการจัดการ
2661 62172920111 นางสาว วีรวรรณ จ้ายทองอยู่ วิทยาการจัดการ
2662 62172920112 นางสาว พรชิตา แซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ
2663 62172920113 นางสาว ณิชนันท์ เกษี วิทยาการจัดการ
2664 62172920114 นางสาว ศุภรัตน์ บังจันทร์ วิทยาการจัดการ
2665 62172920115 นางสาว ภัทราพร จันทร์สีทอง วิทยาการจัดการ
2666 62172920116 นางสาว กมลลักษณ์ มังกรทอง วิทยาการจัดการ
2667 62172920117 นางสาว อัญชลี ก่ าวงษ์ วิทยาการจัดการ
2668 62172920118 นางสาว พรณภา ตุ้มเท่ียง วิทยาการจัดการ
2669 62172920119 นางสาว สุดารัตน์ สียางนอก วิทยาการจัดการ
2670 62172920120 นางสาว เนตรชนก ราชกิจชอบ วิทยาการจัดการ
2671 62172920121 นางสาว ณัฐพร จันลา วิทยาการจัดการ
2672 62172920122 นางสาว ทัชชิรา ศรีลาวงษ์ วิทยาการจัดการ
2673 62172920124 นาย สิปปภาส อยู่สมพงษ์ วิทยาการจัดการ
2674 62172980101 นางสาว สุพิชชา ยานะพันธ์ วิทยาการจัดการ
2675 62172980102 นาย ธนพัฒน์ มานะวงศ์เจริญ วิทยาการจัดการ
2676 62172980103 นาย ภาณุพงศ์ จันทวงค์ วิทยาการจัดการ
2677 62172980104 นางสาว อารียา พวงมาลา วิทยาการจัดการ
2678 62172980105 นาย ภราดร ช่างภักดี วิทยาการจัดการ
2679 62172980107 นางสาว สุภาภรณ์ ป้อมไทย วิทยาการจัดการ
2680 62172980108 นางสาว พรหมพร ยศพิมพ์ วิทยาการจัดการ
2681 62172980109 นางสาว สุพัชชา สาริกา วิทยาการจัดการ
2682 62172980110 นางสาว จารุณี งามเลิศ วิทยาการจัดการ
2683 62172980111 นางสาว กชกร พวงภู่ วิทยาการจัดการ
2684 62172980112 นางสาว อภิญญา ประทีปแก้ว วิทยาการจัดการ
2685 62172980113 นางสาว ธวรัตน์ ชินใชสาร วิทยาการจัดการ
2686 62172980114 นางสาว กนกวรรณ บุญเกิด วิทยาการจัดการ
2687 62172980115 นางสาว ปภาดา เสือพรม วิทยาการจัดการ
2688 62172980116 นางสาว ปภาวดี บุญคง วิทยาการจัดการ
2689 62172980117 นางสาว มยุรฉัตร สิงห์ประเสริฐ วิทยาการจัดการ
2690 62172980118 นางสาว สุจิตรา ดอนน้อย วิทยาการจัดการ
2691 62172980120 นางสาว สุภาภรณ์ โพธ์ิวัด วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2692 62172980121 นางสาว วราพร วงษ์ทอง วิทยาการจัดการ
2693 62172980122 นางสาว วรรณภา จิตรหาญ วิทยาการจัดการ
2694 62172980123 นางสาว ณัฐณิชา พ่ึงนาม วิทยาการจัดการ
2695 62172980124 นางสาว กาญจนาพร เหลือสิงห์กุล วิทยาการจัดการ
2696 62172980125 นางสาว พรรณิภา มงคล วิทยาการจัดการ
2697 62172980126 นางสาว อาทิตยา นามโคตร วิทยาการจัดการ
2698 62172980128 นางสาว ชลลดา สว่างภพ วิทยาการจัดการ
2699 62172980130 นางสาว สุจิตรา แม้นพยัคฆ์ วิทยาการจัดการ
2700 62172980131 นางสาว ชลิตา ทาสถาน วิทยาการจัดการ
2701 62172980132 นางสาว กนกพร บุญพิภักด์ิ วิทยาการจัดการ
2702 62172980133 นางสาว จันทร์จิรา สุขม่วง วิทยาการจัดการ
2703 62172980134 นาย ธราเทพ บรมวสุธร วิทยาการจัดการ
2704 62172980135 นางสาว ศิรินภา อัปมะโน วิทยาการจัดการ
2705 62172980136 นางสาว ฐาปนีย์ อัปมะโน วิทยาการจัดการ
2706 62172980138 นางสาว สุภาพร กลัดพันธ์ุ วิทยาการจัดการ
2707 62172980139 นางสาว ธารทิพย์ ทุมพารักษ์ วิทยาการจัดการ
2708 62172980140 นางสาว นรินทร์ ชูศรี วิทยาการจัดการ
2709 62174730101 นางสาว สุชาดา เจยุรัตน์ วิทยาการจัดการ
2710 62174730102 นางสาว กรรณทิมา สิงห์ทอง วิทยาการจัดการ
2711 62174730103 นางสาว พิชามญช์ุ เติมวัชรพงศ์ วิทยาการจัดการ
2712 62174730105 นางสาว วาสนา วิชานา วิทยาการจัดการ
2713 62174730106 นางสาว นิชธาวัลย์ แซ่ต้ัง วิทยาการจัดการ
2714 62174730109 นางสาว อทิตยา ขมขุนทด วิทยาการจัดการ
2715 62174730110 นางสาว วรนุช ปิดป้อง วิทยาการจัดการ
2716 62174730111 นางสาว ธัญยธรณ์ ขาวเนตร วิทยาการจัดการ
2717 62174730112 นางสาว สุกัญญา อินทร์จันทร์ วิทยาการจัดการ
2718 62174730115 นางสาว ชวัลนุช เน่ียงน้อย วิทยาการจัดการ
2719 62174730116 นางสาว นภสร บุญธรรม วิทยาการจัดการ
2720 62174730117 นางสาว ธัญญลักษณ์ ธิกุล วิทยาการจัดการ
2721 62174730118 นางสาว วิมพ์วิภา กิจช านาญ วิทยาการจัดการ
2722 62174730119 นาย ชินวัตร พิชญ์พิเชฐ วิทยาการจัดการ
2723 62174730120 นางสาว ญาติมา ปะกาสินัง วิทยาการจัดการ
2724 62174730122 นางสาว รุ่งนภา บินดี วิทยาการจัดการ
2725 62174730123 นางสาว น้ าทิพย์ บุญตา วิทยาการจัดการ
2726 62174730124 นางสาว สุภาภรณ์ แสงสว่าง วิทยาการจัดการ
2727 62174730125 นางสาว หน่ึงฤทัย น้อยหร า วิทยาการจัดการ
2728 62174730126 นางสาว สุธินี ช่วยดับโรค วิทยาการจัดการ
2729 62174730127 นางสาว ปิยะนาฎ สมศรี วิทยาการจัดการ
2730 62174730128 นางสาว สิริธร สุขแพทย์ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2731 62174730129 นางสาว ชันติกร แสงวิหค วิทยาการจัดการ
2732 62174730130 นางสาว ชัญญานุช เดชสุภา วิทยาการจัดการ
2733 62174730133 นางสาว กัญญาณัฐ แสงส าอางค์ วิทยาการจัดการ
2734 62174730134 นางสาว วิภาพร อาจหาญ วิทยาการจัดการ
2735 62174730135 นางสาว สุกานดา มีสินทรัพย์ วิทยาการจัดการ
2736 62174730136 นาย พรศักด์ิ มาลัย วิทยาการจัดการ
2737 62174730139 นางสาว ศิริลักษณ์ เรืองส าราญ วิทยาการจัดการ
2738 62174730140 นางสาว กนกวรรณ สวาดดี วิทยาการจัดการ
2739 62174730141 นาย ธีรศักด์ิ กองศรี วิทยาการจัดการ
2740 62174730142 นางสาว อารยา หลากสุขถม วิทยาการจัดการ
2741 62174730143 นาย ศรนรินทร์ ด่านสุขณรงค์ วิทยาการจัดการ
2742 62174730145 นางสาว เพชรสวรรค์ บุญโย วิทยาการจัดการ
2743 62174730146 นางสาว ปารณีย์ กะภูทิน วิทยาการจัดการ
2744 62174730147 นาย กฤชกร แก้วอ าพา วิทยาการจัดการ
2745 62174730148 นางสาว เกศินี ทัศจันทร์ วิทยาการจัดการ
2746 62174730149 นางสาว จุฑาทิพย์ เกตุสนอง วิทยาการจัดการ
2747 62174730150 นางสาว แสงเดือน สุขเพราะนา วิทยาการจัดการ
2748 62174730151 นาย ธนวัฒน์ สุขสมโมกข์ วิทยาการจัดการ
2749 62174730153 นาย นีราพลัช รอดช่วง วิทยาการจัดการ
2750 62174730154 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ศิริ วิทยาการจัดการ
2751 62174730155 นางสาว สุพรรษา แสงเขียว วิทยาการจัดการ
2752 62174730156 นาย สุเมธ หมอบอก วิทยาการจัดการ
2753 62174730157 นาย พัฒนะ บัวทองแก้ว วิทยาการจัดการ
2754 62174730158 นางสาว อาทิตยา ธรรมศร วิทยาการจัดการ
2755 62174730159 นางสาว ฐิตา แก้วพรมมา วิทยาการจัดการ
2756 62174730160 นางสาว ธัญชนก สุวรรณจันทร์ วิทยาการจัดการ
2757 62174730163 นางสาว สุนันทา จันทร์วงษ์ วิทยาการจัดการ
2758 62174730164 นาย ณัฐกฤต เกิดศิริ วิทยาการจัดการ
2759 62174730165 นางสาว อาภัสรา หาญชัยภูมิ วิทยาการจัดการ
2760 62174730167 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เลิศไชสงค์ วิทยาการจัดการ
2761 62174790101 นาย ณัฐพล สุขประเสริฐ วิทยาการจัดการ
2762 62174790102 นางสาว พิมพกานต์ บุญรอด วิทยาการจัดการ
2763 62174790103 นาย โสฬส สุวรรณ วิทยาการจัดการ
2764 62174790104 นางสาว ปณัฐดา ส าเนียง วิทยาการจัดการ
2765 62174790105 นางสาว มิลลดา หลานวงศ์ วิทยาการจัดการ
2766 62174790107 นางสาว พรจิรา รองสิน วิทยาการจัดการ
2767 62174790108 นางสาว อัจฉราภรณ์ หิรัญชัย วิทยาการจัดการ
2768 62174790109 นางสาว จิราพร ก้อนทิม วิทยาการจัดการ
2769 62174790110 นาย ภูวดล จรกัณหา วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2770 62174790111 นางสาว ชนัญชิดา สุทธิชัชวาลย์ วิทยาการจัดการ
2771 62174790112 นางสาว สุพิชญา ประทุมพงษ์ วิทยาการจัดการ
2772 62174790114 นางสาว ธัญลักษณ์ กล้ากฤษ วิทยาการจัดการ
2773 62174790115 นางสาว ระสา ศรีบุญชู วิทยาการจัดการ
2774 62174790116 นางสาว เบญจรัตน์ พูลสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
2775 62174790117 นาย จักรพงค์ เป้ินวงค์ วิทยาการจัดการ
2776 62174790119 นางสาว นฤมล ข าจันทร์ วิทยาการจัดการ
2777 62174790120 นางสาว สุวิชญาน์ สิงหะนัด วิทยาการจัดการ
2778 62174790121 นางสาว อนิจตา พันธุมเสน วิทยาการจัดการ
2779 62174790122 นางสาว วรวรรณ สุรินทร์ วิทยาการจัดการ
2780 62174790123 นางสาว วิกาญดา แสงศักด์ิ วิทยาการจัดการ
2781 62174790124 นางสาว ยุวดี คงดิษ วิทยาการจัดการ
2782 62174790125 นางสาว ชุตินันท์ โสภณ วิทยาการจัดการ
2783 62174790126 นางสาว นิสารัตน์ กิติวัฒนา วิทยาการจัดการ
2784 62174790127 นาย ธนวันต์ อยู่รักษ์ วิทยาการจัดการ
2785 62174790128 นาย สุรศักด์ิ กิตติมานิตกุล วิทยาการจัดการ
2786 62174790129 นางสาว เจนจิรา แก้วเขียว วิทยาการจัดการ
2787 62174790130 นาย ธนกร รักไทย วิทยาการจัดการ
2788 62174790131 นาย อนันต์ มะโนสา วิทยาการจัดการ
2789 62174790132 นาย ณัทพงศ์ ป่ินมงคล วิทยาการจัดการ
2790 62174790134 นางสาว ฤทัยรัตน์ แก่นจันทร์ วิทยาการจัดการ
2791 62174790135 นาย ภูเบศ เลขะวัฒนะ วิทยาการจัดการ
2792 62174790136 นางสาว อัญชลี สีจาง วิทยาการจัดการ
2793 62174790137 นาย อรรถพล ขุนอ่อน วิทยาการจัดการ
2794 62174790138 นาย บุรินทร์ สังหรณ์ วิทยาการจัดการ
2795 62174790140 นางสาว ภัทรพร ดวงตา วิทยาการจัดการ
2796 62174790201 นาย เกียรติศักด์ิ แดงทอง วิทยาการจัดการ
2797 62174790202 นางสาว ปริญญา รักษาภักดี วิทยาการจัดการ
2798 62174790203 นางสาว อาฐิติยา ศรีเอ่ียม วิทยาการจัดการ
2799 62174790204 นางสาว เพชรไพลิน ผูกพันธ์ วิทยาการจัดการ
2800 62174790205 นางสาว ภาวินี กมลแสงมณี วิทยาการจัดการ
2801 62174790207 นางสาว วนิดา เกิดผล วิทยาการจัดการ
2802 62174790208 นางสาว ปัทมาภรณ์ ขวานทอง วิทยาการจัดการ
2803 62174790209 นางสาว จารุณี หอมละออ วิทยาการจัดการ
2804 62174790210 นาย สิทธิกร อิสระภาพ วิทยาการจัดการ
2805 62174790211 นาย กษิดิศ เทศแจ่ม วิทยาการจัดการ
2806 62174790212 นางสาว อารยา สมัครการ วิทยาการจัดการ
2807 62174790214 นางสาว ญานิกา กรประดับ วิทยาการจัดการ
2808 62174790215 นาย จิราธิวัฒน์ จันทร์ธร วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2809 62174790216 นางสาว กุลยรัตน์ กล่ินสุคนธ์ วิทยาการจัดการ
2810 62174790217 นาย นนทวัฒน์ พูลสมบัติ วิทยาการจัดการ
2811 62174790218 นาย เทพสุรินทร์ชัย ใจกล้า วิทยาการจัดการ
2812 62174790219 นาย ณภัทร สาดอนแพง วิทยาการจัดการ
2813 62174790220 นางสาว วราภรณ์ สุขดี วิทยาการจัดการ
2814 62174790221 นางสาว วรรณิษา ชูยา วิทยาการจัดการ
2815 62174790223 นางสาว รุ่งอรุณ จิตต้ัง วิทยาการจัดการ
2816 62174790224 นางสาว ศุฑามาศ จันทร์เท่ียง วิทยาการจัดการ
2817 62174790225 นางสาว กนกพร เพ่ิมมี วิทยาการจัดการ
2818 62174790226 นางสาว วิภาดา จันทร์แจ้ง วิทยาการจัดการ
2819 62174790227 นางสาว มารยาท แสงแก้ว วิทยาการจัดการ
2820 62174790229 นางสาว ชุติกาญจน์ พูลทรัพย์ วิทยาการจัดการ
2821 62174790233 นางสาว วรรณศิริ เส็งสมัคร วิทยาการจัดการ
2822 62174790234 นาย ณัฐพนธ์ เปรมศิริ วิทยาการจัดการ
2823 62174790235 นางสาว ลลิตา เกตุอยู่ วิทยาการจัดการ
2824 62174790236 นาย ธนพล ร่มพุดตาล วิทยาการจัดการ
2825 62174790237 นางสาว สุนิสา ตระกุดราช วิทยาการจัดการ
2826 62174790240 นางสาว ดวงใจ ทองเอก วิทยาการจัดการ
2827 62174910101 นางสาว รุ่งทิพย์ เป้าทอง วิทยาการจัดการ
2828 62174910102 นางสาว ณัฐธิชา จันทนา วิทยาการจัดการ
2829 62174910104 นางสาว ชุติมา กล่ินจันทร์ วิทยาการจัดการ
2830 62174910106 นางสาว วรดา โพธ์ิวัด วิทยาการจัดการ
2831 62174910107 นางสาว ศิริกมล อินทรานุรักษ์ วิทยาการจัดการ
2832 62174910109 นางสาว จุฑาทิพย์ พอประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
2833 62174910110 นาย ฉัตรการ ชูแก้ว วิทยาการจัดการ
2834 62174910112 นางสาว อัจจิมา เสือมาก วิทยาการจัดการ
2835 62174910113 นาย ณัฐพงศ์ สินเจริญสกุล วิทยาการจัดการ
2836 62174910114 นางสาว ธนวัน แย้มเย้ือน วิทยาการจัดการ
2837 62174910115 นางสาว วรกนก อินทร์สุข วิทยาการจัดการ
2838 62174910116 นาย วัชระ คุ้มไพรี วิทยาการจัดการ
2839 62174910117 นางสาว ปทิตตา โหนทองหลาง วิทยาการจัดการ
2840 62174910119 นางสาว ภัทธิรา นุตร์วงศ์ วิทยาการจัดการ
2841 62174910123 นาย พิพัฒน์ ช่ืนเอ่ียม วิทยาการจัดการ
2842 62174910124 นางสาว ธิติยาภรณ์ ใจซ่ือ วิทยาการจัดการ
2843 62174910126 นางสาว วิภาวี อยู่ญาติมาก วิทยาการจัดการ
2844 62174910127 นางสาว กาญจนา จงพลาผลกุล วิทยาการจัดการ
2845 62174910129 นางสาว ดวงหทัย จันดาวงค์ วิทยาการจัดการ
2846 62174910130 นางสาว ชนิตรา พูลสิน วิทยาการจัดการ
2847 62174910132 นาย ณัฐวัฒน์ ทองวัง วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2848 62174910137 นาย จิรประวัติ ไชยเพียร วิทยาการจัดการ
2849 62174910141 นางสาว รุจิพร ยอดด าเนิน วิทยาการจัดการ
2850 62174910143 นาย ณัฐวุฒิ หมวกทอง วิทยาการจัดการ
2851 62174910145 นางสาว ณัชชา ศิริวัฒนกุล วิทยาการจัดการ
2852 62174910146 นาย พีรพัฒน์ สุรโชติ วิทยาการจัดการ
2853 62174910148 นางสาว อรนิชา รอดศรี วิทยาการจัดการ
2854 62174910149 นางสาว กมลชนก จ่ันเพชร วิทยาการจัดการ
2855 62174910150 นางสาว ชลธิชา ขุนเณร วิทยาการจัดการ
2856 62174920101 นาย รติพงษ์ รักพงษ์ วิทยาการจัดการ
2857 62174920102 นางสาว ธิตินันท์ อินทร์สุข วิทยาการจัดการ
2858 62174920104 นางสาว อมิตตดา สุนทรธรรม วิทยาการจัดการ
2859 62174920105 นางสาว สุกัญญา สุขเมือง วิทยาการจัดการ
2860 62174920106 นางสาว สายป่าน บุญรอด วิทยาการจัดการ
2861 62174920107 นางสาว ธิดารัตน์ ดาวัน วิทยาการจัดการ
2862 62174920108 นางสาว ทิพยาภรณ์ ข าละม้าย วิทยาการจัดการ
2863 62174920109 นางสาว เบญจวรรณ ธูปทอง วิทยาการจัดการ
2864 62174920111 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แป้นจันทร์ วิทยาการจัดการ
2865 62174920112 นาย ชาญชัย ดวงจิตร วิทยาการจัดการ
2866 62174920114 นางสาว ศศิประภา โกวิทานุพงศ์ วิทยาการจัดการ
2867 62174920116 นางสาว นุจรี ลีพุฒ วิทยาการจัดการ
2868 62174920117 นาย อัยการ ชูแก้ว วิทยาการจัดการ
2869 62174920118 นาย ธวัชชัย ป่ินทอง วิทยาการจัดการ
2870 62174920119 นาย ณัชธพล ทองยอด วิทยาการจัดการ
2871 62174920120 นางสาว ศิริพร หลุ่มเป้า วิทยาการจัดการ
2872 62174920121 นางสาว วรินทร วีระชัย วิทยาการจัดการ
2873 62174920122 นางสาว สารภี อุไรพันธ์ วิทยาการจัดการ
2874 62174920125 นางสาว ประภาพร ทิพย์ดี วิทยาการจัดการ
2875 62174920126 นางสาว อารีญา กุมขุนทด วิทยาการจัดการ
2876 62174920127 นางสาว กิติวรรณ์ บัวขาว วิทยาการจัดการ
2877 62174920128 นาย ธนภัทร จ่าจ ารูญ วิทยาการจัดการ
2878 62174920129 นาย อัษฎา คงเดช วิทยาการจัดการ
2879 62174920131 นางสาว ปิยธิดา มาลา วิทยาการจัดการ
2880 62174920133 นาย ชลสิทธ์ิ ศิริโสม วิทยาการจัดการ
2881 62174920135 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีอินทร์สุด วิทยาการจัดการ
2882 62174920136 นางสาว นภัสวรรณ บุญรุ่ง วิทยาการจัดการ
2883 62174920139 นางสาว กาญจนา เตียวสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
2884 62174920140 นางสาว พรไพลิน พูคงคา วิทยาการจัดการ
2885 62174920142 นางสาว ธัญญารัตน์ สงค์ค าพัน วิทยาการจัดการ
2886 62174920143 นาย ณรงค์ศักด์ิ คลังผา วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2887 62174980101 นางสาว อัญชลีพร จันดี วิทยาการจัดการ
2888 62174980102 นาย นิธิวัฒน์ สุทธิเจริญ วิทยาการจัดการ
2889 62174980103 นางสาว พัชรพร อ่อนเอม วิทยาการจัดการ
2890 62174980104 นางสาว ปาริฉัตร นันทดี วิทยาการจัดการ
2891 62174980105 นาย สุทธิภัทร สัสดี วิทยาการจัดการ
2892 62174980107 นางสาว รินรดา กล่ าโภชน์ วิทยาการจัดการ
2893 62174980108 นางสาว ฐิติยา แสงจีน วิทยาการจัดการ
2894 62174980109 นางสาว รัตนวรรณ รอดสาย วิทยาการจัดการ
2895 62174980110 นางสาว ศรสวรรค์ วงษ์จ าปา วิทยาการจัดการ
2896 62174980111 นางสาว อภัสสรา งามดี วิทยาการจัดการ
2897 62174980112 นางสาว พีรดา ปล้องทอง วิทยาการจัดการ
2898 62174980114 นาย ธงชัย กันสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
2899 62174980115 นางสาว ดารณีรัตน์ สาสกุล วิทยาการจัดการ
2900 62174980117 นาย ณภัทร สันติวงศ์ วิทยาการจัดการ
2901 62174980118 นางสาว ณัฐริกา ทองเจือ วิทยาการจัดการ
2902 62174980119 นาย ธนกฤต คงคชสิงห์ วิทยาการจัดการ
2903 62174980120 นาย สิทธิโชค รู้บุญ วิทยาการจัดการ
2904 62174980121 นางสาว รัตนา เพ็งสลุง วิทยาการจัดการ
2905 62174980122 นาย พงศกร เรืองชวลิต วิทยาการจัดการ
2906 62174980125 นาย นันณชัย บุญน้า วิทยาการจัดการ
2907 62174980126 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อินทะนาม วิทยาการจัดการ
2908 62174980128 นาย ศุภฤกษ์ แช่มแก้ว วิทยาการจัดการ
2909 62174980129 นางสาว นฤสรณ์ กานตรัตน์ วิทยาการจัดการ
2910 62174980131 นาย คุณภาพ สมศรี วิทยาการจัดการ
2911 62174980133 นาย พิพัฒน์ ทาบุตร วิทยาการจัดการ
2912 62182800103 นางสาว ทิพย์ปพร มาศิริ วิทยาการจัดการ
2913 62182800104 นางสาว จันทร์จิรา เพลงย้ิม วิทยาการจัดการ
2914 62182800105 นางสาว อุทุมพร ยอดวิชา วิทยาการจัดการ
2915 62182800106 นางสาว ณัฐชา สืบสาย วิทยาการจัดการ
2916 62182800107 นางสาว ขวัญฤทัย นาคบัลลังค์ วิทยาการจัดการ
2917 62182800108 นางสาว สุชัญญา อ่อนเมือง วิทยาการจัดการ
2918 62182800109 นางสาว พิมผกา เกิดสลุง วิทยาการจัดการ
2919 62182800110 นางสาว สุนิษา อู่ทรัพย์ วิทยาการจัดการ
2920 62182800113 นางสาว วิลาสินี วงษ์ดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
2921 62182800114 นางสาว สุภัทรา ภักด์ิสุขเจริญ วิทยาการจัดการ
2922 62182800115 นางสาว ยีนลดา กล่ินนาค วิทยาการจัดการ
2923 62182800116 นางสาว นรารัตน์ ทองมา วิทยาการจัดการ
2924 62182800117 นางสาว จันทร์จิรา บุตรตะมะ วิทยาการจัดการ
2925 62182800119 นางสาว สิริมา เท่ียงพุก วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2926 62182800121 นางสาว เปรมยุดา โพธ์ิทอง วิทยาการจัดการ
2927 62182800122 นาย อธิวัฒน์ บุญทัด วิทยาการจัดการ
2928 62182800123 นางสาว ศิริลักษณ์ ด้วงวิเศษ วิทยาการจัดการ
2929 62182800124 นางสาว ปรีญารัตน์ หมวกเหล็ก วิทยาการจัดการ
2930 62182800125 นางสาว สิริมา บุญสร้อย วิทยาการจัดการ
2931 62182800126 นางสาว ศิริลักษณ์ อุดทา วิทยาการจัดการ
2932 62182800127 นางสาว จตุพร วงศ์ต๊ะ วิทยาการจัดการ
2933 62182800129 นางสาว นภัสวรรณ วิมล วิทยาการจัดการ
2934 62182800130 นาย อัศวิน ขันเช้ือ วิทยาการจัดการ
2935 62182800131 นางสาว สุจิตรา เสียงหวาน วิทยาการจัดการ
2936 62182800132 นางสาว สุดารัตน์ ผุดผ่อง วิทยาการจัดการ
2937 62182800134 นางสาว ภัทรภร เขตสมุท วิทยาการจัดการ
2938 62182800135 นางสาว แพรวมณี พันธะมัง วิทยาการจัดการ
2939 62184800103 นางสาว จุฑาทิพย์ คงพ่วง วิทยาการจัดการ
2940 62184800105 นางสาว สุนิตรา แก้ววิเชียร วิทยาการจัดการ
2941 62184800106 นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรคง วิทยาการจัดการ
2942 62184800107 นางสาว ธิติสรรค์ เอ่ียมกร่ัน วิทยาการจัดการ
2943 62184800109 นางสาว พัตรพิมล วะศินรัตน์ วิทยาการจัดการ
2944 62184800111 นางสาว ตรีรัตน์ นาคสังข์ วิทยาการจัดการ
2945 62184800112 นางสาว อนันตญา สีธุลี วิทยาการจัดการ
2946 62184800114 นางสาว ทิพากรณ์ ศรีสอาด วิทยาการจัดการ
2947 62184800116 นางสาว นนทนัดดา แจ่มอ าพร วิทยาการจัดการ
2948 62184800117 นางสาว อัญชลี โยธี วิทยาการจัดการ
2949 62184800118 นาย กฤตพงศ์ มีสุข วิทยาการจัดการ
2950 62184800120 นางสาว จิตติพร พรมมิ วิทยาการจัดการ
2951 62184800121 นาย ศักด์ิรินทร์ กองเมือง วิทยาการจัดการ
2952 62184800124 นางสาว วนัชพร ทัพจันทร์ วิทยาการจัดการ
2953 62184800125 นางสาว ชนิฎา อนุกูลวงษ์ วิทยาการจัดการ
2954 62184800127 นางสาว ณัชชา วิชัยกุล วิทยาการจัดการ
2955 62184800129 นางสาว วิริยา จันทร วิทยาการจัดการ
2956 62184800130 นางสาว วันเพ็ญ ปูจ าสิน วิทยาการจัดการ
2957 62184800132 นางสาว มนสิชา อ่อนละม้าย วิทยาการจัดการ
2958 62184800133 นางสาว อมิตา ใบละมุด วิทยาการจัดการ
2959 62184800135 นางสาว ปภาดา ปลูกงาม วิทยาการจัดการ
2960 62184800136 นางสาว เพ็ญนภา นามปัญญา วิทยาการจัดการ
2961 62184800138 นางสาว จุรีพร มีสา วิทยาการจัดการ
2962 62184800139 นางสาว กฤติมา วงษ์งาม วิทยาการจัดการ
2963 62184800140 นางสาว กุสุมา นวลประเสริฐ วิทยาการจัดการ
2964 62184800141 นาย ปรินทร สรมานะ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
2965 62184800142 นางสาว นัชชา หนูหินแก้ว วิทยาการจัดการ
2966 62184800143 นางสาว พินทิพย์ ทองทิพย์ วิทยาการจัดการ
2967 62184800146 นางสาว กฤติมา บุญล้อม วิทยาการจัดการ
2968 62184800148 นางสาว พิสชา ดีละม้าย วิทยาการจัดการ
2969 62184800149 นาย ธนกฤต ทองบริสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ
2970 62184800150 นางสาว ปรียา เท่ียงกระโทก วิทยาการจัดการ
2971 62184800153 นางสาว จารุภา ทองค า วิทยาการจัดการ
2972 62184800154 นาย ชัยวัฒน์ บุญวงษ์ วิทยาการจัดการ
2973 62184800155 นางสาว ดวงกมล แสนสี วิทยาการจัดการ
2974 62184800156 นางสาว อารยา สังข์ทองหลาง วิทยาการจัดการ
2975 62184800157 นางสาว ดนุนุช ครองศิริจิตต์ วิทยาการจัดการ
2976 62184800158 นางสาว ปทุมพร เชียงทอง วิทยาการจัดการ
2977 62184800161 นางสาว อรยา วิลัยลักษณ์ วิทยาการจัดการ
2978 62184800162 นางสาว น้ าทิพย์ เดชค าภู วิทยาการจัดการ
2979 62184800163 นางสาว ดวงกมล แย้มทอง วิทยาการจัดการ
2980 62184800164 นางสาว จิราวรรณ อินทโสม วิทยาการจัดการ
2981 62184800169 นางสาว พิชญา อินเทียม วิทยาการจัดการ
2982 62184800170 นางสาว มาลิตา นิลกรณ์ วิทยาการจัดการ
2983 62184800172 นางสาว ปารีรัช ศิริสลุง วิทยาการจัดการ
2984 62184800173 นาย คุณัชญ์ ฟักทอง วิทยาการจัดการ
2985 62184800174 นางสาว วรัญญา ศิลปชัย วิทยาการจัดการ
2986 62184800176 นางสาว เหมือนฝัน แถมจันทึก วิทยาการจัดการ
2987 62184800178 นางสาว สุวราภรณ์ บุญชู วิทยาการจัดการ
2988 62184800179 นางสาว เจนจิรา ม่ันจิตร์ วิทยาการจัดการ
2989 62194700102 นางสาว จิราภา อ่อนอากาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2990 62194700103 นางสาว นวพรรษ ถุงทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2991 62194700104 นาย เจษฎาภรณ์ พรานธนงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2992 62194700105 นางสาว พันดาว สอนอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2993 62194700106 นางสาว นภัสสร เมืองวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2994 62194700108 นางสาว ปวีณอร ย้ิมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2995 62194700109 นางสาว จิราภา สุขเปล่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2996 62194700110 นางสาว รุ่งรัตน์ เคนเพชรแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2997 62194700111 นางสาว อังคณา เจริญวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2998 62194700112 นางสาว ทิพวรรณ สุขช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2999 62194700113 นางสาว กัณทิมา ภูมิมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3000 62194700114 นางสาว สุพรรษา งามมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3001 62194700115 นางสาว ฐาณมาศ แดงสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3002 62194700116 นางสาว พิกุลทอง ช่ืนบานเย็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3003 62194700119 นางสาว ศรัญญา บุญเวียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3004 62194700120 นางสาว ฐานิดา ร่างสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3005 62194700121 นางสาว สุนิษา ย่ิงสูง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3006 62194700122 นางสาว ศศิกานต์ สมแวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3007 62194700123 นางสาว กมลพรรณ สิงห์โต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3008 62194700124 นางสาว ปาจารีย์ คล้ายไพบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3009 62194700125 นางสาว จิรัชญา กสินัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3010 62194700127 นางสาว ภัทรวดี พุกมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3011 62194700128 นางสาว วิลัยวรรณ์ พูลถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3012 62194700131 นางสาว กันยารินทร์ ผ่องแผ้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3013 62194700132 นางสาว จีรนาฏ เชนชาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3014 62194700134 นางสาว วรรณรท สิงห์ไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3015 62194700135 นางสาว มธุรส สุขม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3016 62194700137 นางสาว บุษกร ปิตฝ่าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3017 62194700138 นางสาว อรารัตน์ วีระน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3018 62194700139 นางสาว กนกวรรณ มัสสระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3019 62194700140 นางสาว เสาวรีย์ ปาปะโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3020 62194700141 นางสาว วรรณนิภา เขาแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3021 62194700143 นางสาว พัณณิตา เขียววิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3022 62194700144 นางสาว ณัชชา วงสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3023 62194700145 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ไผทรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3024 62194700147 นาย อาณกร กาฬภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3025 62194700148 นางสาว ชัญญภัส ค าสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3026 62194700149 นางสาว สิริรัตน์ สิงห์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3027 62194700150 นางสาว รติชา สิทธิธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3028 62194700152 นางสาว มธุรส โสพะมาท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3029 62194700153 นางสาว บุหลัน กองก่ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3030 62194700154 นาย ธนายุทธ บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3031 62194700155 นางสาว กัญญาพัชร วรรณวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3032 62194700157 นางสาว โชติกา พุทธสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3033 62194700158 นางสาว วิธิดา ผลฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3034 62194700161 นางสาว นรินธร ค าศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3035 62194700162 นาย สุรฤกษ์ เกิดแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3036 62194700163 นางสาว สุภัทตรา สุขขะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3037 62194700164 นางสาว สุพัตรา จันทร์ดัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3038 62194700165 นางสาว เสาวลักษณ์ ปัญญานะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3039 62194700166 นางสาว พัชรพร หย่ังถึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3040 62194700167 นางสาว ภานุมาส ศรีวิลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3041 62194700168 นางสาว วนัชวรรณ ตุ่มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3042 62194700169 นางสาว เอ้ือมพร อ่อนน้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3043 62194700170 นางสาว ธันยชนก โพธ์ิบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3044 62194700171 นาย ธีรภัทร เกศทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3045 62194700173 นางสาว ศุภนุช แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3046 62194700174 นางสาว สุกัญญา อากาศวิภาต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3047 62194700175 นางสาว อนุสรา เอมสมบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3048 62194700176 นาย พรพรหม หม่ืนที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3049 62194700177 นาย ปัญญา ทานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3050 62194700178 นาย ชวนันท์ หน่อทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3051 62194700179 นางสาว นรีกานต์ ทองอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3052 62194700180 นางสาว สมกนก หลงพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3053 62194700181 นางสาว ฐิตาภา สมพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3054 62194700182 นาย ชญานนท์ ทองเต่าหมก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3055 62194700183 นาย ฉัตรเฉลิม ย้ิมไพบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3056 62194700184 นาย ปัณจ์ณกรณ์ แก้วกานต์สกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3057 62194700185 นางสาว อาทิตยา แดงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3058 62194700187 นางสาว อทิตยา แท่นสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3059 62194700188 นางสาว สายใย พุกไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3060 62194700189 นางสาว มาลีวัลย์ อ่อนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3061 62194700190 นางสาว วาสนา สะสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3062 62194700192 นาย วรายุส สายสุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3063 62194700193 นางสาว ณัฐวิภา ทองศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3064 62194700194 นางสาว พาระวี ฆ้องนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3065 62194700195 นางสาว นิศารัตน์ แสงสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3066 62194700196 นางสาว สุทธิลักษณ์ กุลสิริลักษณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3067 62194700197 นางสาว วิมลศิริ สุระเสียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3068 62194700198 นาย พีรพล ลาภรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3069 62194700199 นาย ธนภูมิ เพ็ชร์เจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3070 62194700203 นางสาว บุญญารัตน์ ร่วมจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3071 62194700204 นาย จิระธรรม ป้ันสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3072 62194700205 นาย ภควัฒน์ ธัญญเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3073 62194700207 นาย ธวัชชัย ลัทธิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3074 62194700208 นางสาว สุพรรษา แก้วใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3075 62194700210 นางสาว ธนัชพร ศิริจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3076 62194700214 นางสาว นัฐวรรณ โพธ์ิเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3077 62194700216 นางสาว ฐิติมา ยวงสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3078 62194700217 นางสาว อัญชลีพร สมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3079 62194700218 นาย ชินวัตร เทียนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3080 62194700221 นางสาว รุจีพรรณ บุญมะหันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3081 62224630119 สิบเอก วุฒิกร จันเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3082 62224630121 สิบตรี จิรัฏฐ์ พานิชประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3083 62224630123 สิบโท ปราชญานนท์ นาสถิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3084 62224630124 สิบตรี ธีร์ธวัช แสงสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3085 62224630127 นาย พงศกร ใจช่ืน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3086 62224630136 สิบโท กฤษณะพงศ์ ศรีนาคเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3087 62224630201 นางสาว สุภาพร ค าโสภา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3088 62224630204 จ่าอากาศตรี จีนภา อยู่รอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3089 62224630209 สิบตรี สุภัทรดิช ทรงกลด เทคโนโลยีสารสนเทศ
3090 62224630211 สิบโท วราวุฒิ ผลส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3091 62224630212 จ่าสิบเอก สุภศักด์ิ พรหมวงศ์ษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3092 62224630218 นาย ธนวัฒน์ ค าพานิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3093 62224630219 นาย สรศักด์ิ ศิริอ่วม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3094 62224630220 สิบเอก วรเวช มะหันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3095 62224630224 สิบโท พศวีร์วัฒน์ งามสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3096 62224630225 สิบโท ณัฐดนัย ชัยมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
3097 62224630232 สิบตรี ชนาธิป ชวดนุช เทคโนโลยีสารสนเทศ
3098 62224630233 สิบตรี วิริยวิชญ์ ชุ่มวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3099 62224630235 สิบตรี อิทธิบดินทร์ แก้วมา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3100 62224630236 นางสาว สริตา ตรีเมฆ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3101 62224630237 นางสาว กมลธิดา ลอยลม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3102 62252430108 สิบโท กิติศักด์ิ โมราบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3103 62252430112 นาย เฉลิมชัย สุขศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3104 62252430113 นาย ชิษณุพงศ์ พานพบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3105 62252430115 นาย อภิพล เกตุฉันท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3106 62252430116 ว่าท่ีร้อยตรี ชัยพร รุ่งฤทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3107 62252430117 นาย มรกต ศรีศิลป์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3108 62252430119 นาย ชวัลวิทย์ สุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3109 62252430120 นาย นพรัตน์ สังข์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3110 62252430123 นาย เศรษฐวุฒิ ยังประดิษฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3111 62252430124 จ่าสิบโท พิเชฐ สุนทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3112 62252430125 นาย ศุภวิชญ์ อินทรโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3113 62252430128 นาย วัชรินทร์ สิงหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3114 62252430129 นาย อัครชัย เเก้วเกษม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3115 62252430130 นาย วีรศักด์ิ มาเยาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3116 62252430132 สิบเอก กิตติ พัดทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3117 62252580101 พันโท อดิศักด์ิ ลาดเงิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3118 62252580104 นาย อภิรักษ์ เฉยสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3119 62252580106 สิบโท ปภัสศักด์ิ ฉิมบรรเทิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3120 62252580107 สิบตรี สายชล จันทร์แสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3121 62252580108 สิบโท สุริยะ แสงฮวด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3122 62252580109 นาย ธนกิจ ตรีโอษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3123 62252580111 นาย สัตยา พานิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3124 62252580112 สิบเอก ทรงพล สุดเสือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3125 62252580113 สิบเอก ยุทธนา คูณผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3126 62252580114 จ่าอากาศตรี ภูริณัฐ ชนะวรรโณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3127 62252580115 จ่าอากาศตรี สายชล บุญตามหนุน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3128 62252580116 จ่าอากาศตรี ฤทธิชัย เหิมใจหาญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3129 62252580117 จ่าอากาศตรี ภัทรภณ บัวเหลือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3130 62252580121 จ่าสิบเอก วรวุธ ผูกพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3131 62252580122 นาย กิติพงษ์ บุตรเนตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3132 62252580123 สิบตรี บัญชา สีขาว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3133 62252580124 นาย ชูเดช แสนเลิศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3134 62254750101 นางสาว อรวรรยา ใจหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3135 62254750102 สิบตรี ปิยะภูมิ สนใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3136 62254750105 สิบตรี วิทวัส จงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3137 62254750109 สิบโท สิทธิศักด์ิ โพธิสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3138 62254750110 นาย อาภากร เกตุแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3139 62254750112 นาย ธีรเดช บุญไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3140 62254750113 นาย ปฏิภาณ อาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3141 62254750114 นางสาว จินณพัฒน์ แสงประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3142 62254750115 นาย ณัชกร เหมือนพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3143 62254750116 นาย ชนาธิป แป้นแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3144 62254750117 สิบตรี นราวิชญ์ นวลนาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3145 62254750118 สิบโท เจนณรงค์ ชะวะลิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3146 62254750119 นาย จักรี ปรีชาวนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3147 62254750120 สิบตรี วัชรินทร์ สีแจ้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3148 62254750121 สิบตรี บวร บอนสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3149 62254750124 นางสาว อภิชญา บุญจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3150 62254750126 นาย นณท์ปวิธ ศรีอุทัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3151 62254750129 นาย วุฒิกร เสืออ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3152 62254750130 สิบเอก ไพฑูรย์ เสียงดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3153 62254750132 สิบต ารวจโท นิภัทร์ ก่อคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3154 62254750133 สิบตรี ฐากูร ทับทิมสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3155 62254750136 สิบต ารวจโท อภิสิทธ์ิ พินิจกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3156 62254750147 สิบต ารวจตรี อาชญาสิทธ์ิ ศรีแกวิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3157 62262620104 สิบโท อภิสิทธ์ิ งามมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3158 62262620115 นาย ปริสท์ เมธีวิกรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3159 62262620117 จ่าอากาศตรี ภูปุญญา ธรรมทะโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3160 62262620124 นาย วาศิณ เบ้าภาระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3161 62262620127 นาย นัทธพงษ์ แสนพรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3162 62262620128 นางสาว สุพิชา คุณฑา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3163 62262620129 นาย สมโชค ค าพุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3164 62272790101 นางสาว เกศินี หยวกทอง วิทยาการจัดการ
3165 62272790102 นางสาว สุจิตรตรา สว่างสุข วิทยาการจัดการ
3166 62272790103 นาย สุวัจชัย บุญเขียว วิทยาการจัดการ
3167 62272790104 นางสาว พรพิทชนัน ผาสุข วิทยาการจัดการ
3168 62272790105 นางสาว ธนวรรณ ข ารักษ์ วิทยาการจัดการ
3169 62272790108 นาย นิรันดร์ ธรรมสนธิเจริญ วิทยาการจัดการ
3170 62272790109 นางสาว ศิริวิมล ดีโคกน้อย วิทยาการจัดการ
3171 62272790113 นาย ธีระเดช โพธ์ิวัฒ วิทยาการจัดการ
3172 62272790115 นาย วชิระ ทัดอยู่ วิทยาการจัดการ
3173 62272790116 นาย เตชินท์ จ าปาสัก วิทยาการจัดการ
3174 62272790120 นางสาว ภัทรสิรี จุมสีสิงห์ วิทยาการจัดการ
3175 62272790122 นาย ธีระวัฒน์ กล้วยดี วิทยาการจัดการ
3176 62272790125 นางสาว ธันยภรณ์ เรืองประเสริฐ วิทยาการจัดการ
3177 62272790129 นางสาว อังคณา เสาวภาคย์ วิทยาการจัดการ
3178 62272790134 นางสาว พนิดา เปียวงษ์ วิทยาการจัดการ
3179 62272790135 นางสาว เสาวภา พ่ึงพราหม วิทยาการจัดการ
3180 62272790137 นางสาว สุชาดา มาตรง วิทยาการจัดการ
3181 62272790138 นางสาว สุนารี ผืนชัยภูมิ วิทยาการจัดการ
3182 62272790203 นางสาว จิประภา หม่ืนสี วิทยาการจัดการ
3183 62272790205 นางสาว นิตยา ศรีพิลา วิทยาการจัดการ
3184 62272790206 นางสาว นภาภรณ์ สุมาวรรณ วิทยาการจัดการ
3185 62272790207 นางสาว วิลาสินี ลาภอินทรีย์ วิทยาการจัดการ
3186 62272790208 นางสาว ชุติมา ลาภอินทรีย์ วิทยาการจัดการ
3187 62272790209 นางสาว ณัฐวดี ห้องส าเริง วิทยาการจัดการ
3188 62272790210 นางสาว รวิวรรณ พฤกรัตน์ วิทยาการจัดการ
3189 62272790211 นางสาว จิรนันท์ ขามสันเทียะ วิทยาการจัดการ
3190 62272790212 นางสาว อภิญญา พุ่มสาขา วิทยาการจัดการ
3191 62272790218 นางสาว ชลตะวัน เช่นพิมาย วิทยาการจัดการ
3192 62272790219 นางสาว จินดารัตน์ บัวสอาด วิทยาการจัดการ
3193 62272790220 นางสาว ปรางวลี เชาวนโยธิน วิทยาการจัดการ
3194 62272790221 นางสาว อรนุช งับสูงเนิน วิทยาการจัดการ
3195 62272790222 สิบโท อธิเบศร์ พิลาเลิศ วิทยาการจัดการ
3196 62272790223 สิบโท ปฐมพล บัวไตร วิทยาการจัดการ
3197 62272790225 นาย วิวัฒน์ โพธ์ชัย วิทยาการจัดการ
3198 62272790226 จ่าสิบเอก พันธกานต์ เทพพันธ์ุ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3199 62272790228 นางสาว วิไลวรรณ บุญหนุน วิทยาการจัดการ
3200 62272790232 นางสาว กนกวรรณ ศรีกงพาน วิทยาการจัดการ
3201 62272790233 นางสาว ธิติยา ทะวงษา วิทยาการจัดการ
3202 62272790236 นางสาว หน่ึงฤทัย สุขะ วิทยาการจัดการ
3203 62272790237 นางสาว กมลวรรณ จันทรโชติ วิทยาการจัดการ
3204 62272790238 นางสาว นิชานันท์ ชัยเนตร วิทยาการจัดการ
3205 62272790240 นางสาว มาริสา ทิพย์จ้อย วิทยาการจัดการ
3206 62272790241 นางสาว จันทิมา อ่ าพงษ์ วิทยาการจัดการ
3207 62272790242 นางสาว ยุพรัตน์ สีสมุทร วิทยาการจัดการ
3208 62272790243 นาย ทเนตร มีคุณ วิทยาการจัดการ
3209 62272790302 นางสาว วิบูลย์ศรี ประสารสืบ วิทยาการจัดการ
3210 62272790305 นางสาว ฐิติมา แสงสุนทด วิทยาการจัดการ
3211 62272790307 นางสาว สุรีพร ชูคล้าย วิทยาการจัดการ
3212 62272790309 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรเวช วิทยาการจัดการ
3213 62272790310 นางสาว จุไรรัตน์ หมอโอสถ วิทยาการจัดการ
3214 62272790311 นางสาว วริษรา เขียวค าปัน วิทยาการจัดการ
3215 62272790312 นางสาว นาถรดา เขียวค าปัน วิทยาการจัดการ
3216 62272790316 นางสาว รวีวรรณ ทองมะณี วิทยาการจัดการ
3217 62272790317 นางสาว วิชชุดา สีสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
3218 62272790319 นางสาว สมฤทัย มูลเนียม วิทยาการจัดการ
3219 62272790321 นางสาว ชมัยพร จรเทศ วิทยาการจัดการ
3220 62272790322 นางสาว กิตติมา ไชยสังข์ วิทยาการจัดการ
3221 62272790323 นางสาว อภิญญา เภาโพธ์ิ วิทยาการจัดการ
3222 62272790324 นางสาว ฐิติมา วันโย วิทยาการจัดการ
3223 62272790325 นางสาว ธัญญารัตน์ แป้นสงค์ วิทยาการจัดการ
3224 62272790330 นางสาว กีรติพร เพียรสมอ วิทยาการจัดการ
3225 62272790331 นาย วชิระ มะสังข์ วิทยาการจัดการ
3226 62272790334 นาย ขวัญชัย มาคง วิทยาการจัดการ
3227 62272790335 นางสาว สุนิษา จ าเนียรทรง วิทยาการจัดการ
3228 62272790336 นางสาว นุสรา จันทร์ผล วิทยาการจัดการ
3229 62272790338 นาย ธีรภัทร แพมไพสงค์ วิทยาการจัดการ
3230 62272790339 นางสาว ณัชฎาพร ชัยเกิด วิทยาการจัดการ
3231 62272790340 นางสาว กนกวรรณ บุญยัง วิทยาการจัดการ
3232 62272790343 นาย ณัฐวัฒน์ ศิริสลุง วิทยาการจัดการ
3233 62272790344 นางสาว นิภาพรรณ มุ้งป้องกลาง วิทยาการจัดการ
3234 62272790345 นาย รัชเศรษฐ์ วชิรด ารงศักด์ิ วิทยาการจัดการ
3235 62272980102 นาย ภัคภากร แสนทวีสุข วิทยาการจัดการ
3236 62272980103 นางสาว รัตนา ยินดี วิทยาการจัดการ
3237 62272980105 นางสาว ชุติมา สีกาแก้ว วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3238 62272980106 นางสาว เชาวนา สิทธิ วิทยาการจัดการ
3239 62272980107 นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
3240 62272980109 นางสาว นันธชพร ก่ าวงษ์ วิทยาการจัดการ
3241 62272980110 นางสาว คัทลียา สุวรรณสุข วิทยาการจัดการ
3242 62272980112 นางสาว สุดารัตน์ ดอกมะขาม วิทยาการจัดการ
3243 62272980113 นางสาว ปธิตา สนธิพงษ์ วิทยาการจัดการ
3244 62272980114 นางสาว นงลักษณ์ เจริญผล วิทยาการจัดการ
3245 62272980115 นางสาว ดลยา ชุ่มย้ิม วิทยาการจัดการ
3246 62272980116 นางสาว ศิริวรรณ สุขนิธี วิทยาการจัดการ
3247 62272980118 นางสาว ม่ิงกมล ดวงประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
3248 62272980119 นางสาว รุ่งฟ้า จันทร์ธนู วิทยาการจัดการ
3249 62272980121 นางสาว ภัทรสุดา เพ็งพิพาทย์ วิทยาการจัดการ
3250 62272980122 นางสาว ภณิตา ไม้เงินงาม วิทยาการจัดการ
3251 62272980123 นางสาว กวินทิพย์ ทัพซ้าย วิทยาการจัดการ
3252 62272980124 นางสาว สุวรรณรัตน์ กระเบา วิทยาการจัดการ
3253 62272980127 นางสาว จุฑามาศ กรบุตร วิทยาการจัดการ
3254 62272980129 สิบโท เมธัส พ่วงวงษ์ วิทยาการจัดการ
3255 62272980130 นางสาว จุฬาลักษณ์ อาจพังเทียม วิทยาการจัดการ
3256 62272980132 นางสาว ศิริวรรณ นวานุช วิทยาการจัดการ
3257 62272980133 นางสาว สุนิสา ลอสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
3258 62272980134 นางสาว สิริกัญญา ประทุมทอง วิทยาการจัดการ
3259 62272980138 นางสาว อินทิรา อินทร์น้อย วิทยาการจัดการ
3260 62272980139 นางสาว ศิริวรรณ สาสังข์ วิทยาการจัดการ
3261 62272980140 นางสาว ณัฐมนต์ มนต์วิเศษ วิทยาการจัดการ
3262 62272980141 นางสาว เมธาวี พงษ์วัชรารักษ์ วิทยาการจัดการ
3263 62272980142 นางสาว วรรณภาพร บุญอ้อย วิทยาการจัดการ
3264 62272980143 นางสาว กัลยรัตน์ มาเจริญ วิทยาการจัดการ
3265 62272980144 นาย รชต ดาวศรประศาสน์ วิทยาการจัดการ
3266 62272980145 นาย ภาณุ อ่ิมอ่อน วิทยาการจัดการ
3267 62272980147 นางสาว กัญญาณัฐ กลับสูงเนิน วิทยาการจัดการ
3268 62272980149 นางสาว นารีรัตน์ เม่นงาม วิทยาการจัดการ
3269 62274790101 นาย กฤษณพงศ์ รัมสิงห์ วิทยาการจัดการ
3270 62274790103 นางสาว ศศิวรรณ แก้วมณี วิทยาการจัดการ
3271 62274790106 นางสาว อรพรรณ ไชยมงคล วิทยาการจัดการ
3272 62274790107 นางสาว รัชดามาศ ศรีประทุม วิทยาการจัดการ
3273 62274790112 นาย นิภัทร บุญรอด วิทยาการจัดการ
3274 62274790114 นางสาว จิราพัชร เกิดเรือง วิทยาการจัดการ
3275 62274790128 นางสาว ณัฐพัสวี จักษุอินทร์ วิทยาการจัดการ
3276 62274790132 สิบโท จิรวัฒน์ ผลหาญ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3277 62274790133 จ่าสิบโท อนุชิต ข้อสังข์ วิทยาการจัดการ
3278 62274790134 สิบโท จิรพัฒน์ ผลหาญ วิทยาการจัดการ
3279 62274790136 สิบโท เนติพงษ์ เทพยากร วิทยาการจัดการ
3280 62274790143 สิบตรี วีรภัทร ไวยปิติ วิทยาการจัดการ
3281 62274790208 นาย วิชิต ศิริพัฒนาเจริญสุข วิทยาการจัดการ
3282 62274790209 นางสาว จิราวรรณ เอ่ียมโต วิทยาการจัดการ
3283 62274790219 นางสาว ลัดดาวรรณ วงเงิน วิทยาการจัดการ
3284 62274790220 นาย นพดล ธนูวงษ์ วิทยาการจัดการ
3285 62274790228 นางสาว จุฑามาศ มาลี วิทยาการจัดการ
3286 62274790232 นาย กฤษฎา กรมวังก้อน วิทยาการจัดการ
3287 62274790233 นางสาว นพลักษณ์ ภูพาดแล้ วิทยาการจัดการ
3288 62274790236 นางสาว จินต์ศุจี ผ่องนิคม วิทยาการจัดการ
3289 62274790238 นางสาว ศิรประภา พุฒขาว วิทยาการจัดการ
3290 62274790240 นางสาว อนุสรา พรมมา วิทยาการจัดการ
3291 62274790241 สิบตรี อภิรักษ์ เสนาชัย วิทยาการจัดการ
3292 62274790244 นางสาว อทิตยา พรหมสนธิ วิทยาการจัดการ
3293 62274790246 นางสาว นัชชา คนกล้า วิทยาการจัดการ
3294 62274790248 นาย ธนดล ดานขุนทด วิทยาการจัดการ
3295 62274790249 นางสาว ผกามาศ ผดุงสุข วิทยาการจัดการ
3296 62274790252 นาย ชลสิทธ์ิ ท่าเรือรักษ์ วิทยาการจัดการ
3297 62274790253 นาย วายุ หม่ืนที วิทยาการจัดการ
3298 62274790254 สิบตรีหญิง นฤมล ปกป้อง วิทยาการจัดการ
3299 62282800102 นางสาว รุ่งทิพย์ มีเครือ วิทยาการจัดการ
3300 62282800103 นางสาว สุภาพร อู่ทรัพย์ วิทยาการจัดการ
3301 62282800105 นางสาว จิราพร เดชแก้ว วิทยาการจัดการ
3302 62282800106 นางสาว กัลยรัตน์ แทนไล วิทยาการจัดการ
3303 62282800107 นางสาว นันทิภัคค์ สิริพิชญศักด์ิ วิทยาการจัดการ
3304 62282800108 นางสาว จันทร์จิรา ศรีไพร วิทยาการจัดการ
3305 62282800109 นางสาว สมฤทัย เด่นดวง วิทยาการจัดการ
3306 62282800110 นางสาว ดวงนฤมล ป้อมงาม วิทยาการจัดการ
3307 62282800111 นาง วิภาณี ทองดี วิทยาการจัดการ
3308 62282800112 นางสาว สุนันทา สุริยะมงคล วิทยาการจัดการ
3309 62282800113 นางสาว จิณณาพัต นพคุณ วิทยาการจัดการ
3310 62282800120 นางสาว สุชาดา สงค์ประเสริฐ วิทยาการจัดการ
3311 62282800122 นางสาว อริสา รักบุญ วิทยาการจัดการ
3312 62282800123 นางสาว พรพรรณ หาพิพัฒน์ วิทยาการจัดการ
3313 62282800126 นางสาว ศิริลักษณ์ อ่างแก้ว วิทยาการจัดการ
3314 62282800127 นางสาว มาลินี โฆสิต วิทยาการจัดการ
3315 62282800130 นางสาว อรญา พุททา วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3316 62282800201 นางสาว ขวัญตา ผ่ึงงาม วิทยาการจัดการ
3317 62282800203 นางสาว ศุภกาญจน์ ฉ่ าแสง วิทยาการจัดการ
3318 62282800204 นางสาว เกษร ฉุนหอม วิทยาการจัดการ
3319 62282800208 นาย วรวุฒิ รักอ่อน วิทยาการจัดการ
3320 62282800210 นางสาว บุษดี สมจิตร์ วิทยาการจัดการ
3321 62282800211 นางสาว ภัทรวรรณ สวัสดีทัด วิทยาการจัดการ
3322 62282800212 นางสาว ชญานนท์ ป้ันทอง วิทยาการจัดการ
3323 62282800214 นางสาว รินญาพัชร์ บู่พุก วิทยาการจัดการ
3324 62282800215 นางสาว ณัฏฐณิชา พิมพ์จันทร์ วิทยาการจัดการ
3325 62282800216 นางสาว ฟ้ารุ่ง มหาชัย วิทยาการจัดการ
3326 62282800217 นางสาว อัญชนา อุนะพ านัก วิทยาการจัดการ
3327 62282800218 นางสาว ปานลิน จันทร วิทยาการจัดการ
3328 62282800221 นางสาว นงนภัส รุจิโภชน์ วิทยาการจัดการ
3329 62282800223 นางสาว ณัฐณิชา รักภูมิ วิทยาการจัดการ
3330 62282800225 นางสาว ทิพวรรณ เป้ป้อม วิทยาการจัดการ
3331 62282800227 สิบเอก ศรัณย์ อ่อนตา วิทยาการจัดการ
3332 62282800231 นางสาว กันยารัตน์ เสือใย วิทยาการจัดการ
3333 62282800232 นางสาว นงลักษณ์ ทองคง วิทยาการจัดการ
3334 62282800233 นาย ชัยวัฒน์ วชิรศักด์ิชัย วิทยาการจัดการ
3335 62282800234 นางสาว อภิญญา ศรีสลุง วิทยาการจัดการ
3336 62282800235 สิบโท นรเสฏฐ์ เบ้าลี วิทยาการจัดการ
3337 62282800236 นางสาว กชพรรณ สืบเช้ือ วิทยาการจัดการ
3338 62282800237 นางสาว พิมประภา ชินบุตร วิทยาการจัดการ
3339 62282800242 จ่าสิบตรี ภานุวัฒน์ น้อยวังหิน วิทยาการจัดการ
3340 62282800243 นางสาว สุรีพร ศุขสลุง วิทยาการจัดการ
3341 62282800245 นางสาว วงศ์วลี ผาสุข วิทยาการจัดการ
3342 62282800246 สิบโท อนิรุทธ์ มีคง วิทยาการจัดการ
3343 62282800247 นางสาว ชลิดา วิสาชัย วิทยาการจัดการ
3344 62282800249 นางสาว กัลยา โยธา วิทยาการจัดการ
3345 62282800250 นางสาว วาเลน ภูษา วิทยาการจัดการ
3346 62282800251 นางสาว วิลาวัณย์ ชัยกาศ วิทยาการจัดการ
3347 62282800252 สิบโท ศุภกิตต์ิ หลายสี วิทยาการจัดการ
3348 62282800254 นางสาว ณริศรา สิงห์ลี วิทยาการจัดการ
3349 62282800255 นางสาว สุภาพร บุญสีมา วิทยาการจัดการ
3350 62282800258 สิบเอก สกรรจ์ วิจิตรพงษา วิทยาการจัดการ
3351 62282800259 นางสาว พิชญา รอดยวง วิทยาการจัดการ
3352 62282800260 นางสาว ญาดา เรือนอินทร์ วิทยาการจัดการ
3353 62282800261 นางสาว เจนจิรา กลมเกลียว วิทยาการจัดการ
3354 62282800262 นางสาว อรอนงค์ จ าปาสด วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3355 62282800263 นางสาว ณัฐติยา ทรัพย์เชาว์ วิทยาการจัดการ
3356 62282800264 สิบเอก วุฒิพงศ์ สายวงศ์ค า วิทยาการจัดการ
3357 62282800267 นางสาว ดารารัตน์ ประหยัด วิทยาการจัดการ
3358 62282800270 สิบโท วิรุฬห์ ต๋องเรียน วิทยาการจัดการ
3359 62282800273 สิบโท ม่ันคงเกียรติ แก่นเผือก วิทยาการจัดการ
3360 62282800275 สิบเอก เอกลักษณ์ ติณภูมิ วิทยาการจัดการ
3361 62282800276 สิบเอก พิสิทธ์ิ บุญวิจิตร วิทยาการจัดการ
3362 62282800277 นางสาว สุวิมล ย่ีสุ่นทอง วิทยาการจัดการ
3363 62282800279 พลอาสาสมัคร ยุทธนา ดิษเจริญ วิทยาการจัดการ
3364 62282800280 นางสาว กรกนก ตวงรัตนกุล วิทยาการจัดการ
3365 62294700102 พระ มหาวจนะ สุริวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3366 62294700104 นางสาว จุฑามาศ สายสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3367 62294700105 สิบตรี จิรภัทร ขันธุปัทม์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3368 62294700106 สิบตรี จิรวัฒน์ จ าปาเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3369 62294700107 สิบโท จิรดล ตรีหนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3370 62294700109 สิบตรี จักรพันธ์ เหมือนครุฑ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3371 62294700113 นางสาว นวรัตน์ ธนบัตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3372 62294700114 จ่าอากาศโท อัฐศกร สนธิโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3373 62294700116 นาย ปิยะพงษ์ อยู่พุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3374 62294700117 นาย มนต์ชัย กระสานติสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3375 62294700118 สิบโท พีรพัฒน์ ศรีสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3376 62294700119 สิบโท อภิสิทธ์ิ คุ้มรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3377 62294700120 สิบโท สุทธิพงศ์ กายเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3378 62294700121 นางสาว พินิตพร พลอยทับทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3379 62294700123 จ่าอากาศตรี ปัฐวีกานต์ หยกประดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3380 62294700124 สิบโท จิตติกร นามมุลตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3381 62294700125 สิบตรี วิทยธร กสิใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3382 62294700127 สิบโท ลิขิต ประสาระเอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3383 62294700129 นาย ณัฐพงศ์ ความเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3384 62294700130 นาย ณัฐวุฒิ อินทร์สูนย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3385 62294700131 สิบโท จักรกฤษณ์ ชุดทะเล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3386 62294700132 สิบโท ธนพล ลาวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3387 62294700136 นาย คทาวุธ สุดสงวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3388 62294700138 นาย วชิระ สวัสดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3389 62294700140 นาย เปรม พันธ์กอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3390 62294700141 นางสาว จันทร์จิรา สุรวิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3391 62294700147 นาย ณัฐวัฒน์ สุขบุญเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3392 62294700148 นาย วรรณวัฒน์ สังข์ทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3393 62294700149 สิบโท มนพภรณ์ ดีมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3394 62294700150 นาย สุพจน์ เวคะวนิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3395 62294700151 สิบตรี ณัฐวุฒิ ขันนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3396 62294700154 สิบตรี กฤษฏ์ิรวี เอ่ียมบรรจงต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3397 62294700158 สิบโท ยุทธกิจ เนตรนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3398 62294700171 สิบตรี ฟารัสชา ปาทาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3399 62294700172 สิบโท อาดัม ศรีวิโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3400 62294700177 นางสาว กนกทิพย์ ค ามี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3401 62294700178 สิบเอก ตะวัน บัวสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3402 62294700179 นางสาว วลัยพรรณ อินทร์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3403 62294700201 สิบโท พีรภัทร ทองถัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3404 62294700202 นางสาว ภริดา กบิลพัสดุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3405 62294700203 นางสาว เบญจมาศ ก่ิงโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3406 62294700204 จ่าอากาศโท นราวิชญ์ เนตรบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3407 62294700205 จ่าอากาศโท ธีระพัฒน์ แก้วสองศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3408 62294700209 นาย นรินทร์ นาเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3409 62294700210 นางสาว จุฑามาศ ข าวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3410 62294700211 นาย บุลากร วัตเณร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3411 62294700212 นางสาว อัยณัฏฐ์ ชัยเสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3412 62294700214 นาย วิศรุต เอ่ียมดารา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3413 62294700218 นาย อมร วงละคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3414 62294700220 สิบตรี อุดมศักด์ิ แก้วสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3415 62294700221 จ่าอากาศตรี ปุณยวัจณ์ เกิดศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3416 62294700222 จ่าอากาศตรี ทักษ์ดนัย โท้หล า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3417 62294700223 จ่าอากาศตรี จิระพงศ์ คงมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3418 62294700225 สิบโท ธนวินท์ พิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3419 62294700231 สิบเอก จารุวัฒน์ เจริญศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3420 62294700234 นาย ธนชาติ หวังทรัพย์น้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3421 62294700235 นางสาว นาตยา ค าดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3422 62294700240 จ่าสิบตรี สุรยุทธ ก่ิงค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3423 62294700241 สิบเอก จงทศพรรณ วงกลม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3424 62294700242 สิบเอก ตันติกร สอนพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3425 63104410101 นางสาว ธันย์ชนก ซูคาโมโต้ วิทยาการจัดการ
3426 63104410102 นางสาว เพชรลัดดา จ้อยชู วิทยาการจัดการ
3427 63104410105 นางสาว ธิดารัตน์ ฆารพวง วิทยาการจัดการ
3428 63104410108 นาย กันต์กวี บุญล้อม วิทยาการจัดการ
3429 63104410109 นางสาว จุฑามาศ ภูเลาสิงห์ วิทยาการจัดการ
3430 63104410111 นางสาว สฤญรัตน์ ผมน้อย วิทยาการจัดการ
3431 63104410112 นางสาว ญาณิศา รัตนวราหะ วิทยาการจัดการ
3432 63104410114 นางสาว ธนัชพร เกษสา วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3433 63104410115 นางสาว ศิริพร พ่ึงเจริญ วิทยาการจัดการ
3434 63104410116 นางสาว ศิลานนท์ แสงสวย วิทยาการจัดการ
3435 63104410117 นาย ศุภวิทย์ พันธ์ุยุลา วิทยาการจัดการ
3436 63104410118 นาย วิภพ กาวี วิทยาการจัดการ
3437 63104410119 นางสาว กัญญาพัชร จันทฑีโร วิทยาการจัดการ
3438 63104410120 นาย สุรเชษฐ์ เอ่ียมส าอางค์ วิทยาการจัดการ
3439 63104410129 นาย พิพัฒน์ ใจเย็น วิทยาการจัดการ
3440 63114100101 นางสาว วรรณวิสา เล็บครุฑ ครุศาสตร์
3441 63114100102 นางสาว กัลยรัตน์ ภู่เงินงาม ครุศาสตร์
3442 63114100103 นาย นิรมิต สีนา ครุศาสตร์
3443 63114100104 นางสาว พิชญา กอบขุนทด ครุศาสตร์
3444 63114100105 นางสาว วรรณสิริ ปัดชัยยัง ครุศาสตร์
3445 63114100106 นางสาว พรทิพย์ น้ าเงิน ครุศาสตร์
3446 63114100107 นางสาว พิมประภา ใจบุญ ครุศาสตร์
3447 63114100108 นางสาว สุพัตรา ค าพักดี ครุศาสตร์
3448 63114100109 นางสาว สุวพัชร พุ่มจ าปา ครุศาสตร์
3449 63114100110 นางสาว ศศิมาพร วัดแก้ว ครุศาสตร์
3450 63114100111 นางสาว สนิตา มาษา ครุศาสตร์
3451 63114100112 นางสาว วันวิสา นาคนิยม ครุศาสตร์
3452 63114100113 นางสาว ธนภรณ์ ชัยดา ครุศาสตร์
3453 63114100114 นางสาว ธนาพร คุ้มพันธ์ ครุศาสตร์
3454 63114100115 นางสาว ศิริรัตน์ เหลือใหล ครุศาสตร์
3455 63114100116 นางสาว เสาวลักษณ์ กางกรณ์ ครุศาสตร์
3456 63114100117 นางสาว สุทธินันท์ แย้มมาก ครุศาสตร์
3457 63114100118 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วขะเหรียญ ครุศาสตร์
3458 63114100120 นางสาว พรชนก อ่วมสอาด ครุศาสตร์
3459 63114100121 นางสาว สุวรรณษา โพธ์เกตุ ครุศาสตร์
3460 63114100122 นางสาว ลลิตา ค าจู ครุศาสตร์
3461 63114100123 นางสาว อมราพร หาโกสุม ครุศาสตร์
3462 63114100124 นางสาว ประกายกานต์ จันธินุมาส ครุศาสตร์
3463 63114100125 นาย กฤตภาส เก๋ียสกุล ครุศาสตร์
3464 63114100126 นางสาว พรนัชชา ดีพร้อม ครุศาสตร์
3465 63114100127 นางสาว วิไลวรรณ ใจเอม ครุศาสตร์
3466 63114100128 นางสาว ธนกานต์ พิกุลขาว ครุศาสตร์
3467 63114100129 นางสาว กาญจนา ดาสวัสด์ิ ครุศาสตร์
3468 63114100130 นางสาว ตติยาภรณ์ พุทธิสา ครุศาสตร์
3469 63114160102 นางสาว ญาสุมิน ผุดผ่อง ครุศาสตร์
3470 63114160103 นางสาว ณัฐนิชา คัมภิระ ครุศาสตร์
3471 63114160104 นางสาว ปราวีณา พัฒน์งาม ครุศาสตร์
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3472 63114160105 นางสาว สุชัญญา เยย่ี ครุศาสตร์
3473 63114160106 นางสาว ฉัตรชนก จินตนสนธิ ครุศาสตร์
3474 63114160107 นางสาว พิมพ์ลภัส ฟองสมุทร์ ครุศาสตร์
3475 63114160108 นางสาว ณัฐชา กองเกิด ครุศาสตร์
3476 63114160109 นางสาว สุณัฏฐา พัดด า ครุศาสตร์
3477 63114160110 นางสาว ณิชชพัฒน์ รัตนราช ครุศาสตร์
3478 63114160111 นางสาว รุจิษยา ศรีด า ครุศาสตร์
3479 63114160112 นางสาว กัญญารัตน์ กล่ินกุหลาบ ครุศาสตร์
3480 63114160113 นางสาว อาทิติยา มีชูเกตุ ครุศาสตร์
3481 63114160114 นางสาว ภัทรวรรณ แก้วเกิด ครุศาสตร์
3482 63114160115 นางสาว พรรณทิพย์ จันทร์แสง ครุศาสตร์
3483 63114160116 นางสาว สุปรียา ครุฑแสง ครุศาสตร์
3484 63114160117 นางสาว จีรภัทร จันทร์ศร ครุศาสตร์
3485 63114160118 นางสาว นัทยา ทัพมงคล ครุศาสตร์
3486 63114160119 นางสาว สุพรรษา โศกค้อ ครุศาสตร์
3487 63114160120 นางสาว ณัชชา จุลโพธ์ิ ครุศาสตร์
3488 63114160121 นางสาว จันทราภา นาคนวล ครุศาสตร์
3489 63114160122 นางสาว บุษบา พันขุนทด ครุศาสตร์
3490 63114160123 นางสาว วิมลรัตน์ ศรีเมือง ครุศาสตร์
3491 63114160125 นางสาว วรินทร อินทศร ครุศาสตร์
3492 63114160127 นางสาว อนุธิดา ภิบาลพงษ์ ครุศาสตร์
3493 63114160128 นางสาว ทิพวารีย์ ราชนิกุล ครุศาสตร์
3494 63114160129 นางสาว จิราวรรณ อยู่คง ครุศาสตร์
3495 63114160130 นางสาว นัทภรณ์ สีมาพานิช ครุศาสตร์
3496 63114160201 นางสาว นิตยา ซุ่ยกระเด่ือง ครุศาสตร์
3497 63114160203 นางสาว สุดารัตน์ ไตรพรหม ครุศาสตร์
3498 63114160204 นางสาว ธัญสุดา ฮวบสกุล ครุศาสตร์
3499 63114160205 นางสาว พัสยมล วาโย ครุศาสตร์
3500 63114160206 นางสาว ณัฏฐณิชา สุราฤทธ์ิ ครุศาสตร์
3501 63114160207 นางสาว สายธาร ทองขาว ครุศาสตร์
3502 63114160208 นางสาว นัณธภรณ์ หาญกล้า ครุศาสตร์
3503 63114160209 นางสาว จินตหรา พ่ึงเนตร์ ครุศาสตร์
3504 63114160210 นางสาว พิมพ์ชนก กรทรวง ครุศาสตร์
3505 63114160211 นางสาว สินีนาฏ เกษาอาจ ครุศาสตร์
3506 63114160212 นางสาว ภัทรวดี สีสาวรรณ ครุศาสตร์
3507 63114160213 นางสาว เกสรา จุทานัน ครุศาสตร์
3508 63114160214 นางสาว สุรัมภา พุ่มจ าปา ครุศาสตร์
3509 63114160215 นางสาว ญาณิน สุขีวัฒน์ ครุศาสตร์
3510 63114160216 นางสาว สโรชา ออกช่อ ครุศาสตร์
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3511 63114160217 นางสาว สุชาดา พันธ์ทับทิม ครุศาสตร์
3512 63114160219 นางสาว พรวลัย ธรรมโรจน์ ครุศาสตร์
3513 63114160220 นางสาว พลอยชมพู แก้วเกตุ ครุศาสตร์
3514 63114160221 นางสาว ณัฐวิภา ราชวงค์ ครุศาสตร์
3515 63114160222 นางสาว เกตุศิราณี รีชา ครุศาสตร์
3516 63114160223 นางสาว สุพัธรา พรหมประดิษฐ์ ครุศาสตร์
3517 63114160224 นางสาว จิรัชญา พิมเสน ครุศาสตร์
3518 63114160225 นางสาว นพรพรรณ ชัยภัย ครุศาสตร์
3519 63114160226 นางสาว สุพรรษา พิมายกลาง ครุศาสตร์
3520 63114160227 นางสาว ธัญญารัตน์ ฤาไชย ครุศาสตร์
3521 63114160228 นางสาว จิราภรณ์ หวามา ครุศาสตร์
3522 63114160229 นางสาว อรณิชา เถาวัลย์ ครุศาสตร์
3523 63114160230 นางสาว ศศิชา ซ่ือตรง ครุศาสตร์
3524 63114190102 นางสาว ฐานิตา วงษ์สอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3525 63114190103 นางสาว ภัทราภรณ์ ชูทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3526 63114190104 นาย มงคล ตรงดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3527 63114190105 นางสาว ขนิษฐา น้อยไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3528 63114190106 นางสาว ศิริพร สมนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3529 63114190107 นางสาว ณัฐชา แก้วคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3530 63114190108 นาย ณัฐวุฒิ ศรีกิติกุลชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3531 63114190109 นางสาว พิมพ์สุภา สิงห์ทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3532 63114190110 นางสาว กชกร อินธิชิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3533 63114190114 นาย ศุภชัย โกศล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3534 63114190115 นางสาว พัชรพร พันธ์ุเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3535 63114190116 นาย ศุภกิจ เสวะขุนทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3536 63114190118 นางสาว น้ าหวาน บาลดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3537 63114190119 นางสาว สุชานรี เดชศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3538 63114200102 นาย ตรีชฎา เอ๊ียเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3539 63114200103 นาย สุริยา ศิริมานพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3540 63114200104 นางสาว กัลย์สุดา บุญทะสิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3541 63114200105 นางสาว สกุลณา ศรีเนตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3542 63114200106 นางสาว ชนิดา เถ่ือนถ้ า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3543 63114200107 นางสาว ลลิตา โพระนก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3544 63114200108 นางสาว ดวงพร ทับงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3545 63114200109 นางสาว ชุติมา มุ่งมานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3546 63114200111 นาย ธราธิป ยีสันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3547 63114200112 นางสาว นภัทรา ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3548 63114200114 นางสาว มลวิภา กาฬสิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3549 63114200115 นางสาว นลินี ตะกรุดแจ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3550 63114200116 นางสาว กมลทิพย์ เสือป่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3551 63114200117 นางสาว ศุภรัก สังข์ทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3552 63114200118 นางสาว เพชรรัตน์ วงษ์ประกรค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3553 63114200119 นางสาว ภัคจิรา รสโหมด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3554 63114200120 นางสาว สุกัญญา บุ้งทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3555 63114200121 นาย ศักด์ิศิริ หวังอ้อมกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3556 63114200122 นางสาว จิราพัชร นาโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3557 63114200123 นางสาว ปุญญิศา อังกาบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3558 63114200125 นางสาว สุพรรษา กล่ินอุ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3559 63114200126 นางสาว กชกร แก้วมาลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3560 63114200127 นางสาว ชาลิสา เข็มสัมฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3561 63114200128 นาย ราเมศวร์ จันรัสมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3562 63114200130 นางสาว นิศารัตน์ อุตตะมัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3563 63114200203 นางสาว สงกรานต์ กุหลาบศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3564 63114200204 นางสาว นิภาวีร์ ส าเภาศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3565 63114200207 นางสาว สิริพร พ่วงส าเภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3566 63114200208 นางสาว อังสุมา ซาผู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3567 63114200209 นางสาว กนกวรรณ ด่านทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3568 63114200210 นางสาว อนันตญา มีมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3569 63114200211 นาย ธนเดช บุญผ้ึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3570 63114200212 นางสาว รุ่งนภา รุณธาตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3571 63114200213 นางสาว ดลนภา วิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3572 63114200214 นาย สรวิศ โคตรปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3573 63114200216 นางสาว วิชญาพร สุขวัฒนากอบกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3574 63114200217 นาย เดชพลกฤต ผุดผ่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3575 63114200219 นางสาว อมรรัตน์ ใจหาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3576 63114200220 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3577 63114200221 นางสาว ปุณิศา เลิศนภากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3578 63114200222 นางสาว ปานขวัญ เบ็ญณรงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3579 63114200223 นางสาว กฤษกร แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3580 63114200224 นาย พิสิษฐ ชนามุยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3581 63114200225 นาย ยงยศ พานดอกไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3582 63114200226 นางสาว สุกัญญา ไชยพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3583 63114200229 นาย ทัตพงษ์ ปะภูสะโร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3584 63114260101 นางสาว กัญญารัตน์ อ่ิมพร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3585 63114260102 นางสาว ธิรดา แสงดาว เทคโนโลยีสารสนเทศ
3586 63114260103 นาย ชัยฤทธ์ิ เสือจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3587 63114260104 นางสาว อชิดาภรณ์ เล็กฉิม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3588 63114260105 นางสาว อารียา เกตุค้างพลู เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3589 63114260106 นาย พงศธร คล้ามดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
3590 63114260107 นาย ธเนศ สาสุนัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3591 63114260108 นางสาว พิมลวรรณ แสนธนู เทคโนโลยีสารสนเทศ
3592 63114260109 นางสาว กัณฐ์ภรณ์ รักษาถ้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ
3593 63114260110 นางสาว โสภิดา เข่ือนค า เทคโนโลยีสารสนเทศ
3594 63114260111 นางสาว เขมมิกา สุขปราง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3595 63114260112 นางสาว กฤติยาณี สุพานโชว์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3596 63114260113 นางสาว นฤมล เคล้าละม่อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3597 63114260114 นางสาว วัลพร ปานช้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3598 63114260115 นาย วสันต์ คนคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3599 63114260116 นางสาว ยศพร ส าราญสลุง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3600 63114260117 นางสาว สุภัชชา โมราบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3601 63114260118 นางสาว ชญาดา อ่อนน่ิม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3602 63114260119 นางสาว ชนิกาญจน์ เลียวตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
3603 63114260120 นาย ปฏิภาณ นิธิธนาไกรสร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3604 63114260121 นางสาว ปภัสวดี ฤทธิสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3605 63114260122 นางสาว ฉัตราวรรณ ยงยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3606 63114260123 นาย ธนภัทร์ ศิริพานิชกร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3607 63114260124 นางสาว ประภัสสร ครายานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3608 63114260125 นางสาว ธันย์ชนก สอนมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ
3609 63114260127 นางสาว รุ่งทิวา นินสนธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3610 63114260128 นางสาว พุทธรัตน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3611 63114260129 นางสาว อุบลรัตน์ อ่อนทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ
3612 63114260130 นาย นที เอ่ียมคง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3613 63114260202 นาย อภิวัฒน์ ป้องสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3614 63114260203 นางสาว วิลาวัลย์ บัวสีตัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3615 63114260205 นาย ทักษ์ดนัย บุญโถม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3616 63114260206 นางสาว วาณิสา ปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3617 63114260207 นางสาว ชนิกานต์ เครือแวงมน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3618 63114260210 นาย สิทธิกร สุทธิประภา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3619 63114260211 นาย ธนากร หอมทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3620 63114260212 นางสาว อัจฉริยา เปร่ียมวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3621 63114260213 นางสาว รุ่งนภา ช่ืนเสมา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3622 63114260214 นาย สิทธิพงศ์ เมาประโคน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3623 63114260215 นาย คมสันต์ สายยศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3624 63114260217 นางสาว วรรณิสา ทองสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
3625 63114260218 นาย อัษฎาพนต์ ร้อยแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
3626 63114280101 นางสาว กศิณา มะลิ ครุศาสตร์
3627 63114280102 นางสาว กมลวรรณ ฤทธ์ิบ ารุง ครุศาสตร์
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3628 63114280103 นาย อิลราช อินเอก ครุศาสตร์
3629 63114280104 นางสาว อังคณา ยาจิต ครุศาสตร์
3630 63114280106 นาย ศุภกิตต์ิ อยู่เย็น ครุศาสตร์
3631 63114280107 นาย วิริยะ อ่อนไม้ ครุศาสตร์
3632 63114280108 นางสาว กชพรรณ ศรีมันตะ ครุศาสตร์
3633 63114280109 นางสาว พิมพ์ลภัส ทองย้ิม ครุศาสตร์
3634 63114280110 นางสาว วรัญญา น้อยเจริญ ครุศาสตร์
3635 63114280111 นางสาว วิลิลยา เดิมสลุง ครุศาสตร์
3636 63114280112 นางสาว พรกนก แซ่ล้ี ครุศาสตร์
3637 63114280113 นาย ศุภากร ตรงใจลาน ครุศาสตร์
3638 63114280114 นางสาว นันทพร ค าทอง ครุศาสตร์
3639 63114280115 นางสาว อลิสา ธูปขุนทด ครุศาสตร์
3640 63114280116 นางสาว ชุตินันท์ บัวคล่ี ครุศาสตร์
3641 63114280117 นางสาว กนกวรรณ กองล าเจียก ครุศาสตร์
3642 63114280118 นางสาว อภิญญา ชินดง ครุศาสตร์
3643 63114280120 นางสาว นันทเกด ค าทอง ครุศาสตร์
3644 63114280121 นางสาว อารีรัตน์ สายคงดี ครุศาสตร์
3645 63114280122 นาย กิตติ มีสัตย์ธรรม ครุศาสตร์
3646 63114280123 นางสาว ศศิธร อุณชาติ ครุศาสตร์
3647 63114280124 นางสาว วรัญญา เล้ียงล้ า ครุศาสตร์
3648 63114280125 นางสาว นริสสา กล่ินกลัด ครุศาสตร์
3649 63114280126 นางสาว สุธินี พลีขันธ์ ครุศาสตร์
3650 63114280128 นางสาว ศิริรัตน์ แก้วกัลยา ครุศาสตร์
3651 63114280129 นางสาว อารยา น้อยตง ครุศาสตร์
3652 63114320101 นางสาว โชติกา สุวรรณพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3653 63114320102 นาย วรยศ อินบุญเชิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3654 63114320103 นาย ธนดล ก่ิงเนตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3655 63114320104 นาย นนท์ นุ่มอุปถัมภ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3656 63114320106 นาย อรรถพล แก่งศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3657 63114320107 นางสาว วราภรณ์ แถมจ าเริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3658 63114320110 นาย เจษฎา เหรียญทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3659 63114320111 นาย กฤษณะ ก่ิงทุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3660 63114320113 นาย กล้าณรงค์ ดิษฐาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3661 63114320114 นาย จักรพันธ์ โตมะนิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3662 63114320115 นาย สุรกานต์ เกิดอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3663 63114320116 นาย พันธวัฒน์ โพธ์ิงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3664 63114320120 นางสาว ผกามาศ สาริสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3665 63114320122 นาย ชินวัตร อยู่ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3666 63114320123 นาย เกริกพล สลุงอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3667 63114320125 นางสาว จันทร์จิรา ดวงดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3668 63114320201 นาย ชนัยรัฐ บัวเผ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3669 63114320202 นางสาว พิมพ์ผกา สุขส าราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3670 63114320204 นาย อภิรักษ์ แย้มสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3671 63114500101 นาย ธนกิตต์ สรวยกรุ่น ครุศาสตร์
3672 63114500102 นาย สมบูรณ์ ตรีสมานรักษ์ ครุศาสตร์
3673 63114500103 นาย เจษฎากร ตุ่นมะโรง ครุศาสตร์
3674 63114500104 นาย ศุภวิชญ์ ศรีค ามา ครุศาสตร์
3675 63114500105 นางสาว กุลนัส ธงฤทธ์ิ ครุศาสตร์
3676 63114500106 นางสาว ปณาลี หงษ์ทอง ครุศาสตร์
3677 63114500107 นางสาว มะลิ ประสมสุข ครุศาสตร์
3678 63114500108 นาย ภูมิระพี พันธ์ุสุ ครุศาสตร์
3679 63114500109 นาย ธนาภูมิ รามัญวงค์ ครุศาสตร์
3680 63114500110 นาย นพรัตน์ ประคองเก็บ ครุศาสตร์
3681 63114500111 นาย ชัชชัย จ าปาย้อย ครุศาสตร์
3682 63114500112 นาย ทวีชัย สงวนศักด์ิ ครุศาสตร์
3683 63114500113 นาย รัชชานนท์ ชุติเชาวน์ ครุศาสตร์
3684 63114500114 นาย นฤนาท พระศรีอัคราช ครุศาสตร์
3685 63114500115 นาย ธนวัฒน์ ท านา ครุศาสตร์
3686 63114500117 นางสาว อนุชสรา ทวยจตุรัส ครุศาสตร์
3687 63114500119 นางสาว วิชญาพร ธรรมราชา ครุศาสตร์
3688 63114500120 นาย ศุภชัย ภู่เล็ก ครุศาสตร์
3689 63114500121 นาย ชยพล วงศ์จันทร์เพ็ญ ครุศาสตร์
3690 63114500122 นาย กฤษดา เเช่มช้อย ครุศาสตร์
3691 63114500123 นาย พัฒนพงษ์ จันมน ครุศาสตร์
3692 63114500124 นาย ณัฐกิตต์ เเจ่มเจริญ ครุศาสตร์
3693 63114500125 นาย วัชรินทร์ สุนทรสินธ์ุ ครุศาสตร์
3694 63114500126 นางสาว รัตนกาญจน์ แสงแจ่ม ครุศาสตร์
3695 63114500127 นางสาว นริศรา หนูพิน ครุศาสตร์
3696 63114500128 นาย วิษณุ โพธิสุวรรณ ครุศาสตร์
3697 63114500129 นาย กิติพงษ์ แสงจันทร์อ่อน ครุศาสตร์
3698 63114500130 นาย ธนวัฒน์ ด าสกุล ครุศาสตร์
3699 63114500201 นาย จตุรพร สุขสมบัติ ครุศาสตร์
3700 63114500202 นาย ทินวุฒิ แก้วพรมมา ครุศาสตร์
3701 63114500203 นาย สืบสกุล เเซ่ต้ัง ครุศาสตร์
3702 63114500204 นาย เกียรติศักด์ิ อังกูรขจร ครุศาสตร์
3703 63114500205 นาย ปัญจพล ส าลี ครุศาสตร์
3704 63114500207 นางสาว ศริกานต์ ปิติควร ครุศาสตร์
3705 63114500209 นาย เจริญสุข แซ่เล้า ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3706 63114500210 นาย รัฐนันท์ วงษา ครุศาสตร์
3707 63114500213 นาย จิราเมธ ชิดชอบ ครุศาสตร์
3708 63114500214 นางสาว อรญา อุดมพร ครุศาสตร์
3709 63114500215 นาย สิทธินันท์ รัตนา ครุศาสตร์
3710 63114500216 นาย ชญานิน อ่อนเลิศ ครุศาสตร์
3711 63114500217 นาย พัฒนพงษ์ ภู่เรือน ครุศาสตร์
3712 63114500218 นาย อดิศักด์ิ สายทอง ครุศาสตร์
3713 63114500219 นางสาว พีรยา ศรีวิระ ครุศาสตร์
3714 63114500221 นาย เพชรรัตน์ สลุงโครพ ครุศาสตร์
3715 63114500222 นาย บุญยกร คนดี ครุศาสตร์
3716 63114500223 นาย ธีรเทพ โอนอ่อน ครุศาสตร์
3717 63114500224 นาย ศิรา น้อยเเก่นชู ครุศาสตร์
3718 63114500225 นาย วัชรพงศ์ ศูนย์พวงษ์ ครุศาสตร์
3719 63114500226 นางสาว ณัฐธิดา ชิวหะ ครุศาสตร์
3720 63114500227 นาย สหฤทธ์ิ แจ้งจิตร์ ครุศาสตร์
3721 63114500230 นาย มงคล กาศกระโทก ครุศาสตร์
3722 63114530101 นางสาว ทิพกฤตา ฉายา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3723 63114530102 นางสาว ญาณี บารมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3724 63114530104 นางสาว พิมพ์ชนก ฉิมพาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3725 63114530105 นาย พีรดนย์ พุ่มสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3726 63114530106 นางสาว สิริกัญญา พาที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3727 63114530107 นางสาว รวิภัทร เช่ียวชาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3728 63114530108 นางสาว ภาณิณี น้อมไทสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3729 63114530109 นางสาว สุภัสสรา ศรีแจ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3730 63114530110 นางสาว ญดาพร เผ่าน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3731 63114530112 นางสาว อภิสรา คอนข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3732 63114530113 นางสาว พัชรพร กันทะวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3733 63114530115 นางสาว ชนัญญา วันทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3734 63114530116 นาย วีรเทพ เออ้วน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3735 63114530117 นางสาว เปรมฤดี งามเหมาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3736 63114530118 นาย มงคล เผ่าทหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3737 63114530119 นางสาว วรรณษา เลิศศุภวิทย์นภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3738 63114530120 นางสาว มินท์ธิตา ศรีบุณยภัสร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3739 63114530123 นางสาว อรอุมา อินทร์สิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3740 63114530124 นางสาว ชมพูนุท บุญเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3741 63114530125 นางสาว นันท์นภัส ต้ังโสภณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3742 63114530126 นางสาว ไอริณ เอ่ียมจรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3743 63114530127 นางสาว สาธิตา พุ่มพุทรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3744 63114530128 นางสาว อัจฉราวดี น้อยวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3745 63114530129 นางสาว เปมิกา สันติสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3746 63114530130 นาย อัครพล อินทรวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3747 63114530201 นางสาว วนัชพร ยาวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3748 63114530202 นางสาว วนัสนันท์ ภิรมย์ชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3749 63114530203 นางสาว นิศากร ช้างน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3750 63114530204 นางสาว อรปวีณา อินตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3751 63114530205 นางสาว ราตีฟะฮ์ นพวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3752 63114530206 นางสาว สุจิตรา เจริญสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3753 63114530207 นางสาว ปาณิสรา ชาญชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3754 63114530208 นาย รัชชานนท์ จ านงค์พร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3755 63114530209 นางสาว พิมพิศา ศรีระวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3756 63114530210 นางสาว ศุภิสรา น่ิมกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3757 63114530211 นางสาว สุจิตรา มาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3758 63114530212 นางสาว ธนสรณ์ พงษ์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3759 63114530213 นางสาว ชนิตา จันทบุตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3760 63114530214 นางสาว นฤมล ถ้ าท้วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3761 63114530216 นางสาว รัตนาวดี ศรีสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3762 63114530217 นาย เมธาสิทธ์ิ เมืองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3763 63114530218 นาย สิทธิกร บูรณะพิมพ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3764 63114530219 นาย วีรเทพ สุปนิจฉัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3765 63114530221 นาย ศวีระรัฐ เหมือนพลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3766 63114530222 นางสาว สุพิชญา ทวีธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3767 63114530223 นาย พณพล ผอนนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3768 63114530224 นางสาว อรวรรณา ภูดวงดาษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3769 63114530225 นางสาว พรไพลิน ศิริพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3770 63114530226 นางสาว กิตติยา อ่ิมเอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3771 63114530227 นางสาว กชรัตน์ เดชจบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3772 63114530228 นางสาว กัญญาพัชร บุญปถัมภ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3773 63114530230 นาย สุพจน์ ขวัญยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3774 63114550102 นางสาว อาริษา น่วมโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3775 63114550103 นางสาว พรชิตา ฤกษ์พยับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3776 63114550104 นางสาว อภิสมัย ชูโฉม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3777 63114550106 นางสาว วาสนา เปล่ียนเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3778 63114550107 นาย สาธิต ง้ิวเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3779 63114550108 นาย พลวัฒน์ ศรีเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3780 63114550109 นางสาว ปัญพร กรรณเกตุแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3781 63114550110 นาย เฟ่ืองระบิล ภาคเมธี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3782 63114550111 นางสาว กาญจนี ศรีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3783 63114550112 นาย สุขสวัสด์ิ อาภากุลอนุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
3784 63114550113 นางสาว พรศิริ วิลัยรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3785 63114550115 นางสาว วิราสินี ทรัพย์สายทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3786 63114550116 นาย สมประสงค์ ศรีเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3787 63114550117 นางสาว ประภัสสร ไกลภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3788 63114550118 นางสาว อักษราภัค ลุกจันทึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3789 63114550119 นางสาว นริศรา บัวเผ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3790 63114550121 นางสาว กล่ินทราย วงษ์เสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3791 63114550122 นางสาว ณัฐธิสา นาคเจือทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3792 63114550123 นาย ศุภกานต์ ทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3793 63114550124 นางสาว ศศิวิมล ชัยมาตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3794 63114550126 นางสาว จันทนา ยาพัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3795 63114550127 นางสาว ยุวลี ดีโคตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3796 63114550128 นางสาว กมลวรรณ พฤกษชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3797 63114550129 นางสาว นิศารัตน์ วงษ์พรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3798 63114550130 นางสาว สุกัญญา จันทะดวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3799 63114550201 นางสาว ศศิวิมล วิไลข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3800 63114550202 นางสาว ชวัลลักษณ์ คชฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3801 63114550203 นางสาว อรอนงค์ นุชนารถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3802 63114550204 นางสาว อังคณา คงมีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3803 63114550206 นางสาว วราลี นาทองแถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3804 63114550207 นางสาว โสภิตา อยู่นคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3805 63114550208 นางสาว ศิริวรรณ สุขวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3806 63114550209 นางสาว เพชรรัตน์ แซ่หลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3807 63114550210 นาย ไชยนันท์ พรหมวาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3808 63114550211 นางสาว สุมิตา สมบุญคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3809 63114550212 นางสาว ชลิตา อารีญาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3810 63114550213 นางสาว ศศิวิมล อุ่นเจริญทักษิณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3811 63114550214 นางสาว กัญญาณัฐ ภัทรกิตติสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3812 63114550216 นางสาว ณัฐชา ทิพย์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3813 63114550217 นางสาว สรินทิพย์ จันทวาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3814 63114550218 นางสาว พิมพ์รดา ทับพุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3815 63114550219 นางสาว สุชาดา บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3816 63114550220 นางสาว สุธาสินี บุญอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3817 63114550221 นางสาว สุพรรณี โสตธิสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3818 63114550223 นางสาว กรรชณี เสือแก่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3819 63114550224 นางสาว กัญญาภัทร ใจกว้าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3820 63114550225 นาย ธีรศักด์ิ ปัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3821 63114550226 นางสาว เอ้ืออ์การย์ เพชรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3822 63114550227 นาย กฤติพงศ์ เช่ือมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3823 63114550230 นางสาว จิรัชญา ปานดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3824 63114610101 นางสาว กมลชนก บ าขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3825 63114610102 นางสาว มุทิตา ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3826 63114610103 นางสาว ฤทัยรัตน์ ไทยทวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3827 63114610104 นางสาว นิชนันท์ แก้วโพธ์ิทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3828 63114610106 นางสาว วรัญชลี ชาญขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3829 63114610107 นางสาว จิราพร บุญย่ิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3830 63114610108 นางสาว ศุภาพิชญ์ รัตนานุกูลพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3831 63114610109 นางสาว ทัณฑิกา วัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3832 63114610110 นางสาว สุภาพร ถาม่ังมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3833 63114610111 นางสาว อาทิตยา เป่ียมทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3834 63114610112 นางสาว ปิยะสุดา สุดสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3835 63114610113 นางสาว พรทิพย์ บุญธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3836 63114610114 นาย ทศพล บัวรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3837 63114610115 นางสาว บัณฑิตา เถ่ือนม่วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3838 63114610116 นางสาว สุจินทรา ไพรทูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3839 63114610117 นางสาว ณัฐกานต์ หว่างกล่อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3840 63114610118 นางสาว ชนากานต์ ไชยทิกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3841 63114610119 นางสาว วิไลรัตน์ เดียมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3842 63114610120 นางสาว สุพัชชา ทัสสะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3843 63114610121 นางสาว น้ าเพชร ทองประสพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3844 63114610123 นางสาว เบญจวรรณ กลัดงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3845 63114610124 นางสาว รัตนาวดี บุญอ้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3846 63114610125 นางสาว พัชรี บุญกระจาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3847 63114610126 นางสาว กาญจน์หทัย น้อยเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3848 63114610127 นางสาว สุนันทา คงเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3849 63114610128 นางสาว กานต์ฐิชา ค าเสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3850 63114610129 นางสาว สุภัทรา ไพสาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3851 63114610201 นางสาว วนิดา บุญปลูก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3852 63114610202 นางสาว ภัทรนิดา งามเหลือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3853 63114610203 นางสาว หฤทัย กุลสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3854 63114610204 นางสาว ภาวิดี เพ็ชรช่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3855 63114610205 นางสาว วิลาวรรณ บัวสังข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3856 63114610206 นาย ชวกร รักษาพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3857 63114610207 นางสาว เกษศิรินทร์ บุญเรืองสร้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3858 63114610208 นางสาว ณัจฉรียา ช้อนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3859 63114610210 นางสาว เพชรรินทร์ พูลหิรัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3860 63114610211 นางสาว ศศิวิมล ขันโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3861 63114610212 นาย ธนากร กองสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3862 63114610213 นางสาว นงนุช แก้วลาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3863 63114710101 นางสาว สุนีย์ หนูค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3864 63114710102 นาย อนุสรณ์ บุตรสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3865 63114710103 นาย อภิสิทธิ เบ็ญระเหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3866 63114710104 นางสาว นุชนารถ เร่ืองลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3867 63114710106 นางสาว อริสรา หนิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3868 63114710107 นางสาว กุลธิดา โมกขศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3869 63114710108 นางสาว ปัทมวรรณ รอตเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3870 63114710110 นางสาว ธนพร วารีนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3871 63114710111 นางสาว สุธิมา เกิดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3872 63114710112 นางสาว อารยา จาตุรนต์พงศา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3873 63114710114 นางสาว วีรยา เกตุแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3874 63114710115 นางสาว พิชชาพร เปรมปรีด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3875 63114710116 นางสาว จุฑามณี ขันตี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3876 63114710117 นางสาว กรองทิพย์ กล่ินแย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3877 63114710119 นางสาว พลอยไพลิน กุลเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3878 63114710120 นาย วรินทร์ เอ่ียมสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3879 63114710121 นาย นันทวัส อินธานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3880 63114710122 นาย อนุชา ทีนาคะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3881 63114710124 นาย กริณทร์ กางกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3882 63114710125 นางสาว มลฤดี ใจทองดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3883 63114710126 นาย ศุวิจักขณ์ สมจิตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3884 63114710127 นางสาว พรรณราย ประภาศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3885 63114710128 นางสาว ศกุลสรา พหลยุทธ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3886 63114710129 นางสาว สิริมา ขันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3887 63114710130 นางสาว ณัฐธิดา รอดทุกข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3888 63114710201 นาย ธีรวิทย์ พิรุณย้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3889 63114710202 นางสาว รวงข้าว เนียมแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3890 63114710203 นาย รัชชานนท์ พูลเอ่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3891 63114710204 นางสาว กาญจน์ณภา ชูศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3892 63114710205 นาย ธัสธาวิน ค าตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3893 63114710206 นางสาว ธนวรรณ พรมราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3894 63114710207 นางสาว ทิษฏยาพร พละสุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3895 63114710208 นางสาว นพร สุขะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3896 63114710209 นางสาว มัณฑณา เจริญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3897 63114710210 นางสาว ศิรินภา ป่ินแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3898 63114710211 นางสาว ศุภิสรา งามเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3899 63114710212 นางสาว พิยะดา ดอนนุ่มไพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3900 63114710213 นาย นันทวัฒน์ สุวรรณพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3901 63114710214 นางสาว ณัฐณิชา แตกสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3902 63114710216 นางสาว ชุติมา ปะละทัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3903 63114710217 นางสาว ประภัสสร แก้วสุภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3904 63114710218 นาย จิระวัฒน์ คงมะลายู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3905 63114710219 นาย พีรพัฒน์ จันทร์กล่ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3906 63114710220 นางสาว ปาริชาติ มะสีพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3907 63114710221 นาย ชนกันต์ วิไลเนตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3908 63114710222 นาย อัศวพงษ์ ศรียาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3909 63114710223 นาย กษิดิศ กล่ าพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3910 63114710224 นาย กุลวรรธน์ ซ่ือตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3911 63114710225 นางสาว ธัญชนก ขามคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3912 63114710226 นางสาว ฑิตยา ชูมก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3913 63114710227 นางสาว ธารารัตน์ โอกาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3914 63114710228 นาย ธวัชชัย สินธุไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3915 63114710229 นางสาว กนกพิชญ์ ม่วงปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3916 63114710230 นาย วรวิทย์ ประเสริฐสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3917 63114770102 นางสาว มณัสวีร์ เบ้ืองสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3918 63114770103 นางสาว สุชาวดี เดชอุดม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3919 63114770104 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ป่ินแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3920 63114770105 นางสาว ชลกานต์ ค ามี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3921 63114770106 นางสาว วรรณิศา พุทธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3922 63114770107 นางสาว ตะวัน บุญมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3923 63114770108 นางสาว สุธามาศ ลักษะรัสษะณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3924 63114770109 นางสาว ชนิกานต์ อังกาพเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3925 63114770111 นางสาว ดวงกมล สีด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3926 63114770113 นางสาว ฐิติมา ชาตเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3927 63114770114 นาย ภาณุวัฒร์ ยะธาตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3928 63114770116 นาย รัฐพงษ์ กรรณแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3929 63114770117 นาย ณัฐวุฒิ นาทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3930 63114770118 นางสาว จุฑามาศ สมพิงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3931 63114770119 นางสาว ญานิกา สุขโต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3932 63114770120 นางสาว มิณฤดี จันทรมาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3933 63114770121 นาย ชินวัตร หูไว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3934 63114770123 นาย สมเกียรติ เปราะสง่า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3935 63114770124 นางสาว กานติมา ใหม่แท้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3936 63114770125 นางสาว จริยาภรณ์ เสรีวัลลภ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3937 63114770126 นาย ศตวรรษ แสงสนธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3938 63122640101 นางสาว เพชรรัตน์ แกว่นเขตวิทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3939 63122640102 นางสาว จิราภา สีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3940 63122640103 นางสาว นันทฉัตร นาคเถ่ือน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3941 63122640105 นางสาว ประภาสิริ แตงเผือก เทคโนโลยีสารสนเทศ
3942 63122640106 นาย ชนาทิพย์ เคลือบคล้าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
3943 63124010101 นาย จิรวัฒน์ เกตุแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3944 63124010103 นางสาว ชุติมา คัมภิรานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3945 63124010105 นางสาว อมรรัตน์ สุขรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3946 63124010108 นาย อัฐพล เกตุพรหมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3947 63124010109 นาย ณัฎฐ์ศนนท์ วัดสง่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3948 63124010111 นาย นพรัตน์ อุทัยกาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3949 63124190101 นาย กษิดิศ ร้อยแสนศึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3950 63124190102 นางสาว พิมพ์ธิดา บัวรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3951 63124310101 นางสาว กรพิน กล่อมกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3952 63124310104 นาย ณัฐวุฒิ จันนิฤทัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3953 63124310105 นางสาว ศิริพร ท้วมสี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3954 63124310106 นางสาว วรรณภา บึงรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3955 63124310107 นางสาว ศรสวรรค์ ประทุมมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3956 63124310108 นางสาว นิราวรรณ เป่ียมสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3957 63124310109 นาย อนุพันธ์ โพธิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3958 63124310110 นางสาว กรชวัล เอ่ียมสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3959 63124310111 นางสาว ขนิษฐา ศิริจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3960 63124310114 นางสาว กมลวรรณ แจ้งอ่ิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3961 63124310118 นางสาว สุพาภรณ์ แสงมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3962 63124310119 นางสาว สวรรยา ศูนย์กลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3963 63124310120 นางสาว กัลยา จอดนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3964 63124310122 นางสาว ภัทรชฎาพร โอชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3965 63124310123 นางสาว พรศิริ พร้อมกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3966 63124310124 นางสาว เบญจวรรณ เมืองเปรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3967 63124380101 นางสาว พินทุสร เงียบเย้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3968 63124380102 นางสาว อพัชฌา บุญประถัม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3969 63124380103 นางสาว ณัฐธิดา เรืองศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3970 63124380104 นางสาว สิริวิมล พุ่มฉัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3971 63124380105 นางสาว ปรียาวรรณ แก้วทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3972 63124380106 นางสาว จุฑารัตน์ เทศทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3973 63124380107 นางสาว ชนม์นิภา ศรีนวลเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3974 63124440101 นาย ศักดินนท์ ไวยรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3975 63124440102 นาย ธนกร บัวคล่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ
3976 63124440103 นาย นวพรรษ อยู่สมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3977 63124440104 นาย สุรชัย ขันจอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
3978 63124440105 นาย ทยากร โง้วมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3979 63124440106 นางสาว ชลิดา ปล้องมะณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
3980 63124440107 นาย ศุภทัต มานะเพียร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3981 63124440108 นาย ธนาวุฒิ สิงห์เถ่ือน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3982 63124440109 นางสาว จิดาภา คุ้มครอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
3983 63124440110 นาย กิตติทัต สุนทรวิไลกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
3984 63124440111 นางสาว อารยา คงเพียร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3985 63124440113 นาย ปฐมพงศ์ มากมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
3986 63124440114 นาย กิตติพงศ์ อ่อนพฤกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3987 63124440115 นาย ภาณุพงศ์ เมืองอ่ า เทคโนโลยีสารสนเทศ
3988 63124440116 นาย ก่อ ล้ออุทัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
3989 63124440118 นาย อัศพงษ์ หอมจิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3990 63124440119 นาย วีรภัทร บุญมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
3991 63124440121 นางสาว ธิตินันท์ เรืองสา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3992 63124440122 นาย รักษิต สิริศรียาพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3993 63124440126 นางสาว ธิดารัตน์ เจริญสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
3994 63124440127 นาย ธนดล หอมจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3995 63124440128 นางสาว พิชญา พุ่มพิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
3996 63124440129 นาย บุญญาดล บุญหนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ
3997 63124440130 นาย ธนพัฒน์ วิจิตร์แพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3998 63124440131 นางสาว สุดารัก สงฉิม เทคโนโลยีสารสนเทศ
3999 63124440132 นาย ปรเมศ ภู่งาม เทคโนโลยีสารสนเทศ
4000 63124440133 นาย นรินทร์ สิทธิชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
4001 63124440134 นางสาว สุทารัตน์ บุญไสว เทคโนโลยีสารสนเทศ
4002 63124440135 นาย เกียรติศักด์ิ ค าหม่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
4003 63124440138 นาย ปุญญพัฒน์ สุขีมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
4004 63124440139 นางสาว เพ็ญรดี เข่ือนฟัก เทคโนโลยีสารสนเทศ
4005 63124520101 นาย กษมา กาบทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4006 63124520102 นางสาว สาลินี ธรรมจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4007 63124520103 นาย ตันติกร อ่อนแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4008 63124520104 นาย วัฒนชัย ย้ิมละมูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4009 63124520105 นาย พงศธร ร่มโพธ์ิตาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4010 63124520106 นาย สืบสกุล คนดารา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4011 63124520107 นาย ธีธกานต์ ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4012 63124520108 นางสาว ญดาวรรณ กองสาสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4013 63124630101 นางสาว ชนากานต์ ศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
4014 63124630102 นาย อภิสิทธ์ิ สุขรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ
4015 63124630103 นางสาว จิดาภัทร ทองจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4016 63124630104 นางสาว ประภาวรินทร์ กฤตธรรมวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4017 63124630105 นางสาว อาทิตยา ครัวกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4018 63124630106 นาย วีรวุฒิ วงษ์เอ่ียม เทคโนโลยีสารสนเทศ
4019 63124630107 นาย ภมรินทร์ วัฒนจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4020 63124630108 นาย สุชานนท์ แก่นสากล เทคโนโลยีสารสนเทศ
4021 63124630109 นาย พีระพงษ์ โพธ์ิศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
4022 63124630111 นาย จักรี เขตสูงเนิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
4023 63124630113 นางสาว ธีรารัตน์ รักขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ
4024 63124630115 นางสาว มนัสวี ปัตตะมะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4025 63124640104 นางสาว ศศิธร พานทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
4026 63124640106 นาย นราธิป ผลดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
4027 63124640107 นาย ธีรพงษ์ แก้วเหล่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
4028 63124640108 นาย พีรพล ภู่เงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
4029 63124640109 นางสาว กนกวรรณ เมืองศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
4030 63124640110 นางสาว สุทินา เรืองจาบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4031 63124640112 นาย ส ารวย อ่ิมสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4032 63124640113 นาย ทนุชาติ มีเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4033 63124640114 นางสาว จารุวรรณ ไผ่พรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ
4034 63124640115 นาย ณัฐโชติ แสนค า เทคโนโลยีสารสนเทศ
4035 63124640116 นางสาว ภารดี คชศิลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
4036 63124640117 นาย วัชรพล บุญทา เทคโนโลยีสารสนเทศ
4037 63134060101 นางสาว ลักษิกา ลัดดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4038 63134060102 นางสาว จิรารัตน์ เกตุพุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4039 63134060103 นางสาว อรภา กองสงฆ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4040 63134060104 นางสาว ฐิติมา เรืองฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4041 63134060105 นางสาว จุฑามาศ ปัสสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4042 63134060106 นางสาว จุฑารัตน์ อินทชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4043 63134060108 นางสาว อนัญญา พรหมสาขา ณ สลกนคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4044 63134060109 นางสาว พรนภัส บุญเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4045 63134060110 นาย นัฐพร ขอผ้ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4046 63134060111 นางสาว กรรณิชา น้ าทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4047 63134060112 นางสาว ปนัดดา หร่ังแร่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4048 63134060114 นางสาว รดาสิริ คุณค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4049 63134060115 นางสาว กุลธิดา ธรณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4050 63134060116 นางสาว วณิชยา เพ็งขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4051 63134060117 นาย กรินท์ ทับเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4052 63134060118 นางสาว ทรงสมร ป้ันศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4053 63134060122 นางสาว ธัญนันท์ วิสาสะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4054 63134060123 นางสาว เจนจิรา ทศพิมพ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4055 63134060124 นางสาว อาทิตติยา สุขะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4056 63134060125 นางสาว กมลชนก บุญโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4057 63134060128 นางสาว ปราณี แช่มช้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4058 63134060129 นางสาว ธิดารัตน์ มุงธิราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4059 63134060131 นางสาว พรรวษา ศรีเสริม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4060 63134060134 นาย นราธิป ทองโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4061 63134060135 นางสาว พรรณสิริ ทินรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4062 63134060136 นางสาว พรรณธิพา ม่วงเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4063 63134090102 นางสาว ปัณณิกา รัศมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4064 63134090103 นางสาว สุภัทรา บุญมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4065 63134090104 นางสาว ยศวดี ยศย่ิงยงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4066 63134090105 นางสาว ณัฐมล พุ่มมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4067 63134090107 นางสาว จิรวดี เฉลิมรัฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4068 63134090109 นางสาว เจนจิรา ครุปตสิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4069 63134090110 นาย คมสัน แสงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4070 63134530101 นางสาว วรรณิกา รัตนวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4071 63134530102 นางสาว ทักษิณา ตากรวด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4072 63134530103 นาย ธนธัช น้ าแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4073 63134530105 นาย กวีวัฒน์ บัวพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4074 63134530107 นางสาว ทิพวรรณ กันพุมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4075 63134530108 นางสาว รวมพร บังศัตรู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4076 63134530109 นางสาว สิริประภา อ่อนตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4077 63134530110 นาย ภาณุพงษ์ เพ็งเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4078 63134530111 นาย ธีรพล เพียรผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4079 63134530112 นางสาว นริศรา ล าลึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4080 63134530113 นางสาว ณัฐพร ทัพพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4081 63134530114 นางสาว อภิภาวดี รอดอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4082 63134530115 นางสาว สุชานาถ ทิมิลกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4083 63134530116 นางสาว นวรัตน์ แก้วบุบผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4084 63134530117 นางสาว ชลนิชา วังหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4085 63134530118 นาย พัทธดนย์ สิงห์ประสาทพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4086 63134530119 นาย ขวัญชัย ปลอดประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4087 63134530120 นางสาว ณัฐณิชา โพธ์ิสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4088 63134530121 นางสาว ณัฐพร กิจควร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4089 63134530123 นางสาว ชลธิชา ก้อนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4090 63134530124 นาย ภาคภูมิ อนันต์ธนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4091 63134530126 นางสาว อภิสรา โพธ์ิถาวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4092 63134530127 นางสาว อรัญญา สมัครการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4093 63134530128 นางสาว ชวิศา ข าแสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4094 63134530129 นางสาว ปภาวริณ เล็กน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4095 63134530130 นางสาว ญาณิศา พูลประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4096 63134530131 นาย ธนกร กุสุมานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4097 63134530132 นางสาว ภีรฎา สุทโธ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4098 63134530133 นางสาว พรชิตา มงคลวุฒิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4099 63134530134 นางสาว ณพาภร เทียมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4100 63134530135 นางสาว ประภาพรรณ เขียนบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4101 63134530137 นางสาว ปภัสสร อ่อนเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4102 63134530138 นางสาว ณัฐณิชา อ้ึงพานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4103 63134530139 นาย จิรภัฏ ศิริวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4104 63134530140 นาย ชัชศรันย์ ชยางกูรเดชาภัทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4105 63134530141 นางสาว สุชนา แสงกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4106 63134530143 นางสาว ลักษมี ชมพูนุช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4107 63134530145 นางสาว ปนัดดา จ าเนียรสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4108 63134530147 นาย ชลสิทธ์ิ เข่ือนแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4109 63134810103 นางสาว ธีราพร สุขแก้ว วิทยาการจัดการ
4110 63134810104 นางสาว สุดารัตน์ หาดี วิทยาการจัดการ
4111 63134810105 นางสาว เพ็ญนภา ณ เชียงใหม่ วิทยาการจัดการ
4112 63134810107 นางสาว อัจฉรา ป้อมเกตุ วิทยาการจัดการ
4113 63134810108 นางสาว สโรชา เปียนุ่ม วิทยาการจัดการ
4114 63134810109 นางสาว ดลยา ล้อมชัยสงค์ วิทยาการจัดการ
4115 63134810110 นางสาว วิภาวี ล าจวน วิทยาการจัดการ
4116 63134810112 นางสาว ชลดา อ่อนไทยสง วิทยาการจัดการ
4117 63134810113 นางสาว มุกมณี บรรเทิงใจ วิทยาการจัดการ
4118 63134810114 นางสาว ธัญญา เตือนจิตร วิทยาการจัดการ
4119 63134810115 นาย ธนเดช เสืออินทร์ วิทยาการจัดการ
4120 63134810116 นางสาว มลทิรา จันทร์จีน วิทยาการจัดการ
4121 63134810117 นางสาว ณิชา ผ่อนปรน วิทยาการจัดการ
4122 63134810118 นาย ปฎิพล มนตรี วิทยาการจัดการ
4123 63134810122 นาย อธิพัชร์ แปงจ้อง วิทยาการจัดการ
4124 63134810124 นาย จุลจักร บุญฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ
4125 63134810126 นางสาว ชุติกาญจน์ หิรัณยรัชต์ วิทยาการจัดการ
4126 63134810127 นางสาว วัฒนพิมพ์ รักวงษ์ วิทยาการจัดการ
4127 63134810128 นางสาว กรกานต์ จิตตรีศิลป์ วิทยาการจัดการ
4128 63134810129 นางสาว พรรวษา เช่ืองวงษ์ วิทยาการจัดการ
4129 63134810131 นางสาว เปมิการ์ สุวรรณหงษ์ วิทยาการจัดการ
4130 63134880101 นางสาว รชุดา จงเอ้ือกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4131 63134880103 นาย จิรทีปต์ ยองตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4132 63134880104 นางสาว ภัทราพร เอ้ือสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4133 63134880105 นางสาว ณฐพร เสาร์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4134 63134880106 นาย ชนาธิป เปล่ียนสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4135 63134880107 นาย ชวัลวิชญ์ รุ่งเช้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4136 63134880109 นาย เจษฎา เนตรข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4137 63134880112 นางสาว หทัยภัทร อินย้ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4138 63152430101 นาย อัคราวุฒิ ผลทับทิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4139 63152430102 นาย พนธกร จวบสมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4140 63152430103 นาย ณัฐพร ย้ิมแย้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4141 63152430104 นาย โสภณ บรรเทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4142 63152430105 นางสาว วรรณจรี สอนสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4143 63152430106 นางสาว อนุธิดา แก่นดีลัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4144 63152430107 นางสาว อริสรา อินนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4145 63152430108 นางสาว กรพินธ์ิ จันทะคีรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4146 63152430109 นาย จุมพล สีสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4147 63152430110 นางสาว สุณัฐดา สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4148 63152430111 นาย ไตรสรณ์ ปรมภูริช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4149 63152430112 นาย ณัฐพล หิรัญพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4150 63152430114 นาย สุธิโชติ ลาภรวย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4151 63152430115 นางสาว ณัชนิชา เขตจัตุรัส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4152 63152430116 นางสาว กนกวรรณ เดชคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4153 63152430117 นางสาว เจนจิรา มาลาสาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4154 63152430118 นางสาว ธนารีย์ ทองคุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4155 63152430119 นาย อรรถพล มุระพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4156 63152430120 นาย นพดล บ้งกาวงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4157 63152430121 นางสาว สุดารัตน์ อ่องชุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4158 63152430122 นางสาว กัญญาภัค จิตรสนอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4159 63152430123 นาย อมรเทพ สงฆ์ชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4160 63152430124 นางสาว ชุติกาญจน์ บัวค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4161 63152430126 นาย ประภาวัฒน์ ศรีสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4162 63152430127 นาย ปราโมทย์ เขียวน้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4163 63152430128 นาย สหศวรรษ บุญมาทัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4164 63152430129 นาย สุรศักด์ิ คชฤทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4165 63152430133 นาย ปติ วัฒนใย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4166 63152430134 นาย เพ็ญเพชร พูลพินิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4167 63152520101 นางสาว พิมลรัตน์ บุตรดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4168 63152520102 นาย พัชรพล เหมือนเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4169 63152520104 นางสาว เพ็ญนภา แดงพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4170 63152520105 นาย ชญานนท์ อภัยภักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4171 63152520106 นาย กมล จันดารา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4172 63152520107 นาย ณัฐพล สิงห โต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4173 63152520109 นาย สหัสวรรษ ทองหุ้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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4174 63152520113 นาย ธิวา บุญกระจ่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4175 63152520114 นาย ยศย่ิง ประภาสโนบล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4176 63152520115 นาย อ านาจ จ าปาเฟ่ือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4177 63152520116 นาย ศรายุทธ์ ออกช่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4178 63152520117 นาย สวราชย์ โพธ์ิพิจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4179 63152580103 นาย เจษฎา กลัดทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4180 63152580104 นาย พงศ์นริศร์ เติมแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4181 63152580105 นาย วงศพัทธ์ อุทธาเครือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4182 63152580106 นาย ดลรวี แก้วหยาด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4183 63152580108 นาย ณัชพล เวสสุกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4184 63152580109 นาย สารัช มีเภตรา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4185 63152580110 นาย ณัฐพงศ์ สิมมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4186 63152580111 นาย พงศกร คงน้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4187 63152580112 นาย ธนกฤต มุจรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4188 63152580113 นาย วัชระ จองสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4189 63152580114 นาย ชลสิทธ์ิ ศิริ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4190 63152580115 นาย นฤพนธ์ หลวงสิทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4191 63152580116 นาย ติณณภพ วาดเขียน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4192 63152580117 นาย คมสันต์ เพียรธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4193 63152580118 นาย ศุภกิตต์ิ ปภูสโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4194 63152580119 นาย ธนัตถ์ คงสิทธิโชค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4195 63152580120 นาย จิณณวัตร การะเกตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4196 63152580121 นาย ภาสกร สนองคุณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4197 63152580122 นาย พิชญุตม์ บุญเกิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4198 63152580123 นาย ชัชชัย แก้วเลิศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4199 63152580125 นาย วายุ สุขศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4200 63152580126 นาย อุลิศ วงษ์พานิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4201 63152580127 นาย ปัญจนาสย์ โปรยเงิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4202 63152580128 นาย สุริยา วาชัยศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4203 63152580129 นาย ปภาวินท์ วงษ์เนตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4204 63152580130 นาย สมรักษ์ เถ่ือนถ้ า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4205 63152580131 นาย สัณหพิชญ์ เอกเกิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4206 63152580132 นาย ศักรินทร์ ก่ิงพุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4207 63152580133 นาย อนาวิน กองมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4208 63152580134 นาย ณัฏฐพล หึงขุนทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4209 63154430101 นาย ปัณณพร ค าทิต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4210 63154430102 นาย ณัฐสิทธ์ิ เมืองสว่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4211 63154430103 นาย ญาณวุฒิ ปานประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4212 63154430104 นาย พงศ์ภรณ์ วงศ์จ ารูญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4213 63154430106 นาย นัฐพล สุนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4214 63154430108 นาย กิตติพงษ์ กุมมาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4215 63154430112 นาย ศุภกร สุดสวย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4216 63154520102 นางสาว พิชชาพร เเก้วประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4217 63154520103 นาย ณิชนันทน์ บุญสาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4218 63154520104 นาย สหพรรฒ จันทร์ทะนี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4219 63154520105 นาย ธนาศักด์ิ เฉลิมวัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4220 63154520106 นางสาว พรรณภา อยู่คุ้มญาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4221 63154520107 นางสาว ปิยาภรณ์ ใจคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4222 63154520108 นาย จักรภัทร จันทร์สืบสาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4223 63154520109 นางสาว พรรภัทรษา หม่ืนสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4224 63154520110 นาย เฉลิมพร พ่ึงดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4225 63154580110 นาย ธนาดุล ศุภเวชย่ิงสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4226 63154580117 นาย อภิชาติ หล้าเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4227 63154750101 นางสาว นุชสรา อ่ิมใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4228 63154750102 นางสาว นลินญา ประชากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4229 63154750103 นางสาว วราภรณ์ แสงทับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4230 63154750104 นางสาว อาทิตยา ค าตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4231 63154750105 นางสาว กาญจนา ตุนสมจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4232 63154750108 นางสาว กนกพร ใบรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4233 63154750109 นาย สุรศักด์ิ จันทร์สีดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4234 63154750111 นางสาว สิริรัตน์ แสงซ่ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4235 63154750113 นางสาว กมลวรรณ ประสานดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4236 63154750114 นางสาว สุภัทตรา สุขไสย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4237 63154750115 นางสาว ศศินา พรมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4238 63154750116 นาย ชาตินักรบ อ่ิมด้วยบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4239 63154750118 นางสาว วรัญญา ชอบเพ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4240 63154750119 นางสาว พรรภษา พันธ์ุสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4241 63154750120 นางสาว กานติศา บุญเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4242 63154750122 นางสาว สุพิชญา เทียมทัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4243 63154750124 นาย ณปภัทช์ ทุมรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4244 63154750125 นางสาว เมธาพร กระจิบทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4245 63154750126 นางสาว สุมิตรา สายนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4246 63154750128 นางสาว ไปรยา ถนอมสินธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4247 63154750131 นางสาว วรรษมล คงจิว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4248 63154750132 นางสาว อัญลญา ระน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4249 63154750134 นาย อนันดา สีสมุทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4250 63154750136 นาย ชานนท์ รักงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4251 63154750137 นาย พิรุฬห์กิจ ประเจียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4252 63154750138 นาย ศิวกร ค าภิระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4253 63154750140 นางสาว จิราภรณ์ จรรยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4254 63154750142 นาย ณัฐรัตน์ เผือกดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4255 63154750144 นางสาว ฐิติชญา พิมแจ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4256 63154750145 นางสาว ชลธิชา ชนะพลกรัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4257 63154750147 นาย ภานุวัฒน์ สวัสดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4258 63154750148 นางสาว กุลนันท์ วงษ์ชัยสมร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4259 63154750149 นางสาว จุฬารัตน์ คนเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4260 63154750151 นาย ณัฏฐพงศ์ บุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4261 63154750154 นาย ดนุพร เพ็งมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4262 63154750155 นางสาว ญานิศา ประสงค์สด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4263 63154750159 นางสาว จันทราทิพย์ ย่ีภู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4264 63154750160 นางสาว รัตนกร เมืองช้าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4265 63162620104 นาย สุทธิชัย ใจชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4266 63164620101 นางสาว อังคณา ทองสร้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4267 63164620102 นางสาว อุไรวรรณ ชูรัศมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4268 63164620104 นางสาว สุชานันท์ มาสมาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4269 63164620107 นาย สุวีระชัย ร่องจิก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4270 63164620108 นาย พีรยุทธ พันธุไม้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4271 63164620109 นางสาว นริศรา นารี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4272 63172920101 นางสาว นราทิพย์ บัวอินทร์ วิทยาการจัดการ
4273 63172920102 นาย บวรพจน์ เงินประเสริฐศรี วิทยาการจัดการ
4274 63172920103 นางสาว อัญชัญ เกาะแก้ว วิทยาการจัดการ
4275 63172920104 นางสาว วราลักษณ์ คงภักดี วิทยาการจัดการ
4276 63172920105 นางสาว ปุญชรัสม์ิ อ่ิมด้วยบุญ วิทยาการจัดการ
4277 63172920106 นางสาว สุภาวดี กล่ินศรีสุข วิทยาการจัดการ
4278 63172920107 นางสาว ประภัสสร สุขม่วง วิทยาการจัดการ
4279 63172920108 นางสาว ปรีญาฎา สีดาพงษ์ วิทยาการจัดการ
4280 63172920109 นางสาว วราภรณ์ หวังถวิล วิทยาการจัดการ
4281 63172920110 นางสาว ปัณฑิตา อุตชี วิทยาการจัดการ
4282 63172920111 นางสาว ชุติกาญจน์ ขจรภัย วิทยาการจัดการ
4283 63172920113 นาย เจนณรงค์ ดีอินทร์ วิทยาการจัดการ
4284 63172920115 นางสาว สุธิดา พวงแก้ว วิทยาการจัดการ
4285 63172920116 นางสาว ดารากร อ่ าจีน วิทยาการจัดการ
4286 63172920117 นางสาว จิราภรณ์ เอ่ียมสม วิทยาการจัดการ
4287 63172920118 นางสาว ดารินทร์ มีลาภ วิทยาการจัดการ
4288 63172920119 นางสาว สุดารัตน์ น้อยเจริญ วิทยาการจัดการ
4289 63172920120 นางสาว นริศรา ภู่ระหงษ์ วิทยาการจัดการ
4290 63172920121 นางสาว ปนัดดา วิชาวัง วิทยาการจัดการ
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4291 63172920122 นางสาว นภัสภรณ์ ศรีทอง วิทยาการจัดการ
4292 63172920123 นางสาว อนันตญา สาวท้าว วิทยาการจัดการ
4293 63172920124 นางสาว ลินดา หงษ์เปล่ง วิทยาการจัดการ
4294 63172920125 นางสาว วิภาดา แจ่มฟ้า วิทยาการจัดการ
4295 63172920126 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ จันทร์สวน วิทยาการจัดการ
4296 63172920127 นาย ชัชพล พ่ึงพินิจ วิทยาการจัดการ
4297 63172920128 นางสาว จิรารัตน์ ทรัพย์สิงห์ วิทยาการจัดการ
4298 63172980101 นางสาว รุ่งรวี พุฒสอาด วิทยาการจัดการ
4299 63172980102 นางสาว นฤพร สง่าศรี วิทยาการจัดการ
4300 63172980103 นางสาว สุภัสสร ชาฎา วิทยาการจัดการ
4301 63172980105 นางสาว ชญานิศา สายพิมพ์ วิทยาการจัดการ
4302 63172980106 นางสาว จารุวรรณ สาวะ วิทยาการจัดการ
4303 63172980108 นางสาว ณัฐกานต์ แซ่ล้ิม วิทยาการจัดการ
4304 63172980109 นางสาว จารุวรรณ ภู่สกุล วิทยาการจัดการ
4305 63172980112 นาย กิตติพัฒน์ เหมือนวงค์ วิทยาการจัดการ
4306 63172980113 นางสาว รัตนาวไล ช านิมาศ วิทยาการจัดการ
4307 63172980114 นาย กัมปนาท สุดประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4308 63172980115 นางสาว นัฏฐริกา เม่งรักษ์ วิทยาการจัดการ
4309 63172980116 นางสาว ปาริตา พิรุณ วิทยาการจัดการ
4310 63172980117 นางสาว ทิพวรรณ พุทชงค์ วิทยาการจัดการ
4311 63172980118 นางสาว พรรณปพร ค าสุทธิ วิทยาการจัดการ
4312 63172980119 นางสาว เปรมมณี โลหะทัด วิทยาการจัดการ
4313 63172980121 นางสาว ปริญยา สีเจือทอง วิทยาการจัดการ
4314 63172980122 นาย ณัฐวุฒิ ส าอางทรง วิทยาการจัดการ
4315 63172980123 นางสาว สุวพิชชา อนันต์สลุง วิทยาการจัดการ
4316 63172980124 นางสาว สุวิชญา อนันต์สลุง วิทยาการจัดการ
4317 63172980125 นางสาว ญาดา ผานิตย์ วิทยาการจัดการ
4318 63172980126 นางสาว อติมา เทียบเทียม วิทยาการจัดการ
4319 63172980127 นางสาว วิจิตรา ศรีวิเชียร วิทยาการจัดการ
4320 63172980128 นางสาว อรียา เพ็ชรคง วิทยาการจัดการ
4321 63172980129 นางสาว จิราวรรณ นาคโอภาส วิทยาการจัดการ
4322 63172980130 นางสาว ชญานิศ สวัสดี วิทยาการจัดการ
4323 63172980131 นางสาว สุพรรษา ก าแพงแสน วิทยาการจัดการ
4324 63172980132 นางสาว สุนิสา บุญตุวงษ์ วิทยาการจัดการ
4325 63172980133 นาย บรรดาศักด์ิ นายอด วิทยาการจัดการ
4326 63172980134 นางสาว สุจาริณี ลุนนากัน วิทยาการจัดการ
4327 63172980135 นาย สหศร เรืองสกุล วิทยาการจัดการ
4328 63172980136 นาย ธีรเดช แพรอด วิทยาการจัดการ
4329 63172980137 นางสาว ธัญญารัตน์ เป่ียมสุข วิทยาการจัดการ
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4330 63172980138 นางสาว ศิริลักษณ์ จงรักชอบ วิทยาการจัดการ
4331 63172980139 นางสาว กนกอร สัตย์ซ่ือ วิทยาการจัดการ
4332 63172980140 นางสาว เจนจิรา ชูเช้ือ วิทยาการจัดการ
4333 63172980141 นางสาว บังอร สิมมา วิทยาการจัดการ
4334 63174730101 นางสาว เปรมกมล เทียนบุตร วิทยาการจัดการ
4335 63174730103 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์มงคล วิทยาการจัดการ
4336 63174730104 นาย ณัฐภัทร ค าร้อย วิทยาการจัดการ
4337 63174730105 นางสาว พัธรพร พัฒนจันทร์ วิทยาการจัดการ
4338 63174730107 นางสาว บุญตา กันกรุง วิทยาการจัดการ
4339 63174730109 นางสาว ณัฐกมล ผดุงพร วิทยาการจัดการ
4340 63174730110 นางสาว นวรัตน์ ละรอกน้ า วิทยาการจัดการ
4341 63174730111 นางสาว สุภัคฤดี พันธ์ออน วิทยาการจัดการ
4342 63174730112 นางสาว สมฤทัย อินทร์พันธ์ วิทยาการจัดการ
4343 63174730113 นางสาว วิภาดา เอ่ียมพูลงาม วิทยาการจัดการ
4344 63174730114 นางสาว น้ าวุ้น ชัยมานิตย์ วิทยาการจัดการ
4345 63174730115 นาย ธนากรณ์ ขอพร วิทยาการจัดการ
4346 63174730116 นางสาว ธนภรณ์ เท่ียงแท้ วิทยาการจัดการ
4347 63174730117 นาย พงศ์พณิช บ ารุงพานิชย์ วิทยาการจัดการ
4348 63174730119 นางสาว จิราภรณ์ อินท์รัก วิทยาการจัดการ
4349 63174730120 นางสาว จุฑาทิพย์ แดงประโคน วิทยาการจัดการ
4350 63174730122 นางสาว กรกนก นนทวงษ์ วิทยาการจัดการ
4351 63174730123 นางสาว ขวัญตา โตเจริญ วิทยาการจัดการ
4352 63174730127 นาย นิติ ร่มล าดวน วิทยาการจัดการ
4353 63174730128 นางสาว ภัสรา ป้ันทรัพย์ วิทยาการจัดการ
4354 63174790101 นางสาว กันติชา มงคลแก้ว วิทยาการจัดการ
4355 63174790105 นางสาว ฉัตรดาว งามสม วิทยาการจัดการ
4356 63174790107 นางสาว ณัฐิดา ช้ัวทอง วิทยาการจัดการ
4357 63174790108 นาย สิรวิชญ์ เอมโอด วิทยาการจัดการ
4358 63174790109 นางสาว กนกพรรณ บุญปก วิทยาการจัดการ
4359 63174790110 นางสาว ชนม์ชนก จันทะมาลี วิทยาการจัดการ
4360 63174790112 นางสาว สุทธิดา สิงห์โต วิทยาการจัดการ
4361 63174790113 นางสาว ชุติมา ปานสันเทียะ วิทยาการจัดการ
4362 63174790114 นางสาว สุพรรษา ยศกลาง วิทยาการจัดการ
4363 63174790116 นางสาว วรินทร แน่นอุดร วิทยาการจัดการ
4364 63174790117 นางสาว อรอนงค์ จิตร์ประไพ วิทยาการจัดการ
4365 63174790118 นางสาว วรลักษณ์ บัวเพชร วิทยาการจัดการ
4366 63174790119 นางสาว ธารารัตน์ อินทร์งาม วิทยาการจัดการ
4367 63174790120 นางสาว อันธิกา บ ารุง วิทยาการจัดการ
4368 63174790121 นางสาว สุธาสินี อ่อนสอาด วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4369 63174790122 นางสาว อมรสตรี ลมพิมาย วิทยาการจัดการ
4370 63174790123 นางสาว สวรรยา แสงหอม วิทยาการจัดการ
4371 63174790124 นาย ธนดล สีทับทิม วิทยาการจัดการ
4372 63174790125 นางสาว นารีรัตน์ เจริญภักดี วิทยาการจัดการ
4373 63174790126 นางสาว ผ่องพรรณ ชุ่มเจริญ วิทยาการจัดการ
4374 63174790128 นางสาว สุปรียา น้อยเจริญ วิทยาการจัดการ
4375 63174790130 นางสาว ธนพร เงินสันเทียะ วิทยาการจัดการ
4376 63174790131 นางสาว จิรวรรณ เยาว์ทุม วิทยาการจัดการ
4377 63174790132 นางสาว ภัทรวดี อ่วมสุข วิทยาการจัดการ
4378 63174790133 นางสาว สุพัตรา พันธ์เท่ียง วิทยาการจัดการ
4379 63174790134 นาย อ านาจ เนตรประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4380 63174790135 นางสาว พรทิพย์ โฉมบุญมี วิทยาการจัดการ
4381 63174790136 นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงศิริ วิทยาการจัดการ
4382 63174790137 นางสาว ภาวินี โพธ์ิศรี วิทยาการจัดการ
4383 63174790138 นางสาว อรอุมา แดงทองดี วิทยาการจัดการ
4384 63174790139 นางสาว สุทธิดา โพธ์ิศรี วิทยาการจัดการ
4385 63174790140 นางสาว อาทิตยา เพชรประสม วิทยาการจัดการ
4386 63174790201 นางสาว นรินทร มูลช่าง วิทยาการจัดการ
4387 63174790202 นางสาว สุดาทิพย์ โมเทียร วิทยาการจัดการ
4388 63174790205 นางสาว วิภานันท์ ยนตมุติ วิทยาการจัดการ
4389 63174790207 นางสาว ปวริศา เพ็งผล วิทยาการจัดการ
4390 63174790208 นางสาว พรชิตา วีระกังวานกุล วิทยาการจัดการ
4391 63174790209 นางสาว เอลียาห์ วีระกังวานกุล วิทยาการจัดการ
4392 63174790210 นางสาว จุฑารัตน์ ภิรมย์พงษ์ วิทยาการจัดการ
4393 63174790211 นาย ธนพสิษฐ์ พรวัฒนเศรษฐ์ วิทยาการจัดการ
4394 63174790212 นางสาว กุลยา อินทร์นุช วิทยาการจัดการ
4395 63174790213 นางสาว ศศิธร ศรีสกุล วิทยาการจัดการ
4396 63174790214 นางสาว หทัยชนก จวบมี วิทยาการจัดการ
4397 63174910101 นางสาว ศศิธาร ระยางกูล วิทยาการจัดการ
4398 63174910103 นางสาว ชวิศา นารถพลายพันธ์ุ วิทยาการจัดการ
4399 63174910105 นางสาว สุธาธินี กุลกะดี วิทยาการจัดการ
4400 63174910107 นางสาว กัลยารัตน์ ปานจินดา วิทยาการจัดการ
4401 63174910108 นางสาว ปิยะธิดา กล่ินเกษร วิทยาการจัดการ
4402 63174910109 นางสาว ภารดี ขันทอง วิทยาการจัดการ
4403 63174910110 นางสาว นงนภัส บ ารุงฐาน วิทยาการจัดการ
4404 63174910112 นางสาว กวินทิพย์ ค าเทศ วิทยาการจัดการ
4405 63174910113 นาย กิตติศักด์ิ บริสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ
4406 63174910114 นางสาว ปาลิดา เดชพงษ์ วิทยาการจัดการ
4407 63174910116 นางสาว ภัทราพร ตรีช่ืน วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4408 63174910117 นาย รัฐธรรมนูญ พานิชสาส์น วิทยาการจัดการ
4409 63174920101 นางสาว บุษราภรณ์ ศรีห่วง วิทยาการจัดการ
4410 63174920102 นาย ปฐมพงศ์ เขียวมณี วิทยาการจัดการ
4411 63174920104 นางสาว นพวรรณ หังเสวก วิทยาการจัดการ
4412 63174920105 นางสาว สุชัญญา พลเย่ียม วิทยาการจัดการ
4413 63174920106 นางสาว นฤชล สุวรรณวงศ์ วิทยาการจัดการ
4414 63174920107 นาย พศวัต พัฒนะเวช วิทยาการจัดการ
4415 63174920108 นางสาว ปนัฎดา รักจันทร์ วิทยาการจัดการ
4416 63174920109 นางสาว จารุวรรณ ป้ันพรหมณ์ วิทยาการจัดการ
4417 63174920110 นางสาว นลัทพร อ่ิมละมูล วิทยาการจัดการ
4418 63174920111 นางสาว ธนุตรา ยืนทนต์ วิทยาการจัดการ
4419 63174920113 นางสาว วริศรา แสนหาญ วิทยาการจัดการ
4420 63174920114 นางสาว กนกวรรณ หม่ืนเด่น วิทยาการจัดการ
4421 63174920115 นางสาว สิรภัทร ธูปถมพงศ์ วิทยาการจัดการ
4422 63174920116 นาย พุฒิพงศ์ ชิดปราง วิทยาการจัดการ
4423 63174920117 นาย พงศธร มายา วิทยาการจัดการ
4424 63174920118 นางสาว ไอลดา สัตย์จีน วิทยาการจัดการ
4425 63174920119 นางสาว ชาลิสา เฉยโพธ์ิ วิทยาการจัดการ
4426 63174920120 นางสาว พัทธรินทร์ สังคโต วิทยาการจัดการ
4427 63174920121 นางสาว พรกนก เสียงใหญ่ วิทยาการจัดการ
4428 63174920123 นาย วุธธิกร ภู่ภักดี วิทยาการจัดการ
4429 63174920125 นางสาว ณัฐธิกา รัตนอ าภา วิทยาการจัดการ
4430 63174920127 นางสาว จารุวรรณ ค าสิงห์ วิทยาการจัดการ
4431 63174920129 นางสาว อภิชญา วิเศษสุข วิทยาการจัดการ
4432 63174980101 นาย เจษฎางค์ แช่มขุนทด วิทยาการจัดการ
4433 63174980102 นางสาว วันวิสา ประสงค์รุ่งสว่าง วิทยาการจัดการ
4434 63174980103 นาย กฤตเมธ ฉิมเล็ก วิทยาการจัดการ
4435 63174980104 นาย วรปรัชญ์ ศรีสุขประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
4436 63174980105 นาย อภิวัฒน์ รัศมี วิทยาการจัดการ
4437 63174980106 นางสาว เกตน์สิรี แย้มทับ วิทยาการจัดการ
4438 63174980107 นางสาว กรรณิการ์ เพ็ชรก าจัด วิทยาการจัดการ
4439 63174980108 นาย จอมพล แก้วกิตติ วิทยาการจัดการ
4440 63174980109 นางสาว สุภาภรณ์ บุญพร้อม วิทยาการจัดการ
4441 63174980110 นาย บารมี พุทธรักษา วิทยาการจัดการ
4442 63174980111 นางสาว พรทิพย์ แก้วพรายทูน วิทยาการจัดการ
4443 63174980112 นางสาว นภาพร ศรีรักษ์ วิทยาการจัดการ
4444 63174980114 นางสาว ภาวิณี สุริยะวงศ์ วิทยาการจัดการ
4445 63174980116 นาย สิทธิชัย ขันธศึกษา วิทยาการจัดการ
4446 63174980117 นาย ณัฐภัทร เเจ่มจ ารัส วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4447 63174980118 นาย กนกพล ภิเภก วิทยาการจัดการ
4448 63174980119 นางสาว รุ่งทิพย์ อินทรเทศ วิทยาการจัดการ
4449 63174980120 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์เท่ียง วิทยาการจัดการ
4450 63174980121 นาย สพลดนัย เทพค า วิทยาการจัดการ
4451 63174980122 นางสาว วรรณษา มาอ่อน วิทยาการจัดการ
4452 63174980123 นาย ธนพล พวงภู่ วิทยาการจัดการ
4453 63174980124 นางสาว นิสาชล เดชวงค์ วิทยาการจัดการ
4454 63174980125 นาย ทินกร ทานสัมฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ
4455 63174980127 นางสาว วิมลวรรณ ศุภนคร วิทยาการจัดการ
4456 63182800101 นางสาว วัชรียา สมาธิมงคล วิทยาการจัดการ
4457 63182800104 นางสาว สุพรรษา ขันเช้ือ วิทยาการจัดการ
4458 63182800105 นางสาว รุ่งรัตน์ อุดมลาภ วิทยาการจัดการ
4459 63182800106 นางสาว กุลสตรี สุบิน วิทยาการจัดการ
4460 63182800107 นางสาว อรอมล เปรมปราศัย วิทยาการจัดการ
4461 63182800109 นางสาว สุพรรณิการ์ โพธ์ิทอง วิทยาการจัดการ
4462 63182800110 นางสาว นิสดาร์ เปล่ียนทอง วิทยาการจัดการ
4463 63182800112 นางสาว หน่ึงฤทัย พันทา วิทยาการจัดการ
4464 63182800113 นางสาว พิมพ์ชนก มีนา วิทยาการจัดการ
4465 63182800116 นางสาว จรรยพร ช่างพาน วิทยาการจัดการ
4466 63182800117 นางสาว กรกนก รัตนมันตาคม วิทยาการจัดการ
4467 63182800119 นางสาว ปิยะรักษ์ ประกอบกสิกรรม วิทยาการจัดการ
4468 63182800120 นางสาว วดี กระจ่างศรี วิทยาการจัดการ
4469 63182800121 นางสาว แพรวนภา ชอนตะวัน วิทยาการจัดการ
4470 63182800122 นางสาว พิชญานิน คุ้มครอง วิทยาการจัดการ
4471 63182800123 นางสาว ทิพารมณ์ รักษาสุวรรณ วิทยาการจัดการ
4472 63182800124 นางสาว อาภาภรณ์ ภูเวียง วิทยาการจัดการ
4473 63182800125 นางสาว จุฬารินทร์ จันทร วิทยาการจัดการ
4474 63182800126 นางสาว นิธิพร ศรีนาค วิทยาการจัดการ
4475 63182800127 นางสาว อรพรรณ เหน่ียงจิตต์ วิทยาการจัดการ
4476 63182800128 นางสาว กุสุมา จึงมีสุข วิทยาการจัดการ
4477 63182800129 นางสาว จารุวรรณ มังกรแก้ว วิทยาการจัดการ
4478 63182800132 นางสาว จินต์จุฑา ค าวัน วิทยาการจัดการ
4479 63182800133 นาย สุวชาย บรรพเชิด วิทยาการจัดการ
4480 63182800134 นางสาว ณัฏฐา ทับทิมทอง วิทยาการจัดการ
4481 63182800135 นาย ศุภชัย ส าอางค์สอาด วิทยาการจัดการ
4482 63182800136 นางสาว ดาวเพ็ญ หนูอ้น วิทยาการจัดการ
4483 63182800137 นางสาว พัตธรา พลอยค า วิทยาการจัดการ
4484 63182800138 นางสาว อนุชสรา ลาสันต์ วิทยาการจัดการ
4485 63182800139 นางสาว รังสิมา ยาสมุท วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4486 63182800140 นางสาว วรารัตน์ อรุณมาศ วิทยาการจัดการ
4487 63182800141 นาย กลทีป์ ศิริชาติ วิทยาการจัดการ
4488 63182800142 นางสาว จรินทร์พร สมัคร์การ วิทยาการจัดการ
4489 63182800143 นางสาว กุลณัฐ หรนพ วิทยาการจัดการ
4490 63182800145 นางสาว ศรัณย์ภัทร เพ่ิมพิพัฒน์ วิทยาการจัดการ
4491 63182800146 นางสาว นิชาภา ราชบัวศรี วิทยาการจัดการ
4492 63182800148 นางสาว ภัทราพร ทรัพย์สงวน วิทยาการจัดการ
4493 63182800149 นางสาว ปภัสรา อุยหา วิทยาการจัดการ
4494 63182800150 นางสาว ณัฐยา ทองดวง วิทยาการจัดการ
4495 63182800151 นางสาว วรัญญา ยุติธรรม วิทยาการจัดการ
4496 63182800152 นางสาว กัญญาณัฐ คงคามี วิทยาการจัดการ
4497 63182800153 นางสาว ฉัตรมณี จิตถวิล วิทยาการจัดการ
4498 63182800157 นางสาว ภรภัทร ขันหิน วิทยาการจัดการ
4499 63184800101 นาย วีรวัฒน์ โพธิสาลี วิทยาการจัดการ
4500 63184800102 นาย จตุพล พาพิมพ์ วิทยาการจัดการ
4501 63184800103 นางสาว จิราพร ขันตี วิทยาการจัดการ
4502 63184800104 นางสาว จริยพร พานนา วิทยาการจัดการ
4503 63184800105 นางสาว หน่ึงฤทัย ชัยลอม วิทยาการจัดการ
4504 63184800106 นางสาว น้ าฝน ผลบุตร วิทยาการจัดการ
4505 63184800107 นางสาว พิมพ์มาดา สูติยะพันธ์ุ วิทยาการจัดการ
4506 63184800108 นางสาว ธนาภรณ์ บุญเพียร วิทยาการจัดการ
4507 63184800109 นางสาว ธมลวรรณ ชมสอน วิทยาการจัดการ
4508 63184800110 นางสาว แววพลอย ทองแถม วิทยาการจัดการ
4509 63184800111 นางสาว รัชดาวัลย์ ค านิล วิทยาการจัดการ
4510 63184800112 นางสาว ดวงตา สุขมี วิทยาการจัดการ
4511 63184800114 นางสาว อารีญา แสงม่วง วิทยาการจัดการ
4512 63184800115 นางสาว ดลพร พ่ึงน้อย วิทยาการจัดการ
4513 63184800116 นางสาว ฐิตินันท์ เมืองจันทร์ วิทยาการจัดการ
4514 63184800117 นางสาว สุภาพร หัสแดง วิทยาการจัดการ
4515 63184800118 นางสาว มลฤดี เสือแก้ว วิทยาการจัดการ
4516 63184800119 นางสาว ณัชฌา ด้วงชัย วิทยาการจัดการ
4517 63184800120 นางสาว ภัทรรินทร์ เท่ียงสาย วิทยาการจัดการ
4518 63184800121 นางสาว กุลชญา เปรมอยู่ วิทยาการจัดการ
4519 63184800122 นางสาว ชนกสุดา ธรรมจารี วิทยาการจัดการ
4520 63184800123 นางสาว สิรินทร แสนศิริ วิทยาการจัดการ
4521 63184800124 นางสาว นิภาพร โพธ์ิกุล วิทยาการจัดการ
4522 63184800125 นางสาว กนิษฐา พินทอง วิทยาการจัดการ
4523 63184800126 นางสาว พิชญธิดา ประสพสม วิทยาการจัดการ
4524 63184800127 นางสาว ลัคนา กรรณ์เกตุแก้ว วิทยาการจัดการ
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4525 63184800128 นางสาว พรชิตา พานทอง วิทยาการจัดการ
4526 63184800129 นางสาว ปริญญาพร หน้อยเศษ วิทยาการจัดการ
4527 63184800130 นางสาว กรรณิการ์ เทียนเจริญ วิทยาการจัดการ
4528 63184800132 นางสาว กฤติยา สุวรรณธนะ วิทยาการจัดการ
4529 63184800133 นางสาว อรดา อารีชาติ วิทยาการจัดการ
4530 63184800134 นางสาว รัชฎาภรณ์ พุ่มเทียน วิทยาการจัดการ
4531 63184800135 นางสาว ทิพย์วรรณ ปล่ังกลาง วิทยาการจัดการ
4532 63184800137 นางสาว สุดารัตน์ รัตนวงค์ วิทยาการจัดการ
4533 63184800138 นางสาว ธิติมา วงศ์นามเถาว์ วิทยาการจัดการ
4534 63184800140 นางสาว ภิญญดา สุขพูล วิทยาการจัดการ
4535 63184800141 นางสาว ซัสมา สินสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
4536 63184800143 นางสาว นันธิกรานต์ อินทพัฒน์ วิทยาการจัดการ
4537 63194700101 นางสาว กันยารัตน์ แย้มกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4538 63194700102 นางสาว อมรรัตน์ ทศพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4539 63194700103 นาย ชลนธี สุนทราวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4540 63194700104 นางสาว ชนินทร์ทรี พันธ์ชาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4541 63194700105 นางสาว ณัฎฐธิดา ดาบาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4542 63194700106 นางสาว พีรยา บุตรสงเคราะห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4543 63194700107 นางสาว สุเมษา พูลศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4544 63194700108 นางสาว กนกวรรณ จันทกลม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4545 63194700109 นาย ภูมิพัฒน์ วรรลยางกูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4546 63194700110 นางสาว รัตติกา ส าลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4547 63194700111 นาย อัมรินทร์ ชินพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4548 63194700113 นางสาว ปาลิกา สีมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4549 63194700114 นาย ธงชัย ประสพพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4550 63194700115 นางสาว ภาวินี ข าศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4551 63194700116 นางสาว จิราพัชร คณะนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4552 63194700117 นาย ชลสิทธ์ิ มีเนน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4553 63194700118 นาย จิรกิตต์ พรมสมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4554 63194700119 นางสาว กัญญารัตน์ เดชพละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4555 63194700120 นางสาว พรรณกาญจน์ ป้ันสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4556 63194700121 นางสาว กนกพรรณ จันทร์เมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4557 63194700122 นางสาว กุลณัฐ มงคลยุทธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4558 63194700124 นางสาว กรรวี ท้วมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4559 63194700125 นางสาว วริศรา สว่างโลก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4560 63194700127 นางสาว ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4561 63194700128 นางสาว วงกชมาศ นาคทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4562 63194700129 นางสาว พรนภา คงสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4563 63194700130 นาย ปัญญาวัฒน์ บัวพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4564 63194700131 นาย ชัยนันท์ สุวรรณศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4565 63194700132 นางสาว ชลิดา บุญทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4566 63194700133 นางสาว ธนาพร เช้ือร่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4567 63194700134 นางสาว กัญชนก จันทร์เทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4568 63194700135 นางสาว ประภัสสร หวานใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4569 63194700136 นางสาว ณัฐพร จูวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4570 63194700137 นาย พีรวัส ย้ิมบุญนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4571 63194700139 นางสาว บุญยานุช การภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4572 63194700140 นางสาว เจนจิรา ตาระเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4573 63194700141 นางสาว สิริวรินทร์ อ่ิมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4574 63194700142 นางสาว กนกวรรณ ดาวลาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4575 63194700143 นางสาว ศิริวรรณ์ ศรีประจ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4576 63194700144 นางสาว ชนิสรา พรมอินทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4577 63194700145 นางสาว ณัฐธิดา สุขสมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4578 63194700146 นางสาว ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4579 63194700147 นางสาว มัลลิกา พิกุลขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4580 63194700148 นาย ชินวัตร มณีวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4581 63194700149 นางสาว พิจิตรา จาดเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4582 63194700150 นางสาว ประภาศิริ หลีกพาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4583 63194700152 นางสาว ชุติมา เตรียมรุ่งเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4584 63194700153 นางสาว นันทิกาญจน์ ศุภรธีรภัทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4585 63194700157 นางสาว พจนา สดงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4586 63194700158 นาย กฤษฎ์ิธนัท รักชนาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4587 63194700159 นางสาว สุดารัตน์ รัศมีประภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4588 63194700160 นาย วัฒนพงษ์ อุตะมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4589 63194700161 นางสาว สาธิตา มุตะถา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4590 63194700162 นางสาว นภาพร พันธ์ุแน่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4591 63194700163 นาย อดิศร สายทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4592 63194700164 นางสาว สิริพร ผู้มีสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4593 63194700165 นางสาว นิโลบล เอ่ียมอ่วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4594 63194700166 นางสาว สุดารัตน์ เสาว์พันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4595 63194700167 นางสาว ประกายดาว ปาลวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4596 63194700168 นาย ณัฐวัฒน์ ผาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4597 63194700169 นางสาว จุฑารัตน์ แก้ววิสูตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4598 63194700170 นางสาว วรรณิดา บันดิษตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4599 63194700171 นางสาว สุธิดาพร บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4600 63194700172 นางสาว พรนภา สาสนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4601 63194700173 นาย ธิติพัทธ์ อุมิสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4602 63194700175 นางสาว วิลาวัลย์ จันทนลาช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4603 63194700176 นางสาว วัลภา น้ านวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4604 63194700177 นางสาว ชไมพร บึงลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4605 63194700179 นางสาว ทรรศนีย์ จันทร์ข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4606 63194700182 นางสาว ณภัทร เอมโอษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4607 63194700185 นางสาว จ าลองลักษณ์ บุญช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4608 63194700187 นางสาว พัชรลดา จอกทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4609 63194700188 นางสาว สุวัฒนา วังชากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4610 63194700189 นางสาว ศุภิสรา ปล่ังดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4611 63194700190 นาย ณัฐวุฒิ แตงเพ็ชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4612 63194700192 นางสาว รัตนากร อ่องศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4613 63194700193 นางสาว เมวิกา กาษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4614 63194700195 นาย กรวิชญ์ ด้วงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4615 63194700197 นาย พุฒิเมธ เพ็ชร์งาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4616 63194700199 นางสาว ศรินทิพย์ โยธา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4617 63194700201 นาย ไตรสิทธ์ิ รัตนกิตต์ิอังกูร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4618 63194700202 นาย พุฒิพงษ์ แก้วเฟ่ือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4619 63194700204 นาย ชญานิน มุลทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4620 63194700205 นางสาว ณัชชนันท์ มหาศาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4621 63194700206 นาย ธนวัฒน์ งานสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4622 63194700207 นางสาว ทิฐินันท์ มณีพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4623 63194700210 นางสาว เอริกา หังโส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4624 63194700211 นาย จักรนารายณ์ วงศ์ขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4625 63194700212 นาย สุธางค์ นิลชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4626 63194700215 นาย สุรวัชร์ ซ่ือสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4627 63194700218 นางสาว ธนภรณ์ ปุ้นผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4628 63194700219 นางสาว ชนาพร เฟ่ืองศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4629 63194700220 นาย ธนโชติ ลิบลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4630 63194700221 นางสาว ปภารัตน์ พลเก้ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4631 63194700222 นางสาว กัลยรัตน์ เอกอ าไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4632 63194700223 นางสาว เนติมา หังโส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4633 63194700224 นางสาว ณัฎฐธิดา เช้ือสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4634 63194700225 นาย อัครพงษ์ กอพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4635 63194700226 นาย ณัฐรินทร์ เนติศิริศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4636 63194700227 นางสาว มัทธิณา สงสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4637 63194700228 นาย พสิษฐ์ พันธบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4638 63194700229 นางสาว อรดี เกตุชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4639 63194700230 นางสาว จิระดาพร ป้ันช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4640 63194700231 นาย สมนึก ช านาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4641 63217010101 นาย ชัยภัทร วทัญญู ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4642 63217010102 นาย สรายุทธ แก่นหอม ครุศาสตร์
4643 63217010103 นาย วิเนต วงษ์แหวน ครุศาสตร์
4644 63217010104 นาย พิสิฐ สุวรรณนิมิตร ครุศาสตร์
4645 63217010105 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อน ครุศาสตร์
4646 63217010106 นาย ฐิรธานนท์ นาคทัศน์ ครุศาสตร์
4647 63217010107 นาย พิเชษฐ์ สุจินตวงษ์ ครุศาสตร์
4648 63217010108 นาง ณปภัช แพงสกุล ครุศาสตร์
4649 63217010109 นางสาว สุนิสา พิเชฐเลอมานวงศ์ ครุศาสตร์
4650 63217010110 นางสาว ปรารถนา พิศพันธ์ ครุศาสตร์
4651 63217010201 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุภาวี  	ค าแก้ว ครุศาสตร์
4652 63217010202 นาย พงศธร สิงห์บูรณ์ ครุศาสตร์
4653 63217010203 นาย นนทกานต์ พรมมา ครุศาสตร์
4654 63217010204 นางสาว วิภาดา รุจิระกุล ครุศาสตร์
4655 63217010205 นางสาว กนิษฐา ศรีสุคนธมิตร ครุศาสตร์
4656 63217010206 นางสาว พิมพาวรรณ สืบสายทองค า ครุศาสตร์
4657 63217010207 นางสาว ปาริฉัตร แสนกาวิน ครุศาสตร์
4658 63217010208 นางสาว กนกพร ธงชัย ครุศาสตร์
4659 63217010209 นางสาว นุสรา เท่ียงธรรม ครุศาสตร์
4660 63217010210 นางสาว ดลหทัย สายสุวรรณ ครุศาสตร์
4661 63217010211 นาย อดิศร ทองดี ครุศาสตร์
4662 63217010212 นางสาว รุจจิราภรณ์ พรมมิ ครุศาสตร์
4663 63217010213 นาย อิทธินันท์ พันธ์ุแก้ว ครุศาสตร์
4664 63217010214 นาย สันติภูมิ กัณหา ครุศาสตร์
4665 63217010215 นาย ยุทธพล โสวัตร์ ครุศาสตร์
4666 63217010216 นางสาว กมลมาสย์ จ าปาดวง ครุศาสตร์
4667 63217010217 นางสาว ณัฐธยาน์ ไพรี ครุศาสตร์
4668 63217010218 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อัญชลี เอ่ียมสอาด ครุศาสตร์
4669 63217010219 นางสาว เบญจวรรณ งามโรจน์ ครุศาสตร์
4670 63217010220 นางสาว นภัสกร บ่อทรัพย์ ครุศาสตร์
4671 63217010221 นางสาว อรวรรณ จันทร์ดี ครุศาสตร์
4672 63217010222 นางสาว อรพินท์ จันทาทุม ครุศาสตร์
4673 63217010223 นาย วีระกิจ นิตย์กระโทก ครุศาสตร์
4674 63217010224 นาย อัสนี ปวงสันเทียะ ครุศาสตร์
4675 63217010225 นาง ชัญญา อธิศรีปัญโญ ครุศาสตร์
4676 63217030102 นางสาว ศิรินภา กล่ินหอม ครุศาสตร์
4677 63217030103 นาง สุธีรา ฉายชูวงษ์ ครุศาสตร์
4678 63217030104 นางสาว ธิดารัตน์ สมใจรัก ครุศาสตร์
4679 63217030107 นางสาว ณัฐจุฑา ปุณยชัยปรีดา ครุศาสตร์
4680 63217030108 นางสาว องค์อร เสริมกล่ า ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4681 63217030109 นางสาว ผกามาศ สุขประเสริฐ ครุศาสตร์
4682 63217030110 นาย สิทธิโชค สุภกิจ ครุศาสตร์
4683 63217030114 นางสาว ปริฉัตร ค าแท้ ครุศาสตร์
4684 63227090101 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นพมาศ อังศุภนิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4685 63227090102 นางสาว พัชรีย์ ด่านนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4686 63227090103 นาง กรรนิกา ต่ายตะเวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4687 63227090104 นางสาว ยุพยงค์ สมสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4688 63227090105 นาย สุระพล เขียวหวาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4689 63227090106 นางสาว สมจิตร ภู่ระหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4690 63227090107 นาง วราภรณ์ ไชยโย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4691 63227090108 นางสาว กนกภัทร พ่ึงน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4692 63252430103 นาย ด าเนิน ทองคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4693 63252430105 สิบเอก ทัตพงศ์ ภูมิพลับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4694 63252430107 นาย บุณยทรรศน์ ลาชมภู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4695 63252430108 สิบตรี นฤพนธ์ พุ่มทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4696 63252430110 นาย พรพิทักษ์ ศุภเมธี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4697 63252430111 นาย ทศพล สันทัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4698 63252430112 นาย กฤษณ์ วิเชียรฉาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4699 63252430113 นาย ยุทธนา เถินมงคล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4700 63252430114 นาย ชาตรี จันทร์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4701 63252430116 นาย ณัฐวุฒิ หวานเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4702 63252430117 นาย ชัยสิทธ์ิ ทองปัญญา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4703 63252430120 นาย ธนพันธ์ุ ตระสินธ์ุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4704 63252430121 นาย ปรัชญา ช ากรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4705 63252430202 สิบเอก อรรถกานต์ ธรรมสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4706 63252430203 สิบเอก ทักษิณ ท าดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4707 63252430209 สิบเอก อนิวรรต ศรีพรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4708 63252430210 สิบเอก นัชฑฌา คันธานุรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4709 63252430222 นาย คุณากร ใจคุณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4710 63252430224 สิบเอก รติกร เขียวอภิชาติบวร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4711 63252430227 สิบเอก มหรรณพ ห้าวหาญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4712 63252430228 นาย ศิริพันธ์ุ แก้วมาลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4713 63252430229 นาย นพดล ด ารงค์ศักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4714 63252580104 สิบโท อรรถพร ชมจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4715 63252580105 นาย ภูมิภัทร สูงสุด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4716 63252580106 นางสาว สิริญาภรณ์ การะมุด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4717 63252580107 นาย อนุชิต ชมภูพ้ืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4718 63252580111 สิบเอก สันต์ ประสพศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4719 63252580112 สิบเอก ชาญวิทย์ ศรีนาท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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4720 63252580114 นาย ธนากร วรรณกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4721 63252580115 นาย พงศธร เปรมครุฑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4722 63252580116 จ่าอากาศโท กรวินท์ มาเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4723 63252580117 สิบตรี สรรเพ็ชร รัตเลิศรบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4724 63252580118 นาย เอกพล เกตุทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4725 63252580119 นาย เอกพันธ์ บุญประกอบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4726 63252580120 จ่าอากาศโท ณัฏฐพงษ์ วงศ์สิทธิพรรุ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4727 63252580124 นาย พงษ์ศิริ สิทธิสมบัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4728 63252580126 จ่าอากาศโท ณัฐพล มาเนียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4729 63252580128 นาย วโรดม มาลัยกฤษณะชลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4730 63252580201 นาย สิทธิพงษ์ กาบบุดศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4731 63252580204 นาย ศิรสิทธ์ิ แจ้งประจักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4732 63252580205 จ่าสิบโท คณิน ศรีแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4733 63252580206 นาย อภิชาติ มณีอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4734 63252580208 นาย นิธิศ สิทธิศักด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4735 63252580209 สิบตรี วัฒนา สาตร์สมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4736 63252580210 นาย รตินันท์ โหรสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4737 63252580213 นาย เขมทัต จันทนเสวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4738 63252580214 สิบตรี สหรัฐ แย้มเกษร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4739 63252580215 นาย พีรพล มูลชาลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4740 63252580217 สิบตรี ญาณวัฒน์ จันทร์ตาฝ้ัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4741 63252580219 นาย สิทธิพร เทศทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4742 63252580220 สิบโท กษิด์ิเดช สุมาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4743 63252580223 สิบตรี ฉัตรมงคล เฮงผิว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4744 63252580224 นาย นวมินทร์ เลขะธนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4745 63254750105 นางสาว ปรมาภรณ์ วงษ์นิลจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4746 63254750106 นางสาว มัณฑณา หิรัญวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4747 63254750110 สิบตรี มนตรี เพ็งภาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4748 63254750111 สิบเอก สุรเชษฎ์ กล่ินกาหลง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4749 63254750113 นางสาว ฐิติมา โลหะชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4750 63254750117 สิบต ารวจตรี ขจรศักด์ิ ผดุงตาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4751 63254750121 สิบต ารวจตรี อิทธิพันธ์ จูงพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4752 63254750125 สิบเอก ณัฐวุฒิ กล่ินกาหลง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4753 63254750126 นาย ญาณวุฒิ หอมนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4754 63254750131 นางสาว อ าภา บุญประกอบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4755 63254750132 นาย เสริมศักด์ิ พิมพาพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4756 63254750134 นาย ศรายุธ รักษ์จ ารูญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4757 63254750137 นาย ณเดชน์ โพธ์ิดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4758 63254750138 นาย อัจฉริยะ พิมพ์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4759 63254750139 นางสาว พินิจนันท์ ทาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4760 63254750144 นาย ภูเบศวร์ วิชญภักดีวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4761 63254750146 นาย วายุ ถ่ินค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4762 63254750147 สิบต ารวจตรี ธวัชชัย แจ้งวิสุทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4763 63254750150 นางสาว ธนิตา มูลณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4764 63254750151 นาย ธนากร จันทร์เจือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4765 63254750152 นาย ภานุวัฒน์ อัสพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4766 63254750153 จ่าอากาศตรี ธนาวุฒิ เเตงมีเเสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4767 63254750155 สิบต ารวจตรี พรพรหม เป่ียมทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4768 63254750156 สิบต ารวจตรี เกรียงไกร ไชยคาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4769 63254750160 สิบโท สุรเชษฐ์ ปุราถาเน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4770 63254750161 สิบโท สมเดช อ้อมณฑา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4771 63254750163 สิบตรี กิตติชัย ก๋องสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4772 63254750166 สิบเอก ภาณุเดช อ่ าสงวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4773 63254750167 นาย เจษฎากร เพชรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4774 63254750170 นางสาว กานต์พิชชา ทองเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4775 63254750175 สิบตรี ชัยรพวรุณ โอฬารจันทโรทัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4776 63254750180 นาย ปริตต์ จันทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4777 63254750183 นางสาว ดวงพร แสงโคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4778 63254750185 นาย ชยธนโชติ มลวัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4779 63254750188 สิบต ารวจตรี ณัฏฐชัย ศรีวิเชียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4780 63254750190 นาย พชร ฤกษ์สภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4781 63254750192 สิบเอก ณัฐพล จ าชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4782 63254750193 นางสาว อินทิรา อินทร์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4783 63254750194 นางสาว จันทมณี ศิริวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4784 63254750196 สิบเอก ราเชนทร์ เทียนแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4785 63254750197 นางสาว ไพจิตตรี พัสดุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4786 63254750198 นาย ณัฐพนธ์ ธันยธรณ์พงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4787 63254750301 สิบโท ทนงศักด์ิ ไม่เศร้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4788 63254750302 สิบโท กฤษฎา พรมวิรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4789 63254750303 นาย ปฏิมากร ศรีระอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4790 63254750307 สิบโท อนุวัช กันธา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4791 63254750310 สิบโท จิรยุทธ ผายพิมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4792 63254750316 สิบโท ยศนนท์ เย็นระยับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4793 63254750317 สิบตรี อดิศักด์ิ ค าหน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4794 63254750318 นางสาว พีชญา อยู่สบาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4795 63254750321 นาย ประติมา บุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4796 63254750323 สิบโท อุดมพงษ์ วงศ์พิพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4797 63254750324 สิบเอก นพวิทย์ พรหมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4798 63254750326 สิบโท ปภากร สินสุนทรพงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4799 63272790101 นางสาว เจนจิรา ต่างงาม วิทยาการจัดการ
4800 63272790102 นางสาว จริยา รอดรัตน์ วิทยาการจัดการ
4801 63272790103 นาย กฤตภาส ภู่แดง วิทยาการจัดการ
4802 63272790105 นางสาว พรพรรณ เรืองรุ่ง วิทยาการจัดการ
4803 63272790107 นางสาว พนัดดา แก้วประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4804 63272790108 นางสาว เมธินี วิทักขะ วิทยาการจัดการ
4805 63272790109 ว่าท่ีร้อยตรี หญิงจิราพร สุขฉวี วิทยาการจัดการ
4806 63272790110 นางสาว มาติกา คัมภีระ วิทยาการจัดการ
4807 63272790111 นางสาว จริยา สีกงพลี วิทยาการจัดการ
4808 63272790113 นางสาว ปวีณา ต้ังศรีไพร วิทยาการจัดการ
4809 63272790117 นางสาว ศุภกานต์ เฉลย วิทยาการจัดการ
4810 63272790118 นางสาว พรรณนิภา นามเสาร์ วิทยาการจัดการ
4811 63272790120 นางสาว รัชช์นันท์ ทองค า วิทยาการจัดการ
4812 63272790121 นางสาว ศุภาวรรณ งามประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4813 63272790122 นางสาว นุชธิดา อ่อนสีทอง วิทยาการจัดการ
4814 63272790124 นางสาว กชพร เทพชู วิทยาการจัดการ
4815 63272790126 นางสาว ธิดารัตน์ ทูพันดุง วิทยาการจัดการ
4816 63272790201 นางสาว จิดาพา จันทวงษ์ วิทยาการจัดการ
4817 63272790202 นางสาว พิชามญช์ุ การบุญ วิทยาการจัดการ
4818 63272790203 นางสาว อริสา พลฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ
4819 63272790204 นางสาว พาขวัญ เดชฟุ้ง วิทยาการจัดการ
4820 63272790206 นางสาว จีรนาฎ เหมะธุลิน วิทยาการจัดการ
4821 63272790207 นางสาว กัญญ์วรา พรหมงาม วิทยาการจัดการ
4822 63272790208 นาง อมรรัตน์ จันทร์รุญ วิทยาการจัดการ
4823 63272790209 นางสาว สุปราณี หลอดยา วิทยาการจัดการ
4824 63272790210 นาย พงศกร คัมภิรานนท์ วิทยาการจัดการ
4825 63272790212 นางสาว ณัฐกานต์ หอมชะเอม วิทยาการจัดการ
4826 63272790219 นางสาว พชรพลอย บุญทกูล วิทยาการจัดการ
4827 63272790224 นางสาว ธัญญาภรณ์ สว่างอารมย์ วิทยาการจัดการ
4828 63272790225 นางสาว สุภาภรณ์ ธงชัยสิริกุล วิทยาการจัดการ
4829 63272790226 นางสาว ลัดดาวัลย์ เช้ือนุ่น วิทยาการจัดการ
4830 63272790227 นาย ชมพู หงษซัง วิทยาการจัดการ
4831 63272790230 นาย สันติภาพ อุดมศรี วิทยาการจัดการ
4832 63272790231 นาย สงกรานต์ อ่อนเอ้ือมิตร วิทยาการจัดการ
4833 63272790232 นาง นิรมล ศรีสภา วิทยาการจัดการ
4834 63272790233 นางสาว ประภาศรี สุธาเนตร วิทยาการจัดการ
4835 63272790234 นาง ปริยากร สอนดี วิทยาการจัดการ
4836 63272790236 นางสาว ชลธิชา กล่ินสุคนธ์ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4837 63272790237 นาย จตุรยุทธ แสงทับทอง วิทยาการจัดการ
4838 63272790238 นางสาว สุภัทรา เหมือนเงิน วิทยาการจัดการ
4839 63272790239 นางสาว สุนิสา เชือกรัมย์ วิทยาการจัดการ
4840 63272790240 นางสาว ณัชชา มหิกุล วิทยาการจัดการ
4841 63272790241 นางสาว วิไลพร พละขันธ์ วิทยาการจัดการ
4842 63272790302 นางสาว เพ็ญนภา บุญแก้ว วิทยาการจัดการ
4843 63272790303 นางสาว จีรนันท์ แก้วคง วิทยาการจัดการ
4844 63272790304 นางสาว เลิศลักษณ์ ชูเมือง วิทยาการจัดการ
4845 63272790305 นางสาว จตุพร พันธุเกตุ วิทยาการจัดการ
4846 63272790307 นางสาว กานต์สิรี เนียมอ่อน วิทยาการจัดการ
4847 63272790308 นางสาว กรรณิกา อยู่สุข วิทยาการจัดการ
4848 63272790309 นางสาว ดวงพร บุดดาพันธ์ วิทยาการจัดการ
4849 63272790311 นางสาว ชฎาพร เฉลิมกลาง วิทยาการจัดการ
4850 63272790312 นางสาว พิมลพรรณ รักษาภัย วิทยาการจัดการ
4851 63272790313 นางสาว ภวิษย์พร แซ่โต๋ว วิทยาการจัดการ
4852 63272790314 นางสาว มาริสา ศึกษาชาติ วิทยาการจัดการ
4853 63272790315 นางสาว ณัฐมณฑน์ สมณา วิทยาการจัดการ
4854 63272790318 นางสาว ณัฐธิดา แตงเน้ือเหลือง วิทยาการจัดการ
4855 63272790319 นางสาว กัญญาภรณ์ แก้วนวล วิทยาการจัดการ
4856 63272790320 นางสาว พิชชานันท์ โสมนาค วิทยาการจัดการ
4857 63272790322 นางสาว พัทรพร กันฑ์ชู วิทยาการจัดการ
4858 63272790323 นางสาว กฤตยา ศรดี วิทยาการจัดการ
4859 63272790325 นางสาว อัจฉรา อาจศรี วิทยาการจัดการ
4860 63272790326 นางสาว จันทร์จิรา ค ามูล วิทยาการจัดการ
4861 63272790327 นางสาว ปภัสสร วรรณวงค์ วิทยาการจัดการ
4862 63272790329 นางสาว ณัฐชานันท์ สมณา วิทยาการจัดการ
4863 63272790330 นางสาว นิภาพร วงษ์เนตร วิทยาการจัดการ
4864 63272790331 นางสาว จันทร์สุวรรณ ช้อนทอง วิทยาการจัดการ
4865 63272790333 นางสาว อภิสรา ทองฝร่ัง วิทยาการจัดการ
4866 63272790334 นางสาว พิมพ์ศร เมืองแสงจันทร์ วิทยาการจัดการ
4867 63272790335 นางสาว พัชรี สุขแก้ว วิทยาการจัดการ
4868 63272790337 นางสาว กาญจนา มหาวังสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
4869 63272790340 นางสาว ธัญวรัตม์ ปานแดง วิทยาการจัดการ
4870 63272790342 นาย ชนาธิป พันธ์ุพราน วิทยาการจัดการ
4871 63272790343 นางสาว กัญญามาศ เตโชพันธ์ วิทยาการจัดการ
4872 63272790344 นางสาว นริศรา ออกแมน วิทยาการจัดการ
4873 63272790345 นางสาว ชลลดา สุภาพเนตร วิทยาการจัดการ
4874 63272790346 นางสาว ณัฐวิภา หิติ วิทยาการจัดการ
4875 63272790347 นางสาว พรภิมล หม่ืนนาค วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
4876 63272790348 นางสาว จิรวรรณ ศรีจันทุม วิทยาการจัดการ
4877 63272980101 นางสาว ธณัฐฐา พุกสอาด วิทยาการจัดการ
4878 63272980103 นางสาว วรรณพรรณ สว่างประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4879 63272980104 นางสาว ธิดารัตน์ เซียะสกุล วิทยาการจัดการ
4880 63272980108 นาย ธนภพ ปกป้อง วิทยาการจัดการ
4881 63272980111 สิบโท ภาณุพงศ์ ต้นเเพง วิทยาการจัดการ
4882 63272980112 นางสาว นัดดาลี ทิพย์สูตร วิทยาการจัดการ
4883 63272980114 นาง กรรชนก อาจเอ่ียม วิทยาการจัดการ
4884 63272980116 นางสาว ประภาพรรณ สมัครการ วิทยาการจัดการ
4885 63272980117 นาย ยุทธนา เกตุใหม่ วิทยาการจัดการ
4886 63272980118 นางสาว มะลิวัลย์ ฉุนหอม วิทยาการจัดการ
4887 63272980119 นางสาว รวีวรรณ เกิดทรัพย์ วิทยาการจัดการ
4888 63272980121 จ่าอากาศตรี วชิร ธรรมิกพงษ์ วิทยาการจัดการ
4889 63272980123 นาย ธนัช เดชศรี วิทยาการจัดการ
4890 63272980126 นางสาว สุพรรณี พหลยุทธ์ วิทยาการจัดการ
4891 63272980127 นางสาว วิดาพร สุนิรันดร วิทยาการจัดการ
4892 63274790102 นางสาว สิรินภา แสนกองพล วิทยาการจัดการ
4893 63274790111 นางสาว สุนิษา แย้มครวญ วิทยาการจัดการ
4894 63274790120 นางสาว กวิสรา กุลกิตติภัทร์ วิทยาการจัดการ
4895 63274790127 นางสาว พัชรินทร์ โสภานิช วิทยาการจัดการ
4896 63274790128 นาย รณวิทย์ มาตรง วิทยาการจัดการ
4897 63274790129 นางสาว ศิริบูรณ์ โปร่งสันเทียะ วิทยาการจัดการ
4898 63274790130 นาย ศิวัช พหลยุทธ์ วิทยาการจัดการ
4899 63274790131 นางสาว สิลี นิยพัฒน์ วิทยาการจัดการ
4900 63274790134 นาย ศุภวัฒน์ ลือสมุทร วิทยาการจัดการ
4901 63274790136 นางสาว ศิริวรรณ เจือจาน วิทยาการจัดการ
4902 63274790137 นาย ธวัชชัย พุทหอม วิทยาการจัดการ
4903 63274790139 นางสาว อักษราภัค ประคองทรัพย์ วิทยาการจัดการ
4904 63274790142 สิบตรี ภาณุพัฒน์ พังงา วิทยาการจัดการ
4905 63274790144 นาย จักรพงศ์ แมลงผ้ึง วิทยาการจัดการ
4906 63274790145 สิบตรี วรชาติ ชูแสง วิทยาการจัดการ
4907 63274790146 นาย ภูธิราช ร้อยทา วิทยาการจัดการ
4908 63274790149 นางสาว เบญจพร ช่วยให้สม วิทยาการจัดการ
4909 63274790152 จ่าสิบตรี ภิเษก สณพรม วิทยาการจัดการ
4910 63274790153 นางสาว หัตถพันธ์ วรัญญาณ วิทยาการจัดการ
4911 63274790154 นางสาว มะนิสา แก้วกาหลง วิทยาการจัดการ
4912 63274790155 จ่าอากาศตรี ณัฐภัทร อ่อนธรรม วิทยาการจัดการ
4913 63274790157 สิบโท เทพพิทักษ์ แกบสิงห์ วิทยาการจัดการ
4914 63274980104 นางสาว จินตนา ล้ิมชัยปัญญา วิทยาการจัดการ
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4915 63274980106 สิบโท วรรณกฤษ ช่ืนใจดี วิทยาการจัดการ
4916 63274980107 สิบโท กฤษกร สุวรรณรัตน์ วิทยาการจัดการ
4917 63274980108 นาย ธนโชติ บุญมานะ วิทยาการจัดการ
4918 63274980111 สิบโท ณัฐวิทย์ ทองน่วม วิทยาการจัดการ
4919 63274980113 สิบตรี พงศ์พล ใสใหม่ วิทยาการจัดการ
4920 63274980122 นาย จักรภพ หอมขจร วิทยาการจัดการ
4921 63274980123 นาย เอกสิทธ์ิ สุขประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4922 63274980124 นาย อังคาร ครุฑวิเศษ วิทยาการจัดการ
4923 63274980126 นาย ภัทรดนัย แป้นข าพันธ์ วิทยาการจัดการ
4924 63274980128 นาย ภูรินท์ น่ิมนวล วิทยาการจัดการ
4925 63274980129 สิบตรี กังวาล เกตุชัยมาศ วิทยาการจัดการ
4926 63274980130 สิบโท ธีระเดช ทองบ่อ วิทยาการจัดการ
4927 63274980131 สิบตรี ศุภกิจ สระบัว วิทยาการจัดการ
4928 63274980133 นางสาว จารุภา ศิระราฎร์บ ารุง วิทยาการจัดการ
4929 63274980136 นางสาว เขมิกา อธิมาตร วิทยาการจัดการ
4930 63277050102 นางสาว รุ่งวิภา รางแดง วิทยาการจัดการ
4931 63277050103 นางสาว ลดาวัลย์ ช่ืนชมบุญ วิทยาการจัดการ
4932 63277050104 นาง พิชญา บุญโต วิทยาการจัดการ
4933 63277050105 นาย อนุสิทธ์ิ อนุกูล วิทยาการจัดการ
4934 63277050106 นาย ณอมร เครือวัลย์ วิทยาการจัดการ
4935 63277050108 นาย ปวริศ ธิกุลวงษ์ วิทยาการจัดการ
4936 63277050109 นางสาว สุนิดา พุ่มโต วิทยาการจัดการ
4937 63277050110 นาย ธนชาติ เอมเปรม วิทยาการจัดการ
4938 63282800101 นาย จีรพัฒน์ พิทักษ์วศิน วิทยาการจัดการ
4939 63282800102 นาย นพพร วรรณกูล วิทยาการจัดการ
4940 63282800105 นางสาว รัตนวดี พันธ์ุโต วิทยาการจัดการ
4941 63282800106 นางสาว มนสิชา สีเหน่ียง วิทยาการจัดการ
4942 63282800108 นางสาว ภุมริน อรรถโกวิทวิทยา วิทยาการจัดการ
4943 63282800109 สิบโท ภาคภูมิ พยัคฆโยธี วิทยาการจัดการ
4944 63282800111 นางสาว สุรีรัตน์ แสนกรุง วิทยาการจัดการ
4945 63282800112 นาย ธนภัทร์ ศรีดี วิทยาการจัดการ
4946 63282800113 นางสาว อติภา คุณาพรพิพัฒน์กิจ วิทยาการจัดการ
4947 63282800114 นางสาว ปานชีวา พงษ์สวรรค์ วิทยาการจัดการ
4948 63282800115 นางสาว กมลพรรณ กันชุม วิทยาการจัดการ
4949 63282800116 นางสาว นภัสรา อาจศึกษา วิทยาการจัดการ
4950 63282800118 นางสาว สุวนันท์ พงษาโคตร วิทยาการจัดการ
4951 63282800119 สิบโท ณัฐพล หอมขจร วิทยาการจัดการ
4952 63282800120 นางสาว สุชาดา เฉ่ือยฉ่ า วิทยาการจัดการ
4953 63282800124 นาย ไพโรจน์ สุขแสวง วิทยาการจัดการ
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4954 63282800125 นางสาว ประกายดาว สุระโพธ์ิ วิทยาการจัดการ
4955 63282800127 นางสาว พิมานมาศ กล้าหาญ วิทยาการจัดการ
4956 63282800128 นาง กุลวรา ศรีผ่อง วิทยาการจัดการ
4957 63282800132 สิบเอก พีรณัฐ ล่ิวเจริญลาภ วิทยาการจัดการ
4958 63282800136 นางสาว ศศิวิมล มฤค วิทยาการจัดการ
4959 63282800201 นางสาว ศิริลักษณ์ ประลามุข วิทยาการจัดการ
4960 63282800203 นางสาว มณีรัตน์ กองสินแก้ว วิทยาการจัดการ
4961 63282800204 นางสาว ดวงฤทัย แช่มช่ืน วิทยาการจัดการ
4962 63282800206 นางสาว จิรภิญญา จีนไม้ วิทยาการจัดการ
4963 63282800207 นางสาว ลักษิกา คล้ายมาลา วิทยาการจัดการ
4964 63282800208 นางสาว สุภาพร จันทร์ผล วิทยาการจัดการ
4965 63282800209 นางสาว นิภาพรรณ จันทร์ทอง วิทยาการจัดการ
4966 63282800211 นางสาว มลฤดี ทองใส วิทยาการจัดการ
4967 63282800212 นางสาว รสิตา พงษ์เส็ง วิทยาการจัดการ
4968 63282800213 นางสาว สุพัตรา ประลามุข วิทยาการจัดการ
4969 63282800214 นางสาว ชิดฤทัย จักร์เงิน วิทยาการจัดการ
4970 63282800215 นางสาว ปิยะรัตน์ แช่มขุนทด วิทยาการจัดการ
4971 63282800216 นางสาว ชิดชนก ชาค ามูล วิทยาการจัดการ
4972 63282800217 นางสาว นิราภร แจ้งวิจารย์ วิทยาการจัดการ
4973 63282800219 นางสาว อมรรัตน์ เลิศสกุล วิทยาการจัดการ
4974 63282800220 นางสาว จุฑารัตน์ อ้มทองหลาง วิทยาการจัดการ
4975 63282800222 นางสาว อริสา เขียวนิล วิทยาการจัดการ
4976 63282800223 นางสาว ประภัสสร พิลา วิทยาการจัดการ
4977 63282800224 นางสาว กรรณภิรมย์ วิจิตร์ วิทยาการจัดการ
4978 63282800225 นางสาว นริศรา แสนสง่า วิทยาการจัดการ
4979 63282800226 สิบเอก กิตติพศ ต้นเกษ วิทยาการจัดการ
4980 63282800228 นางสาว สมัญญา ป่าวรรณ วิทยาการจัดการ
4981 63282800229 นางสาว คุณาสรณ์ ผลอุดม วิทยาการจัดการ
4982 63282800230 นางสาว พิมมาดา พรย้ิม วิทยาการจัดการ
4983 63282800232 นางสาว แคทลียา ใกล้กลาง วิทยาการจัดการ
4984 63282800233 นางสาว นิศารัตน์ อุ่นสมัย วิทยาการจัดการ
4985 63282800234 นางสาว กรกนก ค านาค วิทยาการจัดการ
4986 63282800235 นางสาว สุทธิดา สุวรรณพันธ์ วิทยาการจัดการ
4987 63282800237 นางสาว นันทวลี สุดประเสริฐ วิทยาการจัดการ
4988 63282800239 นางสาว ฐิติกาญจน์ ช่างภักดี วิทยาการจัดการ
4989 63282800240 นางสาว วรรณนิพา พันธณี วิทยาการจัดการ
4990 63282800241 นางสาว อัญชิสา สะมะที วิทยาการจัดการ
4991 63282800242 สิบเอก อนุเชษฐ ชัยหวัง วิทยาการจัดการ
4992 63282800243 สิบตรีหญิง กุลปริยา จาตกานนท์ วิทยาการจัดการ
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4993 63282800244 นางสาว นิลเนตร เจริญชัย วิทยาการจัดการ
4994 63282800246 นางสาว จันธิมา ฤทธ์ิจันทึก วิทยาการจัดการ
4995 63282800247 นางสาว กฤษณา ระวิวรรณ์ วิทยาการจัดการ
4996 63282800248 นางสาว รุ่งธิชา โพธ์ิสาขา วิทยาการจัดการ
4997 63282800249 นางสาว กนกพร ชมสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
4998 63282800250 นางสาว เอมอร กงกาหน วิทยาการจัดการ
4999 63282800252 นางสาว จริยาภรณ์ ปานกล่ า วิทยาการจัดการ
5000 63282800253 นางสาว สุภาพร สุขช่ืน วิทยาการจัดการ
5001 63282800254 นางสาว ดาว แสงไกร วิทยาการจัดการ
5002 63282800255 นางสาว อาทิตยา กันศิริ วิทยาการจัดการ
5003 63282800256 นางสาว กมลวรรณ พ่ึงเดช วิทยาการจัดการ
5004 63282800257 นางสาว กมลวรรณ บุญเพ็ชร์ วิทยาการจัดการ
5005 63282800259 นางสาว อทิตยา เพ็ชรอ่ิม วิทยาการจัดการ
5006 63282800260 นางสาว วันวิสา รอดทรัพย์ วิทยาการจัดการ
5007 63282800261 นางสาว อุมารินทร์ จันทิชัย วิทยาการจัดการ
5008 63282800264 นางสาว จินตนา เร่งรัตน์ วิทยาการจัดการ
5009 63282800265 นางสาว จิราพร คลังทรัพย์ วิทยาการจัดการ
5010 63282800266 สิบเอก ธนาวุฒิ ชูโตศรี วิทยาการจัดการ
5011 63282800267 นางสาว นภัสสร กองคุณ วิทยาการจัดการ
5012 63282800268 สิบเอก จักรพันธ์ จันทร์ประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
5013 63282800269 นางสาว โชติรส สิงห์สม วิทยาการจัดการ
5014 63294700104 จ่าอากาศตรี จิรวัฒน์ ไทยประกอบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5015 63294700105 นาย รัชพล เทียนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5016 63294700106 นางสาว พัชราภรณ์ นันทะเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5017 63294700107 นางสาว เมธาวี รอดพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5018 63294700109 จ่าอากาศตรี สืบสกุล ภูมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5019 63294700111 สิบโท พงษ์ธร สีพันนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5020 63294700112 สิบเอก วุฒิเดช ม่วงวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5021 63294700113 จ่าอากาศตรี พุฒิฉัตร ตนะทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5022 63294700117 นาย ณัฐกานท์ มณีโคตม์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5023 63294700118 นาย กิตติคุณ งามสมชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5024 63294700121 จ่าอากาศโท ยศพงศ์ เก๋ียสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5025 63294700122 จ่าอากาศโท ศรัณญู พันทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5026 63294700123 จ่าอากาศโท ชยุตพงศ์ แซ่ว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5027 63294700124 นางสาว อุษา ศิริโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5028 63294700128 สิบเอก ฉัตรมงคล นาบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5029 63294700129 จ่าอากาศเอก กิติศักด์ิ ขุมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5030 63294700131 นาย กมลศักด์ิ ชนะศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5031 63294700134 นางสาว ธัญญารัตน์ เสาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5032 63294700135 จ่าอากาศเอก รัฐศาสตร์ พงษ์สวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5033 63294700138 สิบเอก ปริญญา ช ากรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5034 63294700140 สิบโท พันธ์เทพ ศรพรมมาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5035 63294700143 นางสาว กันยารัตน์ ดีนิคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5036 63294700146 นาย ฐิติกร ศรีสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5037 63294700147 นาย ธนวัต ระรวยทรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5038 63294700148 นาย วีรศักด์ิ เกษสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5039 63294700149 นางสาว วชิราภรณ์ สิงห์ป้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5040 63294700153 นางสาว ขวัญกมล นาคน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5041 63294700154 นาย จิติวัฒนา แก้วสาริกรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5042 63294700156 นางสาว เมธาวี กล่ันฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5043 63294700158 นาย มานิต พวงผกา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5044 63294700159 นาย นัฐวุฒิ ค าวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5045 63294700160 นาย มนตรี เจริญวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5046 63294700162 นางสาว ขวัญชนก จงเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5047 63294700164 นางสาว พรนารี เพ็ชรดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5048 63294700165 นาย เอกภพ จีจู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5049 63294700167 จ่าอากาศโท ย่ิงยง พันธ์ุเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5050 63294700168 นาย ธนกรณ์ อ่วมน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5051 63294700169 นางสาว ปนัดดา เชาว์ไว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5052 63294700171 นางสาว บุญสิตา วงษ์มิตรแท้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5053 63294700172 นาย โกวิท บุตทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5054 63294700173 นางสาว รัตนา เมืองรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5055 63294700176 นาย สุวิทย์ อุปชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5056 63294700178 นางสาว วาสนา พูลหนองกุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5057 63294700179 สิบตรี มนตรา ศรีอ่วมบู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5058 63294700180 สิบตรี นราวิชญ์ พุ่มพฤกษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5059 63294700182 นางสาว สุดารัตน์ คีรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5060 63294700188 นาย ณัฐพล จันทะคุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5061 63294700189 นาย อานนท์ แก้วก้านกล้วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5062 63294700201 จ่าอากาศตรี ติณณภพ ศรีนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5063 63294700202 นาย วันชัย ฤทธิโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5064 63294700204 สิบตรี สุประดิษฐ์ แหล่งหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5065 63294700205 สิบเอก สหรัฐ เผือกดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5066 63294700207 นาย นิชิวัฒน์ บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5067 63294700210 นางสาว ศุภาวิตา ฟองเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5068 63294700211 จ่าอากาศตรี อดิศร เป็ดปลูก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5069 63294700212 นางสาว จิรพร ก าจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5070 63294700213 นาย ณรงค์ กลางสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5071 63294700215 นาย เสนีย์ ขุนฑวุฒิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5072 63294700216 นางสาว วีรยาภรณ์ ฤทธิโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5073 63294700217 นางสาว อังศุวีร์ สุขรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5074 63294700219 สิบเอก วัลลภ เพ็งเล้ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5075 63294700223 จ่าอากาศตรี ธนัช สนทวิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5076 63294700224 นางสาว ศุภมาส อ่อนน่วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5077 63294700225 จ่าอากาศตรี ชินณพงษ์ โพธิทอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5078 63294700226 สิบโท พิตตินันท์ ปาลวัฒน์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5079 63294700227 จ่าอากาศตรี รชตพร สอนเนย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5080 63294700228 นาย ณัฐพงศ์ มณีแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5081 63294700229 สิบโท ฐากูร พรมโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5082 63294700230 นางสาว วราภรณ์ ต้นแทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5083 63294700232 จ่าอากาศตรี นวพล แก้วทองประไพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5084 63294700235 สิบโทหญิง อิสริยาภรณ์ คมข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5085 63294700236 จ่าอากาศตรี ภูมินทร์ ธยาธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5086 63294700237 จ่าอากาศตรี ธีรภัทร ครุฑคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5087 63294700238 สิบตรี จรุงศักด์ิ ไทยแย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5088 63294700239 สิบตรี มณฑล ทองเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5089 63294700240 สิบตรี เฑียรทอง สิทธิจันทร์เสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5090 63294700241 นาย ปิยประเสริฐ คณฑา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5091 63294700242 สิบเอก นนทการณ์ ไชยเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5092 63294700245 นางสาว สุนิสา ชัชวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5093 63294700246 นาย ธัชพล เขียนนุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5094 63297070101 นาย กิตติศักด์ิ ปานฝึกดี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5095 63297070102 นางสาว ณัฐรียา จันทร์เรือง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5096 63297070103 นางสาว อสมาภรณ์ กล่อมจิตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5097 63297070104 นางสาว ฐานิศร์ มณีนารถ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5098 63297070105 นางสาว ลัดดาวรรณ บุญคง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5099 63297070106 นาย อภินันท์ ฉิมย้อย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5100 63297070107 จ่าอากาศเอก พัฒน์ภูมิ ภู่วัฒนวนิชย์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5101 63297070109 นาย ธนงศักด์ิ ฟักเนียม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5102 63297070110 นาง ฐิติพร ฉิมย้อย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5103 63297070111 นางสาว เสาวรถย์ ดีล้วน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5104 63297070113 นาย คุณานนต์ จันทร์ภูมิ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5105 63297070115 นางสาว ทวีพร อินทร มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5106 63297070116 นางสาว อาภาวี เรืองรุ่ง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5107 63297070118 นางสาว นิลวรรณ บุญสันต์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5108 63297070119 นาง สุรัตดา ตาเสือ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5109 63297070120 นางสาว จริญญา ปุญชลักข์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5110 63297070121 จ่าอากาศเอก กิตติศักด์ิ แดงแท้ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5111 63297070122 นาง สิริบังอร ทิพย์มูล มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
5112 64104410101 นาย สหรัฐ อากาศสุภา วิทยาการจัดการ
5113 64104410102 นางสาว กวินธิดา ศรีเกาะ วิทยาการจัดการ
5114 64104410103 นาย ธีระ บุญเสริม วิทยาการจัดการ
5115 64104410104 นางสาว สุธิดา แจ่มเจริญ วิทยาการจัดการ
5116 64104410105 นางสาว ศิริวรรณสุข บุญชิต วิทยาการจัดการ
5117 64104410106 นางสาว ชมพูนุท ปานถม วิทยาการจัดการ
5118 64104410107 นางสาว สไลลา เจริญวัย วิทยาการจัดการ
5119 64104410108 นาย อิทธิพล ช่ืนชมบุญ วิทยาการจัดการ
5120 64104410109 นางสาว กุลกัญยา พูลมา วิทยาการจัดการ
5121 64104410110 นาย กิตติศักด์ิ ศิริเสถียร วิทยาการจัดการ
5122 64104410111 นางสาว ณัฐธิดา อ าไพ วิทยาการจัดการ
5123 64104410112 นาย ปรเมศ คชรัตน์ วิทยาการจัดการ
5124 64104410113 นางสาว ธีรดา สานนท์ วิทยาการจัดการ
5125 64104410114 นาย ประภากร กล่ันพจน์ วิทยาการจัดการ
5126 64104410115 นาย จักริน กุลทัศน์ วิทยาการจัดการ
5127 64104410116 นางสาว ปริมยดา ปุ่นสกุล วิทยาการจัดการ
5128 64104410117 นางสาว กุลธิดา รุ่งเรือง วิทยาการจัดการ
5129 64104410118 นางสาว ฐาปนี เสนารักษ์ วิทยาการจัดการ
5130 64104410119 นางสาว สุชัญญา เสนียุทธ์ วิทยาการจัดการ
5131 64104410120 นางสาว ศิริกัญญา ทองบุญ วิทยาการจัดการ
5132 64104410121 นางสาว ฐิติพร หน่อนาค า วิทยาการจัดการ
5133 64104410122 นาย วัชรากรณ์ ศรีทองอินทร์ วิทยาการจัดการ
5134 64104410123 นาย ธีรภัทร แก้วมา วิทยาการจัดการ
5135 64104410124 นาย สุวัชชัย โตสารเดช วิทยาการจัดการ
5136 64104410126 นาย จิรวัฒน์ มหันต์ วิทยาการจัดการ
5137 64104410128 นาย แสงธรรม แสงสว่าง วิทยาการจัดการ
5138 64104410129 นาย ชิติสรรค์ ปะศิริ วิทยาการจัดการ
5139 64104410130 นาย นัทธพงศ์ ขันนาค วิทยาการจัดการ
5140 64104410131 นาย ธัญเทพ เนียมหอม วิทยาการจัดการ
5141 64104410132 นางสาว ศศิธร ข าก่ิม วิทยาการจัดการ
5142 64104410133 นาย สมบัติ สุขใส วิทยาการจัดการ
5143 64104410134 นาย ก้องภพ กล่ินอุดม วิทยาการจัดการ
5144 64104410135 นาย ภูชิชย์ นาเสง่ียม วิทยาการจัดการ
5145 64104410136 นางสาว ทรรศชล ทองงาม วิทยาการจัดการ
5146 64104410137 นางสาว พัชรวรัญฐ์ เช้ือจันทึก วิทยาการจัดการ
5147 64114100101 นางสาว อัญชนา กล่ินดอกแก้ว ครุศาสตร์
5148 64114100102 นางสาว นิภาพร แสงแจ้ง ครุศาสตร์
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5149 64114100103 นางสาว ชนิษา ดงอนนท์ ครุศาสตร์
5150 64114100104 นางสาว กัลย์สุดา แก้วเรือง ครุศาสตร์
5151 64114100105 นางสาว นิรชา สินธุเทพรัตน์ ครุศาสตร์
5152 64114100106 นางสาว โสรดา แซ่หา ครุศาสตร์
5153 64114100107 นางสาว ชุลีพร ม่ันอยู่ ครุศาสตร์
5154 64114100108 นางสาว สุอารีรัตน์ ว่องนิติรัตตกุล ครุศาสตร์
5155 64114100110 นางสาว กัญญารัตน์ พระบ ารุง ครุศาสตร์
5156 64114100111 นางสาว ศศิธร ไทยสวัสด์ิ ครุศาสตร์
5157 64114100112 นางสาว อุไรพร ก๋งปี ครุศาสตร์
5158 64114100113 นางสาว อริสา กองแก้ว ครุศาสตร์
5159 64114100114 นางสาว ปานหทัย เกิดศิลป์ ครุศาสตร์
5160 64114100115 นางสาว ธิติมา เมนกุล ครุศาสตร์
5161 64114100117 นางสาว ธนวรรณ ฟักผล ครุศาสตร์
5162 64114100118 นางสาว เกวลิน กาญจนจิตร์ ครุศาสตร์
5163 64114100119 นางสาว สิดารัศม์ิ ท่ังทอง ครุศาสตร์
5164 64114100120 นางสาว จิราภา ศรีภุชงค์ ครุศาสตร์
5165 64114100121 นางสาว ภานุมาศ ยืนทน ครุศาสตร์
5166 64114100122 นางสาว เพ็ญนภา รอดห้อย ครุศาสตร์
5167 64114100124 นางสาว จอมขวัญ สมสุข ครุศาสตร์
5168 64114100125 นางสาว พิมพ์มาดา บุทอง ครุศาสตร์
5169 64114100127 นางสาว ศศิธร พรมค า ครุศาสตร์
5170 64114100128 นางสาว ทัศวรรณ สูงทรง ครุศาสตร์
5171 64114100129 นาย อานุภาพ บุปผา ครุศาสตร์
5172 64114100130 นาย จิรายุ ด้วงเงิน ครุศาสตร์
5173 64114100201 นางสาว จันทร์เพ็ญ จิตบ ารุง ครุศาสตร์
5174 64114100202 นางสาว ธนิษฐา อุ่นชา ครุศาสตร์
5175 64114100204 นางสาว วรกานต์ ศรีเจริญ ครุศาสตร์
5176 64114100205 นางสาว อาภัสรา เนียมค า ครุศาสตร์
5177 64114100206 นางสาว ชลธิชา ขันนาค ครุศาสตร์
5178 64114100208 นางสาว กัญญณัฐ พันยฤทธ์ิ ครุศาสตร์
5179 64114100209 นางสาว สุวรรณา เอกจีน ครุศาสตร์
5180 64114100210 นางสาว สิริวิมล มณีรัตน์ ครุศาสตร์
5181 64114100211 นางสาว อนันฑิตา ใจรักดี ครุศาสตร์
5182 64114100212 นางสาว สุธาสินี เกตุนวม ครุศาสตร์
5183 64114100214 นางสาว เมธิณี ลาไป ครุศาสตร์
5184 64114100215 นางสาว สิริพร ซ้อนอาภารัตน์ ครุศาสตร์
5185 64114100216 นางสาว กรพินธ์ุ บุญศิลป์ ครุศาสตร์
5186 64114100217 นางสาว กุลธิดา อ่อนน่ิม ครุศาสตร์
5187 64114100219 นางสาว ทิพย์ปรียา ฉายา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5188 64114100220 นางสาว ศิรินภา ลาภินี ครุศาสตร์
5189 64114100221 นางสาว เยาวลักษณ์ ย้ิมสรรเสริญ ครุศาสตร์
5190 64114100222 นางสาว พิมพาพร ยอดด าเนิน ครุศาสตร์
5191 64114100223 นางสาว เมธาวี จัดประจง ครุศาสตร์
5192 64114100224 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็ชร์อินทร์ ครุศาสตร์
5193 64114100225 นางสาว วรลักษณ์ กสินังค์ ครุศาสตร์
5194 64114100226 นางสาว เจณิสตา ผลวิสุทธ์ิ ครุศาสตร์
5195 64114100227 นางสาว สุพรรณนิพา ภูมิบ้านค้อ ครุศาสตร์
5196 64114100228 นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญตุวงษ์ ครุศาสตร์
5197 64114100229 นางสาว สุนิสา นาคสุข ครุศาสตร์
5198 64114100230 นางสาว นิศารัตน์ โยธะคง ครุศาสตร์
5199 64114160102 นางสาว วรินภร รัตนายน ครุศาสตร์
5200 64114160103 นางสาว ชลธิชา ขนทอง ครุศาสตร์
5201 64114160104 นางสาว ณัฐวดี สินเธาว์ ครุศาสตร์
5202 64114160105 นางสาว อมรรัตน์ ทิมเงิน ครุศาสตร์
5203 64114160106 นางสาว เนตรชนก แก้วกล่ า ครุศาสตร์
5204 64114160107 นางสาว ธิดาชนก ด าชู ครุศาสตร์
5205 64114160108 นางสาว สุพิชญา ภาณุศิษย์ ครุศาสตร์
5206 64114160109 นางสาว ชญานินท์ ศรีสิงห์ ครุศาสตร์
5207 64114160110 นางสาว บุณยานุช พันธ์พรหม ครุศาสตร์
5208 64114160111 นางสาว กรนันท์ ทองค าดี ครุศาสตร์
5209 64114160112 นางสาว เนนิสา ชมความสุข ครุศาสตร์
5210 64114160113 นางสาว เจณิสตรา ศรีจ าปา ครุศาสตร์
5211 64114160114 นางสาว ทัศนีวรรณ กุญแจทอง ครุศาสตร์
5212 64114160115 นางสาว ชุติมา ศรีจันทรา ครุศาสตร์
5213 64114160116 นางสาว ทิพวรรณ ทองสวรรค์ ครุศาสตร์
5214 64114160117 นางสาว ศุภิสรา พืชงาม ครุศาสตร์
5215 64114160118 นางสาว วนิดา อุดดี ครุศาสตร์
5216 64114160119 นางสาว เอมิกา กันหริ ครุศาสตร์
5217 64114160120 นางสาว ชนิสรา พิมประสาน ครุศาสตร์
5218 64114160121 นางสาว นิตยา ไชยศรี ครุศาสตร์
5219 64114160122 นางสาว ไอลดา ทองค า ครุศาสตร์
5220 64114160123 นางสาว ปิยรัตน์ ค ามิ ครุศาสตร์
5221 64114160124 นางสาว ชนพร จันทรา ครุศาสตร์
5222 64114160125 นางสาว วรรณริสา ฟูมฟัก ครุศาสตร์
5223 64114160127 นางสาว ธิศากร ชูวงศ์ ครุศาสตร์
5224 64114160128 นางสาว ชฎา มีชีพกิจ ครุศาสตร์
5225 64114160130 นางสาว พัชรินทร์ ดีรบรัมย์ ครุศาสตร์
5226 64114160201 นางสาว เกศราพร พิมพา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5227 64114160202 นางสาว ปนิดา แก้วแก่นคูณ ครุศาสตร์
5228 64114160203 นางสาว ธิดารัตน์ บุญหนุน ครุศาสตร์
5229 64114160204 นางสาว มนัสชนก แก้วน้อย ครุศาสตร์
5230 64114160205 นางสาว วทันยา กันฉาย ครุศาสตร์
5231 64114160206 นางสาว ชนาทิพย์ จอกทิพย์ ครุศาสตร์
5232 64114160207 นางสาว รัตติยาภรณ์ พลศักด์ิ ครุศาสตร์
5233 64114160208 นางสาว นันทิดา เขอะมา ครุศาสตร์
5234 64114160209 นางสาว นัทธกานต์ สุขีธรรม ครุศาสตร์
5235 64114160210 นางสาว นันทิชา ข ากล่ิน ครุศาสตร์
5236 64114160211 นางสาว กชนันท์ ปาลวัฒน์ ครุศาสตร์
5237 64114160212 นางสาว จันจิรา เสวตวงษ์ ครุศาสตร์
5238 64114160213 นางสาว ทินภัทร วัฒนพันธ์ุ ครุศาสตร์
5239 64114160214 นางสาว พัทธ์ธีรา ชูทอง ครุศาสตร์
5240 64114160215 นางสาว หทัยชนก แก้วเกตุ ครุศาสตร์
5241 64114160216 นางสาว พิยดา เปล่งอร่าม ครุศาสตร์
5242 64114160217 นางสาว อมรรัตน์ โพธ์ิกลอง ครุศาสตร์
5243 64114160218 นางสาว วรรณพร ดอกกะถิน ครุศาสตร์
5244 64114160219 นางสาว ภานรินทร์ ชุมศรี ครุศาสตร์
5245 64114160220 นางสาว ธนาภา โพธ์ิมัน ครุศาสตร์
5246 64114160221 นางสาว ณัฐริกา แก้วไทย ครุศาสตร์
5247 64114160222 นางสาว จันทิภา ใจประเสริฐ ครุศาสตร์
5248 64114160223 นางสาว ปาริชาติ มังกาลัง ครุศาสตร์
5249 64114160224 นางสาว วิมลสิริ อ่อนละมูล ครุศาสตร์
5250 64114160225 นางสาว วรากร พงษ์ภมร ครุศาสตร์
5251 64114160226 นางสาว ณัฐวดี ช านาญ ครุศาสตร์
5252 64114160227 นางสาว เม่ิง ม่านเหลียง ครุศาสตร์
5253 64114160228 นางสาว พัณณิตา ศีติสาร ครุศาสตร์
5254 64114160229 นางสาว กติกา สุขเกษม ครุศาสตร์
5255 64114160230 นางสาว ชุธิดา ย่นมรรคา ครุศาสตร์
5256 64114190101 นาย เจษฎา แก่นสงสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5257 64114190102 นางสาว วรัญญา ภูบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5258 64114190103 นางสาว สุชีรา ปาลวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5259 64114190104 นางสาว ศิรประภา รักษาภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5260 64114190107 นาย ชลสิทธ์ิ หลอดแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5261 64114190108 นางสาว นภิสา รามจตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5262 64114190109 นาย วงศพัทธ์ นุชยวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5263 64114190110 นางสาว พิมพ์มาดา คล้ายทองปาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5264 64114190112 นางสาว วิระฎา นิลโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5265 64114190113 นาย ธาราพันธ์ุ คงหาดงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5266 64114200101 นางสาว พุทธิชา รอดสนใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5267 64114200102 นาย ณภัทร บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5268 64114200103 นางสาว ฟ้ารุ่ง ยุวรรชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5269 64114200104 นาย ณัฐพล มิขันหมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5270 64114200105 นางสาว ปิยะมาศ สุขทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5271 64114200107 นางสาว จุฬารัตน์ จิตรนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5272 64114200108 นางสาว ชาลิตา ศรีนิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5273 64114200112 นาย ณภัทร มาตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5274 64114200113 นางสาว ณัฐทิตา โกนาวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5275 64114200114 นางสาว ธนาภรณ์ ศิริชัยวัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5276 64114200115 นางสาว นันทิดา ธรรมศิริกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5277 64114200116 นางสาว บุสสดี อากาศโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5278 64114200117 นางสาว กนกอร สุขแถม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5279 64114200118 นางสาว ณัฎฐา น้อยจาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5280 64114200119 นางสาว กาญจนา ศรเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5281 64114200120 นาย ทัศน์พล เพชรศรีกอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5282 64114200121 นางสาว วริศรา แสวงเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5283 64114200122 นางสาว ณัฐวรรณ สีทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5284 64114200123 นางสาว วาสนา รอดรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5285 64114200124 นางสาว กัญญารัตน์ ชังม่วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5286 64114200125 นางสาว ปาริชาติ ก้อนทองค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5287 64114200126 นาย ภัทรพงศ์ ทาค า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5288 64114200127 นางสาว ธารารัตน์ เกตกานดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5289 64114200128 นาย วรัญญู เซ็นปัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5290 64114200129 นาย ธนโชติ ศิรินนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5291 64114200130 นางสาว พันชนา คันธรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5292 64114200201 นางสาว ทิพย์วรรณ ค าข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5293 64114200202 นางสาว ปรียานุช หม่ืนจบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5294 64114200203 นาย กฤษณะ ออกช่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5295 64114200204 นาย ภานุพงศ์ กองพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5296 64114200205 นางสาว ฑิตยา จันต๊ะวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5297 64114200207 นาย ธนวัฒน์ จันทร์รักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5298 64114200209 นางสาว อรสา โซเมะยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5299 64114200210 นาย สมโภชน์ ช่วยณรงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5300 64114200211 นาย ณัฐพงศ์ ฟักทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5301 64114200212 นางสาว จุฑาทิพย์ ย้ิมละมัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5302 64114200213 นาย สุทธวัฒน์ ปานจุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5303 64114200214 นางสาว นัยนา เขียวเฮียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5304 64114200215 นางสาว นิฐารัตน์ ม่วงศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5305 64114200216 นางสาว พรทิพย์ ไวยทรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5306 64114200217 นางสาว นิยดา วิเวกรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5307 64114200218 นาย ธนภูมิ หอมชะลูด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5308 64114200219 นาย อมนทีรา ตะกรุดแจ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5309 64114200220 นาย ธนังค์ ยศเกรียงไกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5310 64114200221 นาย ญาณวุฒิ ธุระพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5311 64114200223 นางสาว ณัฐวีร์ พลพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5312 64114200224 นางสาว เจนจิรา อ าภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5313 64114200225 นางสาว นฤมล แม่นศร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5314 64114200226 นางสาว บัณฑิตา หาญวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5315 64114200227 นาย กฤษดา ใจมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5316 64114200229 นาย ภูมินทร์ เจริญฉิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5317 64114200230 นาย อภิสิทธ์ิ แผนเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5318 64114260101 นาย สุรัชภูมิ มาส าราญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5319 64114260102 นาย ทินภัทร บุญประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5320 64114260104 นางสาว ณิชาพัชร์ เวชชศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5321 64114260105 นาย ภูมิพัฒน์ อู่ตะเภา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5322 64114260106 นางสาว นันท์นภัสร ปินะกัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5323 64114260107 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
5324 64114260108 นาย ภราดร กุลฉิม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5325 64114260109 นางสาว พรรณธร ฤกษ์โสธร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5326 64114260110 นาย นพดล น้อยสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
5327 64114260111 นางสาว กนกวรรณ ภูษิตมกุฏ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5328 64114260112 นางสาว อุไรพร ภู่ม่ัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5329 64114260113 นาย ภาณุวิชญ์ มะณีแสง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5330 64114260114 นางสาว บุญญารัตน์ ขันตี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5331 64114260115 นาย เมธพนธ์ บางเขน เทคโนโลยีสารสนเทศ
5332 64114260116 นางสาว สุมาลี ชุริวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5333 64114260117 นาย เรืองศักด์ิ กองเพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5334 64114260118 นาย พีรพัฒน์ น้ าเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5335 64114260120 นาย ชวกร สังคมศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5336 64114260121 นางสาว ชลธิชา เช้ือบุญมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5337 64114260122 นาย จตุพร พลายงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5338 64114260123 นางสาว ณิชาภัทร เจริญพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5339 64114260124 นางสาว ปัณณพร เขาเข็ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5340 64114260125 นาย ธีรภัทธ์ิ แย้มสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
5341 64114260126 นางสาว ธนัทพัชร์ พุ่มพฤกษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5342 64114260127 นาย ธนวัฒน์ สายแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5343 64114260128 นาย นูรฟัซลี บาฮะคีรี เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5344 64114260129 นางสาว ศรัณญา ใจเย็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
5345 64114260130 นางสาว ชัญญานุช สิงห์ไพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5346 64114260201 นาย อภิชาติ แสนอินอ านาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5347 64114260202 นางสาว พุธิดา โภควัตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5348 64114260203 นาย จารุวิทย์ บุญอินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5349 64114260204 นาย ภูเบศ ยอดปรางค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5350 64114260205 นางสาว นพรัตน์ มงคลทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5351 64114260206 นางสาว พัชรินทร์ พานทวีป เทคโนโลยีสารสนเทศ
5352 64114260207 นาย กวิน ฤทธ์ิอ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
5353 64114260208 นางสาว ณัฐสุดา สกุลเพ็ชร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5354 64114260209 นาย จิรวัฒน์ นักล า เทคโนโลยีสารสนเทศ
5355 64114260210 นาย ทศพล สามเพชรเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5356 64114260211 นางสาว เมธาพร ทองเส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5357 64114260212 นางสาว เกษร จันเกตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5358 64114260213 นาย จักริน พิทักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5359 64114260214 นาย ณัฐพล บุญน า เทคโนโลยีสารสนเทศ
5360 64114260215 นางสาว ภัทรวดี กาญจนจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5361 64114260216 นางสาว กมลมาศ มาลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5362 64114260217 นาย วัชรพล ศรีเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5363 64114260218 นางสาว รุ่งอรุณ วิลัยทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5364 64114260220 นางสาว กัญญาพร วงษ์สุนันท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5365 64114260221 นาย ศุภวิชญ์ เฉลิมนนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5366 64114260222 นาย อชิตพล คงม่ันกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5367 64114260223 นางสาว สุภัชชา หาญสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
5368 64114260226 นางสาว พรรณพัชรา แสงไสว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5369 64114280101 นางสาว เขมิกา กองแก้ว ครุศาสตร์
5370 64114280102 นางสาว สุพัตรา เรืองทอง ครุศาสตร์
5371 64114280103 นาย ณัฐกิตต์ิ พินิจ ครุศาสตร์
5372 64114280104 นาย สุชาติ บัวนาค ครุศาสตร์
5373 64114280105 นางสาว ปนัดดา สุขธรรม ครุศาสตร์
5374 64114280106 นางสาว กรรญารัตน์ ฤทธ์ิเดช ครุศาสตร์
5375 64114280107 นางสาว เอ้ือกานต์ จันทร์อินทร์ ครุศาสตร์
5376 64114280108 นางสาว ปาณิศา ลาภหงษ์ทอง ครุศาสตร์
5377 64114280109 นางสาว กฤติยาณี สวัสดี ครุศาสตร์
5378 64114280110 นางสาว ชนิตร์นันท์ น้ าแก้ว ครุศาสตร์
5379 64114280111 นางสาว อรษา เย็นต่อม ครุศาสตร์
5380 64114280112 นาย ศุภวิชญ์ วิริยะพงศ์พันธ์ุ ครุศาสตร์
5381 64114280113 นาย พร้อมพันธ์ ปรีชาจารย์ ครุศาสตร์
5382 64114280114 นาย ณัฐพล ร่มจ าปา ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5383 64114280115 นางสาว พรรณทิพย์ ชัยบ ารุง ครุศาสตร์
5384 64114280116 นางสาว ขวัญฤดี เวชสรณ์สุธี ครุศาสตร์
5385 64114280117 นาย ภูริพัฒน์ ม่วงกรุง ครุศาสตร์
5386 64114280118 นางสาว จารุวรรณ สาภัคดี ครุศาสตร์
5387 64114280119 นางสาว สมฤทัย ปานบัว ครุศาสตร์
5388 64114280120 นางสาว ญาดา ใจชอบลาน ครุศาสตร์
5389 64114280121 นางสาว น้ าเพชร คุดคา ครุศาสตร์
5390 64114280123 นางสาว จิตติมา ตะเพียนทอง ครุศาสตร์
5391 64114280124 นาย ธิเบศร์ โอนทองหลาง ครุศาสตร์
5392 64114280125 นางสาว บัณฑิตา แซ่โง้ว ครุศาสตร์
5393 64114280126 นาย ณัฐพสิษฐ์ ทองดอนพุ่ม ครุศาสตร์
5394 64114280127 นางสาว บุษยา ลังกาทรง ครุศาสตร์
5395 64114280128 นางสาว ศรัญญา อาสนิค ครุศาสตร์
5396 64114280129 นาย พีระพงศ์ เสือพิมพา ครุศาสตร์
5397 64114280130 นางสาว สุภาพรรณ กุลไทย ครุศาสตร์
5398 64114320101 นาย ธีรพัฒน์ สุพะนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5399 64114320102 นางสาว รัศมี จันทโยชน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5400 64114320103 นาย ปาริเยส เดชโนนสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5401 64114320104 นางสาว ณัฐธิดา สวนมอญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5402 64114320105 นาย จิรวัฒน์ เกตุดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5403 64114320106 นาย ณัฐวัฒน์ สุขกระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5404 64114320107 นางสาว สุพรรษา คล้ายเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5405 64114320108 นาย ณรงค์ชัย มุขแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5406 64114320109 นาย เกียรติบดินทร์ บุญจริง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5407 64114320111 นาย ศุภดล มังกรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5408 64114320112 นางสาว พัชติยา กล่ันพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5409 64114320113 นาย ชนน ขจัดภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5410 64114320114 นาย จิรัฎฐ์ ใจสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5411 64114320115 นางสาว เกณิกา อ๊อสมาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5412 64114320116 นางสาว ทานศรัทธา ไตรโยธี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5413 64114320118 นาย ภูตะวัน ประดิษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5414 64114320119 นาย ธนวัฒน์ พรประทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5415 64114320120 นางสาว ขจีวรรณ หอมขจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5416 64114320121 นางสาว กรรัชต์ คุ้มสมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5417 64114320122 นาย สรวิศ ศรีเฉลียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5418 64114320124 นางสาว อรปรียา เอ่ียมจุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5419 64114320125 นาย น าโชค ประสพภักตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5420 64114320126 นาย ธรรมรัตน์ ธรรมบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5421 64114320127 นางสาว ปัญญาพร ไกรวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5422 64114320128 นาย ภานุพงษ์ บัวแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5423 64114320129 นาย ธีรนันทร์ สวัสดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5424 64114320130 นาย ธนัท เทพทองพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5425 64114500101 นาย ทรงยศ ทุมทอง ครุศาสตร์
5426 64114500102 นาย กรวิชญ์ เสืออินทร์ ครุศาสตร์
5427 64114500103 นาย เจษฎาพงษ์ คล่องใจ ครุศาสตร์
5428 64114500104 นางสาว ชลธิชา กองหาโคตร ครุศาสตร์
5429 64114500105 นาย เมธาสิทธ์ิ ศิริวุธ ครุศาสตร์
5430 64114500106 นางสาว ฐานิดา สีทา ครุศาสตร์
5431 64114500107 นางสาว ภัทรภา ป่ินแก้ว ครุศาสตร์
5432 64114500108 นางสาว สุพิชฌาย์ บุญแสง ครุศาสตร์
5433 64114500109 นาย อรรถพล ศรีเดช ครุศาสตร์
5434 64114500110 นาย พงศ์ภรณ์ มุงรัง ครุศาสตร์
5435 64114500111 นาย อภิสิทธ์ สุขประเสริฐ ครุศาสตร์
5436 64114500112 นางสาว ชนิดา แจ่มผล ครุศาสตร์
5437 64114500114 นาย อนุรักษ์ พรมณี ครุศาสตร์
5438 64114500115 นาย สุภชัย ค าพูล ครุศาสตร์
5439 64114500116 นางสาว สุดารัตน์ ลือดารา ครุศาสตร์
5440 64114500117 นางสาว ชลธิชา ร่มเจียม ครุศาสตร์
5441 64114500118 นาย อนุสิษฐ์ เปียโชติ ครุศาสตร์
5442 64114500119 นาย ภูมิภัทร เทศแจ่ม ครุศาสตร์
5443 64114500120 นาย พนธกร พัฒนวริทธิพันธ์ ครุศาสตร์
5444 64114500121 นาย ภานุพงษ์ อู่เงิน ครุศาสตร์
5445 64114500122 นาย พลเอก นอบส าโรง ครุศาสตร์
5446 64114500123 นาย พิพัฒน์ คงมา ครุศาสตร์
5447 64114500124 นาย กรภัทร นุ่มพินิจ ครุศาสตร์
5448 64114500125 นาย พลากร พวงจันทร์ ครุศาสตร์
5449 64114500126 นาย เอกชัย หม่ืนที ครุศาสตร์
5450 64114500127 นาย สุทธิพร จันทร์ผล ครุศาสตร์
5451 64114500128 นาย จิรศักด์ิ นากสุก ครุศาสตร์
5452 64114500129 นาย ณัฐิวุฒิ แก้วพา ครุศาสตร์
5453 64114500130 นาย อนุกานต์ อ่ิมใจพงษ์ ครุศาสตร์
5454 64114500201 นางสาว จุฬารัตน์ บุญมา ครุศาสตร์
5455 64114500202 นาย จิรภัทร จันทร์ธร ครุศาสตร์
5456 64114500203 นาย วัชรากร เช้ือเกตุ ครุศาสตร์
5457 64114500204 นาย ชนินทร์ ทับสุวรรณ์ ครุศาสตร์
5458 64114500205 นางสาว สุวนันท์ วงษ์นาค ครุศาสตร์
5459 64114500206 นางสาว ศิริรัตน์ อยู่สุข ครุศาสตร์
5460 64114500207 นาย ณัฐวุฒิ สง่าสูงเนิน ครุศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5461 64114500208 นาย ชัยธวัช สัมมา ครุศาสตร์
5462 64114500209 นาย ภูริพัฒน์ จ ารูญศรี ครุศาสตร์
5463 64114500210 นาย ชูศักด์ิ พอกพูล ครุศาสตร์
5464 64114500211 นางสาว นัฐมล แตงสี ครุศาสตร์
5465 64114500212 นาย คมเพชร ฉิมวัย ครุศาสตร์
5466 64114500213 นาย ภาณุพงษ์ ผู่พานิช ครุศาสตร์
5467 64114500214 นาย รุ่งรัตน์ ลาเกล้ียง ครุศาสตร์
5468 64114500215 นางสาว เกตศินี กล่ ากล่ิน ครุศาสตร์
5469 64114500216 นาย ธนดล ชาลี ครุศาสตร์
5470 64114500217 นางสาว ภัคนันท์ ค าใบศรี ครุศาสตร์
5471 64114500218 นาย ณัฐพล เกณฑ์สันเทียะ ครุศาสตร์
5472 64114500219 นาย ภานุรุจ จันทร์เพ็ง ครุศาสตร์
5473 64114500220 นาย เจษฎา ป่างศรี ครุศาสตร์
5474 64114500221 นางสาว สุณัฏฐา พรหมศิลป์ ครุศาสตร์
5475 64114500222 นางสาว จิรัฐติกาล กลีบเข็มพก ครุศาสตร์
5476 64114500223 นาย ชานน ตันอารีย์ ครุศาสตร์
5477 64114500224 นาย วิษณุพงศ์ ง่วงกลางดอน ครุศาสตร์
5478 64114500225 นาย ผไทรุจ พงศ์วรพล ครุศาสตร์
5479 64114500227 นาย ณัฐวัชต์ พังพิษ ครุศาสตร์
5480 64114500228 นาย นวพรรษ ปัญญา ครุศาสตร์
5481 64114500229 นาย พรรษา บาเปีย ครุศาสตร์
5482 64114500230 นาย ชัชชานันท์ ใจผ่อง ครุศาสตร์
5483 64114530101 นางสาว เนตรนภา นิลค าภีร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5484 64114530102 นางสาว พิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5485 64114530104 นาย วีรนันท์ เป่ียมมนัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5486 64114530106 นางสาว จณิสตา ศรแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5487 64114530107 นาย วชิรวิทย์ กิจจานุวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5488 64114530108 นาย นรภัทร หรุ่นพานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5489 64114530109 นาย เมธา ศรีระวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5490 64114530110 นาย ภูชงค์ คล้ายทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5491 64114530111 นางสาว พลอยพรรณ สังขพานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5492 64114530112 นางสาว สาริกา กอวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5493 64114530114 นางสาว ณภัทร ป่ินทองน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5494 64114530115 นาย พชร เสือเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5495 64114530116 นาย สุภเลิศ นวนสาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5496 64114530117 นางสาว พิมพ์ลภัส ชาโญพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5497 64114530118 นางสาว ณัฐธิดา วัลลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5498 64114530119 นาย ณัฐวุฒิ รักเขตกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5499 64114530120 นางสาว ทิพยภัสสร์ ดวงจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5500 64114530121 นางสาว เพชรพิชชา แสงนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5501 64114530122 นางสาว มนสิการ สุขดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5502 64114530123 นางสาว กุณญารัตน์ กล่ินบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5503 64114530125 นาย จิตรทิวัส จิตต์ทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5504 64114530126 นางสาว พิศมาศ ทิพย์สนเท่ห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5505 64114530127 นางสาว วยสกร ปานสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5506 64114530128 นางสาว อาภิศรา ศรีเพ็ชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5507 64114530129 นางสาว ณัฐริกา พลพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5508 64114530130 นางสาว สรวีย์ โอสถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5509 64114530201 นาย ติณณ์ เต็งอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5510 64114530202 นางสาว พรทิพา ค าขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5511 64114530203 นางสาว ชมภูนุช ประสงค์เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5512 64114530204 นาย ศิรวิชญ์ ตันติสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5513 64114530205 นางสาว หทัยชนก อากาศโสภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5514 64114530206 นาย ชัยวัฒน์ สระทองมืด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5515 64114530207 นางสาว พัชรพร ทรงเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5516 64114530208 นางสาว พรรณวษา ฟองงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5517 64114530209 นางสาว จิรัชญา กองญาณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5518 64114530210 นาย ศักดิธรรศ บุญศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5519 64114530211 นางสาว สุพรรษา ศิริกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5520 64114530212 นาย ป่ินปรากรม ป่ินทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5521 64114530213 นาย เกรียงไกร กล่ินชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5522 64114530214 นางสาว อารีรัตน์ ปิติแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5523 64114530215 นางสาว ศศิยาพร ลาดเสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5524 64114530216 นางสาว ธิรดา ประสงค์ผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5525 64114530217 นางสาว ศศิกานต์ อนุโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5526 64114530218 นางสาว สุพิชชา พานทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5527 64114530219 นางสาว สิริยามณี โกยรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5528 64114530220 นางสาว ฉัตรชวานี สอดศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5529 64114530221 นางสาว ปวีณา ศรีลาโสด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5530 64114530222 นางสาว กษมา สมขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5531 64114530223 นางสาว เพชรรัช สังพาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5532 64114530225 นางสาว สุพิชฌาย์ หม่ืนนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5533 64114530227 นางสาว ธิดาพร พวงไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5534 64114530228 นางสาว วริศรา หวานจริง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5535 64114530229 นาย ตุลพัชร เสรีรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5536 64114550101 นางสาว อริยา พงษ์สถิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5537 64114550102 นางสาว จารุณี คงส าราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5538 64114550103 นางสาว เพ็ญทิชา เพชรรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5539 64114550104 นาย นิธิกร ม่วงมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5540 64114550105 นาย ณัฐวุฒิ อาจป้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5541 64114550106 นางสาว ณัฐปภัสร์ จูหม่ืนไวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5542 64114550107 นางสาว สุกัญญา โกจินอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5543 64114550108 นางสาว กุลณัฐ สุริยะพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5544 64114550109 นางสาว กัญญารัตน์ นิลเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5545 64114550110 นางสาว จณิสตา โคกรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5546 64114550111 นางสาว ณัฐวิภา สีหาราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5547 64114550112 นางสาว ชาลิสา เย็นฉ่ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5548 64114550113 นางสาว ปทิตตา พาป้อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5549 64114550114 นางสาว จิรัฐิติกาล สวัสด์ิพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5550 64114550115 นางสาว ณัฐธิดา ดอกสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5551 64114550116 นางสาว ศศิวิมล อดทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5552 64114550117 นางสาว ศุจินธรา ศรีสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5553 64114550118 นางสาว กิติญาพร ทองเอ้ียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5554 64114550119 นางสาว นรินรัตน์ สมพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5555 64114550120 นางสาว พรพรรณ พยอมหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5556 64114550121 นางสาว สุชานันท์ ชวดสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5557 64114550122 นางสาว ทิพวรรณ จันทมาตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5558 64114550123 นางสาว อธิตญา เกตุศรีเผือก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5559 64114550124 นางสาว ภิญาดา พิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5560 64114550125 นางสาว กรกนก พ.ประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5561 64114550126 นางสาว มนัสดา ซักไทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5562 64114550127 นางสาว จอมภัค สมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5563 64114550128 นางสาว วรรณฤดี คงน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5564 64114550129 นางสาว สุวนันท์ เดชค าภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5565 64114550201 นางสาว พักตร์วิภา เติมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5566 64114550202 นางสาว ปวันรัตน์ จอยนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5567 64114550203 นางสาว นาฎลดา เพชรรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5568 64114550204 นางสาว ชาวลี คงเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5569 64114550205 นางสาว กรรณิการ์ สราญจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5570 64114550206 นางสาว เขมมิกา ฉายสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5571 64114550207 นางสาว กมลมณี บุญวิพัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5572 64114550208 นางสาว อาทิตยา จันหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5573 64114550209 นางสาว ณัฐกาญจน์ เกตุเนตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5574 64114550210 นาย สิทธิชัย อภัยพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5575 64114550211 นางสาว รัชนี บุญกล้ิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5576 64114550212 นาย พีระพงษ์ เอ่ียมส าอาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5577 64114550213 นางสาว ณัฏฐชุดา แสงยาค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5578 64114550214 นางสาว ศศิพร จันรอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5579 64114550215 นาย ชนาธิป มากส ารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5580 64114550216 นางสาว ฉัตรสุดา ศรชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5581 64114550217 นางสาว สุวิภา จันทะขิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5582 64114550218 นางสาว ธัญยาภรณ์ เนียมจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5583 64114550219 นางสาว กาญจนา ขันเช้ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5584 64114550220 นางสาว กมลลักษณ์ กล่อมทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5585 64114550221 นางสาว นภัสสร สีดามา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5586 64114550222 นาย ธีระพล อินชินา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5587 64114550223 นาย กล้าณรงค์ ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5588 64114550224 นางสาว ณญาฎา ควรชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5589 64114550225 นางสาว จิราพร หงษ์อ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5590 64114550227 นางสาว ลักขณา ป้องกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5591 64114550229 นางสาว พรปวีณ์ กาด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5592 64114550230 นาย จิรภัทร พงษ์ธานี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5593 64114610101 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เฉลิมวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5594 64114610102 นางสาว สุทธนุช ทับผ้ึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5595 64114610103 นางสาว พรนิดา ทาเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5596 64114610105 นางสาว อรัชพร ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5597 64114610107 นางสาว วิภาภรณ์ ถาแป้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5598 64114610108 นาย มนัส พันโยศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5599 64114610109 นางสาว กมลพร ชัยธงรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5600 64114610110 นางสาว ณัฐกุล สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5601 64114610111 นางสาว ณัฏฐณิชา ตาทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5602 64114610113 นางสาว ธีราภรณ์ เจริญย่ิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5603 64114610115 นางสาว อริสรา เถลิงศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5604 64114610116 นางสาว สุวรรณา ดาเผือก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5605 64114610117 นางสาว กัญญาณี เพ่งงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5606 64114610120 นางสาว อารียา ชูวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5607 64114610123 นางสาว สุธิมา ประสงค์หิรัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5608 64114610124 นางสาว กชมน จันทร์น้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5609 64114610125 นางสาว พรรณวิณี บัวงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5610 64114610126 นางสาว นันท์นภัส มงคลสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5611 64114610128 นางสาว ธัญวรัตน์ พูลเป่ียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5612 64114610129 นางสาว วาสิตา อินทร์ข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5613 64114610130 นาย ยศกร แสนพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5614 64114610201 นางสาว จรรยพร อ่อนเป้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5615 64114610204 นางสาว ระพีพรรณ นาทสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5616 64114610205 นางสาว นุสรา สวยกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5617 64114610206 นางสาว เพ็ญพิชชา กุญชรินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5618 64114610207 นางสาว ชลิต์ญา นาคทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5619 64114610209 นางสาว สกุลตา ธรรมจักร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5620 64114610212 นาย ชลสิทธ์ิ ปล้ืมจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5621 64114610213 นาย วันฉัตร สุวรรณประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5622 64114610216 นางสาว กัญญารัตน์ ฤาไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5623 64114610217 นางสาว นันท์นภัส ป่ินเเก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5624 64114610218 นางสาว นภัสรา กล่ินเกษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5625 64114610219 นาย ชินวัตร ญาติโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5626 64114610220 นางสาว กัญจน์อมล รักไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5627 64114610221 นางสาว สัณห์นิชา กาญจนพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5628 64114610222 นางสาว สุธิดา อาจพังเทียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5629 64114610223 นางสาว สมัชญา เล็กเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5630 64114610225 นางสาว สุภาวดี อยู่วิมานโต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5631 64114610226 นางสาว ชลธิชา กล่ าทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5632 64114610227 นางสาว วิภาดา จูสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5633 64114610230 นางสาว พัชรา บุญข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5634 64114710101 นางสาว สุทธิกา คล้ายใจตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5635 64114710102 นาย ณัฐวุฒิ เทียนสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5636 64114710103 นาย คณัสนนท์ ลานอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5637 64114710104 นาย ธีรพล ปิตฝ่าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5638 64114710105 นางสาว โยษิตา อาภาสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5639 64114710106 นางสาว เบญจพร จะสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5640 64114710107 นาย พัสกร กองภูเวท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5641 64114710108 นางสาว สิริยากร วงษ์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5642 64114710109 นางสาว อรชุมา ยวงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5643 64114710110 นาย เกียรติศักด์ิ กล่ินสุคนธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5644 64114710111 นางสาว กรรณิกา พลเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5645 64114710112 นาย ชาคริต จิตตะปัญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5646 64114710113 นางสาว ธนพร อยู่กระทุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5647 64114710114 นางสาว เสาวลักษณ์ ม่ันปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5648 64114710115 นาย อัศนี อาการส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5649 64114710116 นาย ภูริภัทร หมอยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5650 64114710117 นางสาว ชุติมณฑน์ ข าดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5651 64114710118 นาย พงษ์พัฒน์ อากาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5652 64114710119 นางสาว ธัญชนก จาริกานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5653 64114710120 นางสาว มาริสา มาตย์สิมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5654 64114710121 นางสาว วิมลณัฐ พันธ์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5655 64114710122 นางสาว พิมพกานต์ พันธ์ุไม้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5656 64114710123 นาย สุดเขตต์ ครุฑศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5657 64114710124 นาย มงคล ชาญเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5658 64114710125 นาย วัชรินทร์ อุบลพิทักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5659 64114710126 นางสาว เจนจิรา อ่อนสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5660 64114710127 นางสาว สุพัตรา รสสุคนธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5661 64114710128 นางสาว ปิยธิดา พ้ืนผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5662 64114710129 นางสาว ปุณณดา เนียมเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5663 64114710130 นางสาว จิดาภา สนจุมพะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5664 64114710201 นางสาว สุภาพร มีเครือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5665 64114710202 นางสาว สาริศา อินทร์งาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5666 64114710203 นางสาว ณัฐธยาน์ เมิงปุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5667 64114710204 นางสาว ภัคจิรา พินเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5668 64114710205 นาย รณฤทธ์ิ อ่ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5669 64114710206 นางสาว ชมพูนุช ก าบังภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5670 64114710207 นางสาว อาทิตยา กุลรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5671 64114710208 นาย วาทิศ อ าภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5672 64114710209 นางสาว ชญาพิมพ์ บุญจริง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5673 64114710210 นางสาว จิดาภา แท่งทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5674 64114710211 นาย ธนวงค์ เกษนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5675 64114710212 นาย ธนภัทร ผลเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5676 64114710213 นางสาว ศุภิสรา ดวงก าเนิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5677 64114710214 นางสาว วรรณริณี อยู่เพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5678 64114710215 นางสาว ศิริลักษณ์ ค าก้อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5679 64114710216 นาย ชิษณุพงศ์ ยนต์ค าแสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5680 64114710217 นาย ประพันธ์ คงพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5681 64114710218 นางสาว ณัฐณิชา บุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5682 64114710219 นาย วิทยา วารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5683 64114710220 นางสาว รัชดาพร รอดแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5684 64114710221 นางสาว ญาดา ทิมสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5685 64114710222 นาย นันทวุติ เกิดขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5686 64114710223 นางสาว สุกัญญา บุญเต็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5687 64114710224 นางสาว ประภาพร ชิณวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5688 64114710225 นางสาว วิริยาภรณ์ เหมือนแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5689 64114710227 นางสาว กรพินธ์ุ แจ่มฟ้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5690 64114710228 นาย สิรวิชญ์ สาระถิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5691 64114710229 นางสาว ปวีณ์ธิดา ขยันสลุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5692 64114710230 นางสาว ปิยวรรณ ขาววร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5693 64114770101 นางสาว สิริรัตน์ พฤกสลุง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5694 64114770102 นางสาว สุพัตรา สกุลณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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5695 64114770103 นาย พีรพล เสนาะสลุง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5696 64114770105 นางสาว อภิสรา เมืองช้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5697 64114770106 นาย วัชรา ภู่ยาโต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5698 64114770107 นาย ไพศาล คุ้มเขต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5699 64114770108 นางสาว สุรีย์พร ค าด้วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5700 64114770109 นาย ปาราเมศ กรัตนุถะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5701 64114770110 นาย ธนาธร ประสงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5702 64114770112 นาย ชินวัตร กาบตุ้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5703 64114770113 นาย กรบัณฑิต อยู่โภชนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5704 64114770114 นาย นฤเบศธ์ ค าศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5705 64114770115 นาย กิตติกานต์ เตชินพิพัฒน์พงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5706 64114770116 นาย ภูวนัตถ์ จีระพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5707 64114770117 นางสาว ช่อผกา ช่วยสัตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5708 64114770119 นางสาว นิราวรรณ จงอางจิตต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5709 64114770120 นาย ณัฐวุฒิ ย่ิงคิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5710 64114770121 นาย ธนานพ บรรเทิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5711 64114770122 นาย วีระวงศ์ ศรีเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5712 64114770123 นางสาว วิภาดา อินทวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5713 64122630101 นางสาว ณัฐวรรณ พงษ์เสาร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5714 64122630104 นางสาว ภัทรวดี ห้อยระย้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
5715 64122630105 นาย นวพล สง่าเนตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5716 64122640101 นางสาว เหมรัตน์ บุญท้วม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5717 64122640102 นางสาว จุฑาทิพ บุญญโต เทคโนโลยีสารสนเทศ
5718 64122640103 นางสาว พรพรรณ วิลัยรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5719 64122640104 นาย วิศวะ เฉลิมวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5720 64122640105 นางสาว อรวรรณ จันทร์ขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5721 64122640106 นาย พิเชษฐ แก้วมา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5722 64122640108 นางสาว ชญานิษฐ์ ขาวทรงธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5723 64122640109 นาย กิตติพัฒน์ ริมสีม่วง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5724 64122640110 นางสาว ขวัญฤทัย โตจ านงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5725 64122640111 นาย อนุชา ทองโสม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5726 64122640112 นางสาว สาวิตรี พรมสโร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5727 64122640113 นาย สรศักด์ิ ภิรมย์ชม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5728 64122640114 นาย จักรพันธ์ นิลแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5729 64122640116 นาย นรากร เจริญอินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5730 64122640117 นาย ชลธี ดุลยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5731 64122640118 นางสาว จินตนา นาคทองค า เทคโนโลยีสารสนเทศ
5732 64122640119 นางสาว สุธิดา มีสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5733 64122640120 นางสาว รัตนาภรณ์ ชูทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5734 64124010101 นางสาว วรรณิดา อินทร์เสวก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5735 64124010102 นางสาว จุฑารัตน์ แก้วสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5736 64124010103 นางสาว ศิลิษา ห้องกระจก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5737 64124010104 นาย ฉัตรมงคล ช่างเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5738 64124010105 นาย พีระวัฒน์ สุมานิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5739 64124010106 นางสาว กมลวรรณ ขวัญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5740 64124010107 นางสาว อนัญพร พ่ึงเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5741 64124010108 นาย กฤษฎา เเสงม่วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5742 64124010109 นาย ก้องภพ น่วมสีนวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5743 64124010110 นางสาว ณัฐรดา หม่ืนนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5744 64124010111 นาย ธีรพงษ์ ชาตินันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5745 64124010112 นาย ธีรวัต อยู่สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5746 64124010113 นาย อัษฏาวุธ หม่ืนสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5747 64124010114 นางสาว ศศิธร กล่ินจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5748 64124010115 นางสาว ยุพารัตน์ ปล้ืมจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5749 64124310101 นางสาว ธนันญา ตะวันนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5750 64124310103 นางสาว ภัทราพร อ่อนตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5751 64124310104 นางสาว สุพิชชา เย็นทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5752 64124310105 นางสาว จิตรดา พ่วงโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5753 64124310106 นาย ธราเทพ กาญจนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5754 64124310107 นางสาว ธันญาพร ป่ินทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5755 64124310108 นางสาว ปิยธิดา ใจกล้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5756 64124310109 นางสาว นภสร แก้วเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5757 64124310110 นางสาว จารุเนตร มีพิปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5758 64124310111 นางสาว สุริญญา กาจกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5759 64124310112 นางสาว รินรดา บุญบ ารุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5760 64124310113 นางสาว นันทวรรณ พันธ์ุกรุงเก่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5761 64124310114 นางสาว เกตุธิดา สุขม่วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5762 64124310115 นาย ธนภัทธ์ ปัญจพัฒนศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5763 64124310116 นางสาว ปาณิสรา โตภูเขียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5764 64124310117 นางสาว อภิญญา ร่าเริง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5765 64124310118 นางสาว อภิชญา สายสอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5766 64124310119 นางสาว ชมเดือน มีนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5767 64124310120 นางสาว บุญสิตา เม้ยขันหมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5768 64124310121 นางสาว ปิยษวรรณ กันเผือก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5769 64124310122 นางสาว ปรารถนา สวัสดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5770 64124380101 นางสาว พัชรินทร์ เป่ียมแทน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5771 64124380102 นางสาว สุภาภรณ์ ภูมิพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5772 64124380103 นางสาว เบญจมาศ กล่ินกุหลาบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5773 64124380104 นางสาว สุนิสา ยศตะโคตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5774 64124380106 นางสาว รักษิณา อารีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5775 64124380109 นางสาว กุลนิภา สุรโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5776 64124380110 นางสาว สุพรรณี ทองนวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5777 64124380111 นางสาว อริสรา ศิริมาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5778 64124380112 นางสาว ฑิติรัตน์ ยอดจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5779 64124440101 นางสาว ฉัตราพร ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5780 64124440102 นาย ชโณทัย วงษ์บุตรดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5781 64124440103 นางสาว ริณณ์ระพี หมอนไหม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5782 64124440104 นางสาว สิริกัญญา อินทรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5783 64124440105 นาย ระพินญ์ ยาคุณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5784 64124440106 นางสาว อาทิติยา รู้การนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5785 64124440107 นางสาว ฐิติพร อัคคะวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5786 64124440108 นาย วัชระ เพ็ชรวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5787 64124440109 นาย พีระพัฒน์ จันประทัด เทคโนโลยีสารสนเทศ
5788 64124440110 นางสาว รัชดาภรณ์ ทองศิลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5789 64124440111 นาย ภานุพงศ์ เฉ่ือยราษฎร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5790 64124440112 นาย วุฒิไกร อินทร์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5791 64124440113 นาย นิติภูมิ สุระโชติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5792 64124440114 นางสาว ศศิธร สุรวิชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
5793 64124440115 นาย เนติ ภู่ประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5794 64124440116 นางสาว ธีรนุช ดวงมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5795 64124440117 นางสาว ดารกา แกล้วกสิกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5796 64124440118 นาย สิทธิกร สิงห์นอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
5797 64124440119 นางสาว พัชราภา องค์ษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5798 64124440120 นาย นันทวุธ มังกรทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5799 64124440121 นาย ปัญจสิทธ์ิ นาคศรีสด เทคโนโลยีสารสนเทศ
5800 64124440122 นางสาว สุนันทา มีหัวโทน เทคโนโลยีสารสนเทศ
5801 64124440123 นางสาว ปวีณ์ธิดา ข าวารี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5802 64124440124 นางสาว มณฑิรา เขาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5803 64124440125 นาย พิทักษ์พงศ์ อินโต เทคโนโลยีสารสนเทศ
5804 64124440126 นาย ฐนวรรษ พิมพ์ประสาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
5805 64124440127 นาย ณัฐวุฒิ สีบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5806 64124440129 นางสาว สุธางศ์ุรัตน์ ขาวสอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ
5807 64124440130 นาย พีรพัฒน์ จูสนธ์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5808 64124440131 นาย จีรเวชณ์ สวัสดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5809 64124440132 นาย ณัฐพงษ์ โพธิละเดา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5810 64124440133 นาย พงษ์พิพัฒน์ พ่ึงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ
5811 64124440134 นาย ทวีศักด์ิ สร้อยทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5812 64124440135 นาย ศรัณยู เพ่ิมพูลพานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ
5813 64124440136 นาย อรรถชัย ธิก าพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5814 64124440137 นาย ณัฐกานต์ แก้วกัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5815 64124440138 นาย พีรพัฒน์ เผือกกรุต เทคโนโลยีสารสนเทศ
5816 64124440139 นางสาว พิชญธิดา ปิยะสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
5817 64124440141 นางสาว จตุพร เมฆา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5818 64124440142 นาย ชลสิทธ์ิ พุ่มเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5819 64124590101 นางสาว ประพิสภา กล่ินฉ่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5820 64124590102 นาย อนพัช ตาบดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5821 64124590103 นาย วรกานต์ วรรณรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5822 64124590104 นางสาว มัณฑนา พากเพียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5823 64124590106 นางสาว อินธิญา วงษ์คล้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5824 64124630101 นางสาว ญาดา เฉลิมบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5825 64124630102 นาย ธีรภัทร แกมทับทิม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5826 64124630103 นางสาว นุชรีย์ กล่ินเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5827 64124630104 นางสาว ภัคธีรา พานา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5828 64124630106 นาย ปริพัฒน์ โพธ์ิเอ่ียม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5829 64124630107 นางสาว พิทยารัตน์ สนสุภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5830 64124630108 นาย ธาดา มีวงษ์สม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5831 64124630109 นางสาว เอรินทร์ ข้อก่ิง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5832 64124630110 นาย อิศรา สมตัว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5833 64124630111 นาย ภาณุวิชญ์ รอดเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5834 64124630112 นางสาว ณภัทร พิมพา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5835 64124630113 นาย ศักรินทร์ ส่งเสริมพานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ
5836 64124630114 นาย คณัสนันท์ นิลสนธิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5837 64124630116 นาย ภูมิ ทองมาเอ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5838 64124630117 นาย ชณะชล บุญชู เทคโนโลยีสารสนเทศ
5839 64124640101 นางสาว กัญญารัตน์ สิงห์สา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5840 64124640102 นางสาว ภัทรพร มารวม เทคโนโลยีสารสนเทศ
5841 64124640103 นาย ธีรภัทร ทศพร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5842 64124640104 นางสาว ศิวัชญา ครุสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
5843 64124640105 นางสาว ธวัลรัตน์ บุญมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5844 64124640106 นางสาว สุวรรณา จันทรา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5845 64124640107 นาย ธีรพงศ์ ลาเก้ียว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5846 64124640108 นางสาว กรวีร์ วิเชียรชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5847 64124640110 นางสาว ทิพรัตน์ เขียวแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
5848 64124640113 นาย เมธพนธ์ อ่ ากร่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5849 64124640114 นางสาว สุภานี หงษ์ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
5850 64124640116 นาย ธนากร ข าวารี เทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5851 64124640117 นาย สิริวัชร์ สุนทรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5852 64124640118 นาย สรวิชญ์ ต้นค า เทคโนโลยีสารสนเทศ
5853 64124640119 นาย ปรมะ วงค์ค าผุย เทคโนโลยีสารสนเทศ
5854 64124640120 นาย ธนวัฒน์ จุนทครุฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5855 64124640121 นางสาว สิรินวรีย์ วงศ์ธิดา เทคโนโลยีสารสนเทศ
5856 64124640122 นาย ภูวดล ใยเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5857 64134060101 นางสาว วีรดา วงษ์เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5858 64134060102 นาย นนทิวรรธน์ คนคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5859 64134060103 นางสาว จริยา แสงทองย้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5860 64134060104 นางสาว กาญตณา สุขเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5861 64134060105 นางสาว ภัทราภรณ์ นาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5862 64134060106 นางสาว ธัญวรรณ เพ็งพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5863 64134060107 นางสาว ธัญลักษณ์ สนสุภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5864 64134060108 นางสาว พรพรรณ บัวหลวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5865 64134060109 นางสาว ฐิตาภา จ านงค์โชค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5866 64134060110 นางสาว กัญญากร สุวรรณศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5867 64134060111 นางสาว จุฑามาศ ชัยเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5868 64134060112 นางสาว ชุติมาภรณ์ บัตรประโคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5869 64134060113 นางสาว พลคชสีห์ แกมทับทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5870 64134060114 นางสาว ศิริพร ศิริโสภณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5871 64134060115 นางสาว สุจิดา แข็งธัญกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5872 64134060117 นางสาว นัชชา ย้ิมอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5873 64134060118 นางสาว ภัสราภรณ์ ทองรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5874 64134060119 นาย ธนภัทร์ เท่ียงตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5875 64134060120 นางสาว ญาดา บุญแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5876 64134060121 นางสาว ณัฐวดี แย้มเมืองไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5877 64134060122 นางสาว ทิพยาภรณ์ เจริญวรรธะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5878 64134060124 นาย ปุณยวัจน์ ผลฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5879 64134060125 นางสาว จินต์จุฑา อะถาพัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5880 64134060126 นางสาว ณัฐวิภา พงษ์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5881 64134090101 นางสาว เพ็ญนภา เมืองสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5882 64134090102 นางสาว ณัฏฐากร ราชแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5883 64134090104 นาย ณัฐพล อ่าวสุคนธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5884 64134090105 นางสาว สุกฤตา วางทุกข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5885 64134090106 นาย ธนากร เผ่าพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5886 64134090107 นางสาว ชลฐิฌา ลือดารา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5887 64134090108 นาย กานต์ดนัย ไปแดน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5888 64134090109 นาย คชาทัช น้อยไม้กรูด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5889 64134090110 นาย เอกพล บุญเรือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5890 64134090111 นางสาว คุ้มขวัญ พิมพ์เกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5891 64134090112 นาย ธีรภัทร์ วงษ์รอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5892 64134090113 นางสาว เพ็ญลักษณ์ เฮ็งประดิษฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5893 64134090114 นาย ธีรภัทร์ ปานเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5894 64134090115 นาย ศุภกร สีตะระโส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5895 64134090116 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชูทัณธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5896 64134090117 นาย ปิยะพงษ์ กุลทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5897 64134090119 นางสาว กาญจนา ป้องกอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5898 64134090120 นางสาว ฟาติล โสปะหวาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5899 64134090121 นาย อาชาไนย ทิมยิก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5900 64134090122 นางสาว ทองเพชร ป่ินแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5901 64134090123 นาย อรรถชัย สิงห์จันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5902 64134530101 นางสาว นทีรัตน์ พงษ์นิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5903 64134530104 นางสาว มัชฌิมา ป่ินสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5904 64134530105 นางสาว ณริศรา เอ่ียมสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5905 64134530106 นางสาว ดลพร เขียวอภิชาติบวร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5906 64134530107 นาย อภิเชษฐ์ บุญสร้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5907 64134530108 นาย ภูวนภ ธนาเกษมภิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5908 64134530109 นาย ธนภัทร ลิกขะไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5909 64134530110 นาย อนุภัทร วงษ์แย้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5910 64134530111 นางสาว หัทยา ต่ายโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5911 64134530112 นางสาว นริศรา เกียรตินอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5912 64134530113 นาย นาวิน อินทนีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5913 64134530114 นางสาว เบญจวรรณ โตประเสริฐศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5914 64134530115 นาย ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5915 64134530116 นางสาว กรรณิกา สีเหลือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5916 64134530117 นาย ธีรศักด์ิ ธรรมวิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5917 64134530118 นางสาว วีรยา บุญรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5918 64134530119 นางสาว สุธาสินี เพ็งพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5919 64134530120 นาย ธนภัทร เป้าบ้านเซ่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5920 64134530121 นางสาว ศิริพร อยู่นาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5921 64134530122 นางสาว พิมพ์ชนก สุภาเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5922 64134530123 นาย ปิติภัทร แก้วเริงฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5923 64134530124 นางสาว รติรส วงษ์มณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5924 64134530125 นางสาว มัลทริกา นาคเอ่ียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5925 64134530126 นางสาว กวิสรา แนบชิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5926 64134530128 นางสาว เกศินี แก่นท้าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5927 64134530129 นางสาว ปัทมาภรณ์ กล่ินถือศีล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5928 64134530130 นาย พงศกร เพชรใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5929 64134530131 นาย กฤษณะ ทองอร่าม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5930 64134530132 นาย อภิรักษ์ สุขดารา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5931 64134530133 นาย สุรเชษฐ จุโฑปะมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5932 64134530134 นางสาว สุธิดา พุทธวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5933 64134530135 นาย กีรติ ศิริกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5934 64134530136 นาย พลกฤต คล้ าจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5935 64134530138 นาย ณัฏชานนทร์ สุขกาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5936 64134530141 นางสาว อรัณย์ลักษณ์ ศักด์ิสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5937 64134530143 นางสาว ภาวิดา โพธ์ิสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5938 64134810101 นางสาว จินตนา กล่ินยา วิทยาการจัดการ
5939 64134810102 นางสาว วนิดา บุญมา วิทยาการจัดการ
5940 64134810103 นางสาว ฐิติมา สิงห์พรม วิทยาการจัดการ
5941 64134810104 นางสาว กชนิกา ส ารี วิทยาการจัดการ
5942 64134810105 นางสาว ณิชกุล สุดบุรินทร์ วิทยาการจัดการ
5943 64134810106 นาย จิระเดช อ่ าจ๋ิว วิทยาการจัดการ
5944 64134810107 นางสาว ณัฐวรรณ ไถ้เงิน วิทยาการจัดการ
5945 64134810108 นาย กันตินันท์ มานะกิจภิญโญ วิทยาการจัดการ
5946 64134810109 นางสาว สุภัสสรา คุ้มสุด วิทยาการจัดการ
5947 64134810110 นาย ธีรภัทร ศุขเจริญ วิทยาการจัดการ
5948 64134810111 นางสาว กุลณัฐ วงค์เนตร วิทยาการจัดการ
5949 64134810112 นาย กรัณย์พล สุทธิสังข์ วิทยาการจัดการ
5950 64134810113 นางสาว ศุทธินี นาคตระกูล วิทยาการจัดการ
5951 64134810115 นางสาว วรพิชชา เนตรทอง วิทยาการจัดการ
5952 64134810116 นาย พัฒนศักด์ิ งานไพโรจน์ วิทยาการจัดการ
5953 64134810117 นางสาว ธนพรรณ ใจเจริญ วิทยาการจัดการ
5954 64134810118 นางสาว ธารารัตน์ หาญสกุล วิทยาการจัดการ
5955 64134810119 นาย ธนาปวิช เม้าราษี วิทยาการจัดการ
5956 64134810120 นางสาว ภาธิฌา หนูเงิน วิทยาการจัดการ
5957 64134810121 นางสาว จุฑาลักษณ์ ชายวัฒ วิทยาการจัดการ
5958 64134810123 นางสาว เจนจิรา สร้อยทอง วิทยาการจัดการ
5959 64134880101 นางสาว พิมพ์นภา พานแสวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5960 64134880102 นางสาว พัฎชา จันทร์แดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5961 64134880103 นางสาว สุรีรัตน์ ทัพศิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5962 64134880104 นาย สมภพ จินา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5963 64134880105 นางสาว แก้วปภา เพชรสีม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5964 64134880106 นาย เนมินธร จันทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5965 64134880107 นาย สรวิศ ฉิมนาคพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5966 64134880108 นางสาว รัตติกาล หลงสมบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5967 64134880109 นางสาว พรทิพย์ ก่ิมแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
5968 64134880110 นาย วีระวัฒน์ ย่ิงยงสันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5969 64134880112 นาย ชลธี สีเคลือบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5970 64134880113 นางสาว สุจิตรา เทียมทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5971 64134880114 นาย ทิวากร สารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5972 64134880115 นางสาว พอฤทัย อุ่นแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5973 64134880116 นาย จิรายุ เกียรติไทยพิพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5974 64134880117 นางสาว สุพิชฌาย์ พันธ์ผูก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5975 64134880118 นาย สิทธิพล เสาร์สุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5976 64134880119 นาย พิทวัส วันฟู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5977 64134880120 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5978 64134880121 นางสาว สุธาสินี อัมพสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5979 64134880122 นางสาว รุ่งนิพา หนูแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5980 64134880123 นางสาว ภัคพิชา อิทธิญาณเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5981 64134880124 นาย เสฎฐวุฒิ ศรีทะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5982 64134880125 นาย สุรสิทธ์ิ พลนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5983 64134880126 นาย ธนวัฒน์ เรืองโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5984 64134880127 นางสาว สุภาวดี ภูสูง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5985 64134880128 นางสาว กุลภรณ์ จันทร์ขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5986 64134880129 นางสาว นัฐริกา วรรณโรจี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5987 64134880131 นาย วิทวัส แสงสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5988 64134880132 นางสาว ณัชชา แก้วพินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5989 64134880135 นางสาว อรญา แซ่ว่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5990 64152430101 นางสาว นลิน บุญเทียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5991 64152430102 นาย ธัชชัย สีรงณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5992 64152430103 นาย เชิดศักด์ิ ง่ังสัมฤทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5993 64152430104 นาย ธีรวุฒิ แหวนหล่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5994 64152430105 นาย ชญาณิน อรชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5995 64152430106 นาย ธนบดี พ่ึงปาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5996 64152430107 นาย สุพจน์ นิยมพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5997 64152430108 นาย ภควัต ทรัพย์สกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5998 64152430109 นาย นรัญพณ ตัณฑจรรยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5999 64152430110 นาย พัฒนศักด์ิ วงษ์ก่ิงศรีกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6000 64152430111 นาย สรวิชญ์ อ้ือจรรยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6001 64152430112 นาย พรชัย ดิดสลุง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6002 64152430113 นาย คเชนทร์ อ้นเขียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6003 64152430114 นาย ปรัชญา ซ่ือตรง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6004 64152430115 นาย ธนบดี อยู่บาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6005 64152430116 นาย ณัฐกันต์ แก้วสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6006 64152430117 นาย ธนดล เจริญวัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6007 64152430118 นาย สิทธิชัย มานะทัศน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6008 64152430119 นาย รามภูมิ ภูเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6009 64152430121 นาย อัครเดช ไทยรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6010 64152430122 นาย วรนน ทาอ้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6011 64152430123 นาย นัฐพล รอดอุนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6012 64152430124 นางสาว พจมาน ต้ังสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6013 64152430125 นาย ปรเมศวร์ กล่ินจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6014 64152520101 นางสาว กัลย์สุดา โตมนิตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6015 64152520102 นางสาว สุภารัตน์ ชะเอมจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6016 64152520103 นาย ปล้ืมปิติ วราหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6017 64152520104 นาย พงศกร ศรีบุญเรือน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6018 64152520105 นางสาว วรรณวิษา หากุหลาบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6019 64152520106 นาย นนทนันท์ เจริญผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6020 64152520107 นาย วิริยะ สังข์สุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6021 64152520108 นาย ธีรภัทร ทองวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6022 64152520109 นาย ธนพล เมฆพายัพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6023 64152580101 นาย ภาณุพงศ์ เพชรไกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6024 64152580102 นาย ภาณุวิชญ์ ประคองเก็บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6025 64152580103 นาย ณัฐวุฒิ เผ่าสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6026 64152580104 นาย ปรินทร ชิงช่วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6027 64152580105 นาย ณัฐพล ช่ืนชม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6028 64152580106 นาย จักรินทร์ เขียนอ่ า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6029 64152580107 นาย อมรเทพ แจ้งมรคา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6030 64152580108 นาย บุตรธกร คุ้มสุด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6031 64152580109 นาย ณัฐภัทร แก้วมีศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6032 64152580110 นาย สิทธา สิทธารถ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6033 64152580111 นาย ศราวุฒิ ธรรมวัตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6034 64152580112 นาย นราวิชญ์ ศิริสลุง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6035 64152580113 นาย ณวพน แป้นจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6036 64152580114 นาย ธนภูมิ ป่ินสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6037 64152580115 นาย พิเชฐพงศ์ จ าปา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6038 64152580116 นาย อนุสรณ์ จันทร์ฉาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6039 64152580117 นาย อดิพัฒน์ กล่ินโกสุม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6040 64152580118 นาย ธานินทร์ ธ ารงรัตนชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6041 64152580119 นาย เทพพิทักษ์ จันทร์หอม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6042 64152580120 นาย นราธิป นนสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6043 64152580121 นาย เกียรติศักด์ิ หุ้มแพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6044 64152580122 นาย จิรวุฒิ เกษประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6045 64152580123 นาย วรโชติ ทาเภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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6046 64152580124 นาย ศุภชัย บุญอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6047 64152580125 นาย จตุรภุช โมมะเกลือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6048 64152580127 นาย บริภัทร์ คุ้มสว่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6049 64152580128 นาย เอกชัย วงษ์เป้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6050 64152580130 นาย สัณหภาส สุขประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6051 64152580131 นาย รัฐพล พันโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6052 64154430101 นางสาว พรนิภา เสือซ่อนโพรง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6053 64154430102 นาย สุรวิช สายบัวต่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6054 64154430103 นาย สุรชัย สายบัวต่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6055 64154430104 นาย สรวิศ กล่ันด าริโรจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6056 64154430105 นาย ดวงดี อัปโมกข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6057 64154430106 นาย กมล ด่านศรีกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6058 64154430108 นางสาว จุฑารัตน์ เกิดบุญมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6059 64154430109 นางสาว จุฑามาศ โนนดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6060 64154430110 นาย ธิปไตย มาตาเดิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6061 64154520101 นางสาว จุฑามณี รักลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6062 64154520102 นางสาว สุรารักษ์ บัวโฉม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6063 64154520103 นางสาว วริศรา จันทร์เพ็ญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6064 64154520104 นางสาว วณิชชา คงยืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6065 64154520105 นางสาว ศรีพิชา สุขเอม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6066 64154520106 นางสาว วริศรา อยู่สุขส าราญใจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6067 64154520107 นางสาว กชพร แก้วเข้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6068 64154520108 นางสาว ภัทรชิรา โพธิสุทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6069 64154520109 นางสาว ปีย์รดา กล่ินอุบล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6070 64154520111 นาย ภาสกร บัวภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6071 64154520113 นาย สุเมธัส สอาดยวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6072 64154530101 นาย เมธาสิทธ์ิ ปันต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6073 64154530102 นางสาว จุฑามาศ นิยะสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6074 64154530103 นาย สุรสิทธ์ิ สร้อยนธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6075 64154530104 นางสาว อารียา โพธ์ิทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6076 64154530105 นางสาว สุรัตน์วดี เกาะแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6077 64154580101 นาย อติเทพ รูปเล็ก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6078 64154580102 นาย หฤษฎ์ ย้ิมเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6079 64154580103 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ สังข์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6080 64154580104 นาย นรบดี ประกอบนันท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6081 64154580105 นาย ธนพล ชุนช านิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6082 64154580107 นาย สุระวงศ์ สนธิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6083 64154580108 นาย อิศม์เดช ทรัพย์สุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6084 64154580109 นาย ณัฐพล สีทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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6085 64154580110 นาย พงศกร เศรษฐะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6086 64154580111 นาย พุฒิเศรษฐ์ ยอดย่ิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6087 64154580112 นาย ณัฐวุฒิ พหลยุทธ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6088 64154580113 นาย จิรวัฒน์ สมทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6089 64154580114 นาย ธนบูรณ์ แสนทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6090 64154580115 นาย ชาคริต เขียวสลุง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6091 64154580116 นาย เตชิษฐ์ พันธ์ุบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6092 64154580118 นาย อิงครัต สีมะณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6093 64154580119 นาย ณัฐพนธ์ พรหมพินิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6094 64154580120 นาย ณัฐนันท์ ดีสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6095 64154580121 นาย ชนินทร์ ปัญจชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6096 64154580122 นาย กฤติพงศ์ บุญจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6097 64154580123 นาย ณัฐพล พิมพ์ชนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6098 64154580124 นาย รัชกฤต จ าปาทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6099 64154750101 นาย กฤษฎาวุฒิ อุ่นจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6100 64154750102 นางสาว รุ่งฟ้า สีทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6101 64154750103 นางสาว ปานตะวัน อ่ิมช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6102 64154750104 นาย ชยุตพงศ์ พ่ัวโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6103 64154750105 นางสาว ศศิชา ศรีสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6104 64154750106 นาย อนันต์ชัย คชสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6105 64154750108 นางสาว สุวรรณเรขา พิบาลทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6106 64154750109 นางสาว กนิษฐา แสงแจ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6107 64154750110 นางสาว ธัญทิพย์ อินทร์ประดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6108 64154750111 นางสาว พิมพ์ลภัส ทิพย์มนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6109 64154750113 นางสาว อรปรียา บุญมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6110 64154750114 นาย ก้องกฤษฏา บัวโภชน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6111 64154750115 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ ราชวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6112 64154750116 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6113 64154750117 นาย ธนภัทร สุขโม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6114 64154750118 นางสาว พัธธราภร ธนัตถ์วรากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6115 64154750120 นาย เจริญเกียรติ กลมกล่อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6116 64154750121 นาย ก้องภพ วงษ์สว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6117 64154750122 นางสาว วิภาวรรณ เสมาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6118 64154750123 นางสาว เมธิณี เจริญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6119 64154750124 นางสาว ภัทรภร สุดประโคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6120 64154750125 นางสาว นุชนาฎ ใจสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6121 64154750126 นางสาว จันทิมา จันทร์สง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6122 64154750127 นางสาว สุดารัตน์ อ่อนเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6123 64154750128 นางสาว วนิตา มาโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6124 64154750131 นางสาว วันนิษา เจียมกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6125 64154750133 นาย รชต เตร์มี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6126 64154750134 นาย พีรวุฒิ พุกาธร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6127 64154750135 นาย ภาณุพงษ์ จันทร์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6128 64154750136 นาย ธีรภัทร หนุนนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6129 64154750137 นาย อมรเทพ บุญญะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6130 64154750138 นาย ศักรินทร์ สมสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6131 64154750139 นางสาว เจริญสกุล กลมกล่อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6132 64154750140 นางสาว นุสรารัตน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6133 64154750141 นาย เจษฎากร สุดาเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6134 64154750142 นาย ปฏิพล จอมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6135 64154750143 นางสาว พิชญาภา ราศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6136 64154750145 นาย รฐนนท์ ฤทธิญาณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6137 64154750146 นางสาว พรรณปพร ค าแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6138 64154750147 นาย ภูมิภัทร เริงชัยภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6139 64154750148 นางสาว ปัทมวรรณ คลังนุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6140 64154750149 นางสาว การัตน์ ยางตาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6141 64154750150 นางสาว ชวนชม ม้วนบ ารุง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6142 64154750151 นางสาว ปุณยวีร์ แสนโสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6143 64154750152 นาย กษิดิศ สืบสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6144 64154750153 นาย อภิรัตน์ ภู่แสร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6145 64154750154 นางสาว ตะวัน บุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6146 64154750155 นาย ภูดิส โพธ์ิทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6147 64154750156 นางสาว ณัฐชยา ยวนเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6148 64154750157 นาย กิตติทัต เยียวยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6149 64154750158 นาย บริวัฒน์ เหรียญทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6150 64154750159 นาย เกษตร จินดารัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6151 64154750160 นางสาว สุมิตตา มีมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6152 64154750161 นางสาว กัลยา ด้วงทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6153 64154750162 นางสาว มัลลิกา วงษ์เหมือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6154 64154750163 นาย ภูมิพัฒน์ ปัจจังคะตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6155 64154750164 นางสาว ลลิตา ชัยต้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6156 64154750165 นางสาว วิมลณัฐ นกด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6157 64162620101 นาย นิรัติศัย รัตนวิจารณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6158 64162620102 นางสาว วรางคณา ดีซ้อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6159 64162620103 นาย อนุรุทธ เปล่ียนแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6160 64162620104 นางสาว ศิริยาภรณ์ โกยทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6161 64162620105 นางสาว ปราถนา หวังเช้ือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6162 64162620106 นางสาว จารุวรรณ สระพวงภู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6163 64162620107 นาย ทวีศักด์ิ ค าหวาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6164 64162620108 นางสาว ชลธิชา ฝาชัยภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6165 64162620109 นางสาว กรณิการ์ กรอบทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6166 64162620110 นางสาว ณัฐกานต์ วันดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6167 64162620111 นาย ณัฐวุฒิ จุ้ยเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6168 64162620112 นางสาว เกวลี สุทธิสถิตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6169 64162620113 นาย ภูธเนตร กลัดงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6170 64164620102 นางสาว กฤษณา ตุ้มทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6171 64164620103 นางสาว รัตนาภรณ์ แจ่มจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6172 64164620104 นาย รัตนพันธ์ แสงจิยะพันธ์ุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6173 64164620105 นาย ธนวัตร์ อ่อนมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6174 64164620106 นาย ฐาปกร สังข์เงิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6175 64164620107 นาย สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6176 64164620109 นางสาว ภูริชยา พุคยาภรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6177 64164620110 นางสาว บุษกร พันธ์ุออน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6178 64164620111 นางสาว ปิยภรณ์ ฉิมเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6179 64172920101 นาย พีรพงศ์ พลายดี วิทยาการจัดการ
6180 64172920102 นาย อาทิตยา หงษ์ทอง วิทยาการจัดการ
6181 64172920104 นางสาว อธิชา บุญพ่ึง วิทยาการจัดการ
6182 64172920105 นางสาว ปัทมาภรณ์ นะรัมย์ วิทยาการจัดการ
6183 64172920106 นาย ธิติชัย จ าปางาม วิทยาการจัดการ
6184 64172920107 นางสาว เพ็ญนภา ศึกษากิจ วิทยาการจัดการ
6185 64172920108 นางสาว วัลย์วดี ต่ายแย้ม วิทยาการจัดการ
6186 64172920109 นางสาว พรรษกร รัตนเจริญทรัพย์ วิทยาการจัดการ
6187 64172920110 นางสาว อรุณรัชช์ จ าแนกพล วิทยาการจัดการ
6188 64172920111 นางสาว มณีรัตน์ คงธรรม วิทยาการจัดการ
6189 64172920112 นางสาว จินดารัตน์ รู้วิชา วิทยาการจัดการ
6190 64172920113 นางสาว เสาวคนธ์ แย้มวจี วิทยาการจัดการ
6191 64172920114 นางสาว ชลิตา วรชิต วิทยาการจัดการ
6192 64172920115 นางสาว วรัทยา โกมุติบาล วิทยาการจัดการ
6193 64172920117 นางสาว อารียา อินบ ารุง วิทยาการจัดการ
6194 64172920118 นางสาว นิลุบล เพชรวิสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
6195 64172920119 นางสาว สุดารัตน์ กฤษฎี วิทยาการจัดการ
6196 64172980101 นาย ธนรัตน์ สายโน วิทยาการจัดการ
6197 64172980102 นางสาว ปาณิสรา ค างาม วิทยาการจัดการ
6198 64172980103 นางสาว สุชาดา ลุนจันทรา วิทยาการจัดการ
6199 64172980104 นาย นวดล สอดสี วิทยาการจัดการ
6200 64172980105 นางสาว อารียา รักษาเส่ือ วิทยาการจัดการ
6201 64172980106 นางสาว เรณู เยาวบุตร วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6202 64172980107 นางสาว ชนิสรา ศิริยุทธ์ วิทยาการจัดการ
6203 64172980108 นางสาว ภัคคิณี เข็มดี วิทยาการจัดการ
6204 64172980109 นางสาว ภาสิณี เข็มดี วิทยาการจัดการ
6205 64172980110 นาย เสถียรพงศ์ ฐิติกาล วิทยาการจัดการ
6206 64172980111 นาย เจษฎา บุตรเตือน วิทยาการจัดการ
6207 64172980112 นางสาว เสาวรัตน์ ปานขาว วิทยาการจัดการ
6208 64172980113 นาย พงศธร แสงทอง วิทยาการจัดการ
6209 64172980114 นางสาว ลลิตา วงษ์สิงห์ขัน วิทยาการจัดการ
6210 64172980115 นางสาว ศุภลักษณ์ ทองสกุล วิทยาการจัดการ
6211 64172980116 นางสาว ลลิตกาญจน์ คนสง่า วิทยาการจัดการ
6212 64172980117 นางสาว สุนิตา สุมไทยสง วิทยาการจัดการ
6213 64172980118 นางสาว ฉัตรชญาสิริ ศรีวิไล วิทยาการจัดการ
6214 64172980119 นางสาว ปิยวรรณ สุทธิสุข วิทยาการจัดการ
6215 64172980120 นางสาว สุนิตา ใจหาญ วิทยาการจัดการ
6216 64172980121 นาย ชลสิทธ์ิ สังข์ทอง วิทยาการจัดการ
6217 64172980122 นางสาว พนิดา อรรคจันทร์ วิทยาการจัดการ
6218 64172980123 นางสาว นรีกระจ่าง ไกรสิงห์สม วิทยาการจัดการ
6219 64172980124 นางสาว วรรณนิภา ยอดค า วิทยาการจัดการ
6220 64172980125 นางสาว อรวรา กรุงเกตุ วิทยาการจัดการ
6221 64172980126 นางสาว ส้มเปร้ียว ใจเร็ว วิทยาการจัดการ
6222 64172980127 นาย ศิวกร มูลพิมาย วิทยาการจัดการ
6223 64172980128 นางสาว รัชดาพร พุฒมี วิทยาการจัดการ
6224 64172980129 นางสาว สุชานรี จันทรทับพวง วิทยาการจัดการ
6225 64172980130 นางสาว ณัฐธิดา จันทราบุตร วิทยาการจัดการ
6226 64172980131 นางสาว ศศิธร บัวค า วิทยาการจัดการ
6227 64172980132 นางสาว กานต์พิชชา ช่วยชิด วิทยาการจัดการ
6228 64172980133 นางสาว กิติยาภรณ์ ใจธรรม วิทยาการจัดการ
6229 64172980134 นาย วรกานต์ หล่อประเสริฐชัย วิทยาการจัดการ
6230 64172980135 นาย บวรพงษ์ ข้องหลิม วิทยาการจัดการ
6231 64172980136 นาย วัชรพล อุตสาหประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ
6232 64172980137 นางสาว ธัญญาเรศ ปธานินกุล วิทยาการจัดการ
6233 64172980138 นาย กฤษติน ตวงรัตนกุล วิทยาการจัดการ
6234 64172980139 นางสาว ปณิดา วงษ์สา วิทยาการจัดการ
6235 64172980140 นางสาว สุรางคณา ชาฮาด วิทยาการจัดการ
6236 64172980141 นางสาว ธัญญลักษณ์ เหรียญประยูร วิทยาการจัดการ
6237 64172980142 นางสาว วิณัชฎา ธาตรีโรจน์ วิทยาการจัดการ
6238 64174730102 นาย โชติวิชญ์ ดุสิตพิสุทธ์ิวงศ์ วิทยาการจัดการ
6239 64174730103 นางสาว ธวัลญา กอพรม วิทยาการจัดการ
6240 64174730104 นางสาว ปนัดดา พระนอนเขตร วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6241 64174730106 นางสาว ปพิณญา แอ็ดมิ วิทยาการจัดการ
6242 64174730107 นางสาว ธารตะวัน พุฒหอม วิทยาการจัดการ
6243 64174730108 นางสาว อรอนงค์ จันทองเทศ วิทยาการจัดการ
6244 64174730109 นางสาว ปณิดา สวงโท วิทยาการจัดการ
6245 64174730110 นาย พิพัฒน์ บุตรนิล วิทยาการจัดการ
6246 64174730111 นางสาว ธิดารัตน์ นากกอน วิทยาการจัดการ
6247 64174730112 นาย ณรงค์กร อ่อนระทวย วิทยาการจัดการ
6248 64174730113 นางสาว รัตนภรณ์ ข าชัยภูมิ วิทยาการจัดการ
6249 64174730114 นางสาว นันทาศิริ เท่ียงทัด วิทยาการจัดการ
6250 64174730116 นางสาว ปรียาภรณ์ แก้วทิพย์ วิทยาการจัดการ
6251 64174730117 นางสาว อรวีร์ บุญปกครอง วิทยาการจัดการ
6252 64174730118 นาย วุฒิวิทย์ โพธ์ิเสือ วิทยาการจัดการ
6253 64174730119 นาย เทิดพงศ์ บ าเพ็ญ วิทยาการจัดการ
6254 64174730120 นางสาว อริสา พิมพ์สอน วิทยาการจัดการ
6255 64174730121 นางสาว ชุติมา จันงาม วิทยาการจัดการ
6256 64174730122 นางสาว นริศรา แก้วบุญน้อย วิทยาการจัดการ
6257 64174730123 นางสาว พิชญาภรณ์ วิทโยปกรณ์ วิทยาการจัดการ
6258 64174730124 นางสาว มณฑิตา ปทุมมาศ วิทยาการจัดการ
6259 64174730125 นางสาว ปรีญาภรณ์ แสงทอง วิทยาการจัดการ
6260 64174730126 นางสาว ธวัลรัตน์ นุ่มนวล วิทยาการจัดการ
6261 64174730127 นาย ธนวิชญ์ เพ็งสลุง วิทยาการจัดการ
6262 64174730128 นางสาว ปวีณอร สุขสลุง วิทยาการจัดการ
6263 64174730129 นางสาว อโนชา พรหมสุวรรณ์ วิทยาการจัดการ
6264 64174730131 นางสาว อริสรา พิมพ์สอน วิทยาการจัดการ
6265 64174730132 นางสาว ศิริลักษณ์ ปิติสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ
6266 64174730133 นางสาว ชลธิชา มุ่งดี วิทยาการจัดการ
6267 64174730134 นางสาว ชลดา ปรีเดช วิทยาการจัดการ
6268 64174730135 นางสาว พีระพร พรพีรกุล วิทยาการจัดการ
6269 64174730136 นาย สราวุธ พรมโพธ์ิ วิทยาการจัดการ
6270 64174730137 นาย กวีวัฒน์ เม่นตะเภา วิทยาการจัดการ
6271 64174730138 นาย สมภพ ธาตุจันทร์ วิทยาการจัดการ
6272 64174730139 นางสาว ณัฐณิชา ไชยชนะ วิทยาการจัดการ
6273 64174730141 นางสาว พิจิตา โพนทอง วิทยาการจัดการ
6274 64174730142 นาย พิรานุพัทธ์ สงวนสุข วิทยาการจัดการ
6275 64174730143 นางสาว พรรณธาทิพย์ เลดา วิทยาการจัดการ
6276 64174730145 นางสาว ศศิกานต์ ค าพลึก วิทยาการจัดการ
6277 64174730146 นางสาว ภัชราภรณ์ จ าเนียรบุญ วิทยาการจัดการ
6278 64174730147 นางสาว ภัทรภา ล้อมวงษ์ วิทยาการจัดการ
6279 64174730148 นางสาว กัลยวรรธน์ เสมาขันธ์ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6280 64174730149 นางสาว ชนิตาภรณ์ เพ็ชรจินดา วิทยาการจัดการ
6281 64174730150 นาย ธนารักษ์ เสนารักษ์ วิทยาการจัดการ
6282 64174730151 นาย ธนพัฒน์ เจริญสลุง วิทยาการจัดการ
6283 64174730152 นาย ฐิติพันธ์ุ กรณ์คุณที วิทยาการจัดการ
6284 64174730153 นางสาว กนกกร บุตรเตือน วิทยาการจัดการ
6285 64174730154 นาย ธนกร ตรีนิตย์ วิทยาการจัดการ
6286 64174790101 นางสาว กนกพร เปล่ียนสกุล วิทยาการจัดการ
6287 64174790102 นางสาว กฤติยาภรณ์ สมดี วิทยาการจัดการ
6288 64174790103 นางสาว ชลทิชา ประจ าเขตต์ วิทยาการจัดการ
6289 64174790104 นางสาว ศุภนิดา ช้างหัวหน้า วิทยาการจัดการ
6290 64174790105 นาย ปรเมษฐ์ อินถา วิทยาการจัดการ
6291 64174790106 นาย จีรพัฒน์ วันดี วิทยาการจัดการ
6292 64174790107 นางสาว ธิติมา อินทุทรัพย์ วิทยาการจัดการ
6293 64174790108 นางสาว ชุติกาญจน์ ฮวดพรม วิทยาการจัดการ
6294 64174790111 นาย พัสกร ฉาวเกียรติ วิทยาการจัดการ
6295 64174790112 นางสาว จุฑามาศ นาคหรุ่น วิทยาการจัดการ
6296 64174790113 นางสาว เลิศรัตน์ พิกุล วิทยาการจัดการ
6297 64174790114 นางสาว สุภาวดี ศรีสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
6298 64174790115 นางสาว ชลธิชา กุลพ่วง วิทยาการจัดการ
6299 64174790116 นางสาว นงนภัส สายคงดี วิทยาการจัดการ
6300 64174790117 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีนวล วิทยาการจัดการ
6301 64174790118 นางสาว สกาวรัตน์ สุทโธ วิทยาการจัดการ
6302 64174790119 นางสาว กิรดา ศรีสุข วิทยาการจัดการ
6303 64174790120 นางสาว ปถมาภรณ์ เทียนถาวร วิทยาการจัดการ
6304 64174790121 นางสาว ปพิชญา พานทอง วิทยาการจัดการ
6305 64174790122 นางสาว จิราวรรณ กล้าดี วิทยาการจัดการ
6306 64174790123 นางสาว วิรัลญา เรืองน่ิม วิทยาการจัดการ
6307 64174790125 นางสาว นิศาชล หล่อทอง วิทยาการจัดการ
6308 64174790126 นางสาว ศศิวิมล เขียวอ าพล วิทยาการจัดการ
6309 64174790128 นางสาว สุทธิดา แสงจีน วิทยาการจัดการ
6310 64174790129 นางสาว ณัฐพร ปะทะมะเทศ วิทยาการจัดการ
6311 64174790130 นาย วีรภัทร พูลสุข วิทยาการจัดการ
6312 64174790131 นางสาว ศิริพร เอ่ียมสถาน วิทยาการจัดการ
6313 64174790132 นางสาว วรรณวิภา ฟักสุข วิทยาการจัดการ
6314 64174790134 นางสาว รัฐกานต์ กรข า วิทยาการจัดการ
6315 64174790135 นาย ปณิธาน วงษ์สุวรรณ วิทยาการจัดการ
6316 64174790136 นาย อภิสิทธ์ิ แสงเวียน วิทยาการจัดการ
6317 64174790137 นางสาว ธิดารัตน์ พูลทวี วิทยาการจัดการ
6318 64174790139 นางสาว วิชญาดา อรุณเจริญ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6319 64174790140 นางสาว ทัศนีย์ สมชอบ วิทยาการจัดการ
6320 64174790141 นาย ภูมิรพี มาคงกุล วิทยาการจัดการ
6321 64174790142 นางสาว จิราพร แก้วพรหม วิทยาการจัดการ
6322 64174790143 นางสาว ธนภร อินอุดม วิทยาการจัดการ
6323 64174790144 นางสาว จิณห์นิภา เย็นจิตต์ วิทยาการจัดการ
6324 64174790146 นางสาว ปาณิศา ไหมด้วง วิทยาการจัดการ
6325 64174790147 นางสาว เยาวณี ก่ิงพิกุล วิทยาการจัดการ
6326 64174790148 นางสาว นวพร พละกล้า วิทยาการจัดการ
6327 64174790149 นางสาว ปริชญา ด าจ ารัส วิทยาการจัดการ
6328 64174790150 นางสาว ศุภวดี กอดแก้ว วิทยาการจัดการ
6329 64174790151 นางสาว สุพัชชา รีทาวงษ์ วิทยาการจัดการ
6330 64174790152 นาย อธิป แก้ววิเศษ วิทยาการจัดการ
6331 64174790155 นางสาว แก้วรัตนา ฉิมพลีสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ
6332 64174790157 นางสาว เกศแก้ว ช่วยบุญ วิทยาการจัดการ
6333 64174790158 นาย ก้องภพ อาบวารี วิทยาการจัดการ
6334 64174790159 นาย กุลธร เหลืองอุทัย วิทยาการจัดการ
6335 64174910101 นางสาว สุรัสวดี มาจรัสเพชร วิทยาการจัดการ
6336 64174910102 นางสาว ภานุดา คงทอง วิทยาการจัดการ
6337 64174910103 นาย ฐิรพงษ์ ประทุมพงษ์ วิทยาการจัดการ
6338 64174910104 นางสาว มีนา น้ิมนวล วิทยาการจัดการ
6339 64174910105 นางสาว ลักษิกา โนรี วิทยาการจัดการ
6340 64174910106 นางสาว วิลาสินี สืบเช้ือ วิทยาการจัดการ
6341 64174910107 นางสาว เพ็ญนภา บาริศรี วิทยาการจัดการ
6342 64174910109 นางสาว ชลิตา ป่ินกล้า วิทยาการจัดการ
6343 64174910110 นาย นครินทร์ อินนาดอน วิทยาการจัดการ
6344 64174910111 นางสาว กันยารัตน์ เพ็งแดง วิทยาการจัดการ
6345 64174910112 นาย ธรรมาวุธ นาคทับที วิทยาการจัดการ
6346 64174910114 นางสาว สุนิษา สุขเยาว์ วิทยาการจัดการ
6347 64174910115 นางสาว พิชยาภรณ์ ทับดวง วิทยาการจัดการ
6348 64174910117 นาย นนทกร ใสศรี วิทยาการจัดการ
6349 64174920101 นางสาว จันทิมา ชาวบางงาม วิทยาการจัดการ
6350 64174920102 นางสาว สริตา โฉมเชิด วิทยาการจัดการ
6351 64174920103 นางสาว กฤติยา วิเวกสันตะคุณ วิทยาการจัดการ
6352 64174920104 นางสาว ชมพูนุท แจ่มสว่าง วิทยาการจัดการ
6353 64174920105 นางสาว ปณิตา พิมพ์โพธ์ิ วิทยาการจัดการ
6354 64174920106 นางสาว สุธามาศ ขันค า วิทยาการจัดการ
6355 64174920107 นางสาว ปฏิญญา ดุงสูงเนิน วิทยาการจัดการ
6356 64174920108 นางสาว อติกานต์ ทองค าชู วิทยาการจัดการ
6357 64174920109 นางสาว ปนัดดา พิมพ์โพธ์ิ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6358 64174920110 นางสาว เกศรา รัตนปินตา วิทยาการจัดการ
6359 64174920111 นางสาว ปาราวาตรี เข่งพิมล วิทยาการจัดการ
6360 64174920112 นาย ปิติกร กุลหงวน วิทยาการจัดการ
6361 64174920113 นางสาว ปภัสสรา ข าศรี วิทยาการจัดการ
6362 64174920114 นางสาว กมลพร สุนทรสุข วิทยาการจัดการ
6363 64174920115 นาย ชาญณรงค์ สายบัวบาน วิทยาการจัดการ
6364 64174920116 นางสาว นุชนันท์ มังกรทอง วิทยาการจัดการ
6365 64174920117 นาย นครินทร์ จินตนธรรม วิทยาการจัดการ
6366 64174920118 นาย กติกร สายยศ วิทยาการจัดการ
6367 64174920119 นาย ณภัทร บ าบัด วิทยาการจัดการ
6368 64174920120 นางสาว ปรางจณิส ศรีสาตร์ วิทยาการจัดการ
6369 64174920121 นางสาว จรีรัตน์ ประดับมุข วิทยาการจัดการ
6370 64174920122 นางสาว พิรดา บัวก้านแย่ง วิทยาการจัดการ
6371 64174920123 นาย รัชพล บัวผุด วิทยาการจัดการ
6372 64174920124 นางสาว ศศิกานต์ อุ่นจิตร วิทยาการจัดการ
6373 64174920126 นาย วรวุฒิ พุทธภิญโญ วิทยาการจัดการ
6374 64174920127 นางสาว วรวรรณ ขันตี วิทยาการจัดการ
6375 64174920128 นาย เดโช พิบูลฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ
6376 64174920129 นาย พัทธมนัส เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาการจัดการ
6377 64174920130 นางสาว ธารารัตน์ เสาศิริ วิทยาการจัดการ
6378 64174920131 นาย ภูริทัต ภู่ตระกูล วิทยาการจัดการ
6379 64174980101 นางสาว สุจิตรา วงษ์จ าปา วิทยาการจัดการ
6380 64174980102 นางสาว ภุมรัตน์ แก้ววันทา วิทยาการจัดการ
6381 64174980103 นาย เจนณรงค์ สังข์ค า วิทยาการจัดการ
6382 64174980104 นางสาว สุตาภัทร ฉัตรชัยเฉลิมศรี วิทยาการจัดการ
6383 64174980105 นางสาว นริศรา เพ็ชร์สุข วิทยาการจัดการ
6384 64174980106 นาย จักรแพทย์ ผดุงไทย วิทยาการจัดการ
6385 64174980107 นางสาว พัชราภา สีนิล วิทยาการจัดการ
6386 64174980108 นางสาว วรรณพร ภาคแก้ว วิทยาการจัดการ
6387 64174980109 นางสาว กัญญาณัฐ มีเนียม วิทยาการจัดการ
6388 64174980110 นางสาว จิรัชยา ขวัญศิริ วิทยาการจัดการ
6389 64174980111 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็ชรอยู่ วิทยาการจัดการ
6390 64174980112 นางสาว ชลดา ศรีคง วิทยาการจัดการ
6391 64174980113 นาย กฤษฎ์ ขุนอินทร์ วิทยาการจัดการ
6392 64174980114 นางสาว ภูริน ภูเจริญ วิทยาการจัดการ
6393 64174980115 นาย วิศวะ กระทู้พัฒน์ วิทยาการจัดการ
6394 64174980116 นางสาว สิริกาญจน์ แก้วทอง วิทยาการจัดการ
6395 64174980117 นาย จิรกร พงศ์หนู วิทยาการจัดการ
6396 64174980118 นางสาว ญาดา โหรสกุล วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6397 64174980119 นาย ปรมินทร์ นนทะ วิทยาการจัดการ
6398 64174980120 นาย ฤทธิเดช สุดสุภาพ วิทยาการจัดการ
6399 64174980121 นาย ชยณัฐ แสงคล้อย วิทยาการจัดการ
6400 64182800101 นางสาว สุภัสสรา พูลทรัพย์ วิทยาการจัดการ
6401 64182800102 นางสาว มาทิณี บุญเย็น วิทยาการจัดการ
6402 64182800103 นางสาว เพ็ญนภา สวนฉ่ า วิทยาการจัดการ
6403 64182800104 นางสาว ธนาภรณ์ อิทธิพล วิทยาการจัดการ
6404 64182800105 นางสาว วัชรี สุขปร่ัง วิทยาการจัดการ
6405 64182800106 นาย ภูวสิทธ์ิ จันทร์ตาฝ้ัน วิทยาการจัดการ
6406 64182800107 นางสาว สุทธิดา อินทร์ศรี วิทยาการจัดการ
6407 64182800108 นางสาว นิพาดา ขันธนิยม วิทยาการจัดการ
6408 64182800109 นางสาว ธนภรณ์ อ้ันวงษ์ วิทยาการจัดการ
6409 64182800110 นางสาว ณัฐวรรณ ทรัพย์ศรีเก้ือกูล วิทยาการจัดการ
6410 64182800111 นางสาว สรินยา ซ่ือท าลาน วิทยาการจัดการ
6411 64182800112 นางสาว อนิสา เจริญสุข วิทยาการจัดการ
6412 64182800113 นางสาว สุดารัตน์ วิจารณ์พล วิทยาการจัดการ
6413 64182800114 นางสาว ศิริพร วิชัยรัตนตระกูล วิทยาการจัดการ
6414 64182800115 นางสาว กนกวรรณ นาคโชติ วิทยาการจัดการ
6415 64182800116 นางสาว ปณิดา วงประกรค า วิทยาการจัดการ
6416 64182800117 นางสาว นัทธมน เอ่ียมน้อย วิทยาการจัดการ
6417 64182800118 นางสาว ขนิษฐา ประเทศา วิทยาการจัดการ
6418 64182800119 นางสาว พิไลลักษณ์ ทรัพย์เย็น วิทยาการจัดการ
6419 64182800121 นางสาว สุพิชชา พลเย่ียม วิทยาการจัดการ
6420 64182800122 นางสาว วรรณพร พรมยศ วิทยาการจัดการ
6421 64182800123 นางสาว นันธกานต์ ช่ืนบานเย็น วิทยาการจัดการ
6422 64182800124 นางสาว ณัฐธิชา นุสธาทิพย์ วิทยาการจัดการ
6423 64184800101 นางสาว ประภาพร ข าบาง วิทยาการจัดการ
6424 64184800102 นางสาว นภัสสร พรย้ิม วิทยาการจัดการ
6425 64184800104 นางสาว สุภัสสรา ชมโคบุตร วิทยาการจัดการ
6426 64184800105 นางสาว พัชราภรณ์ ใหญ่พงษ์ วิทยาการจัดการ
6427 64184800106 นางสาว สุมาลี กงจ๋ิว วิทยาการจัดการ
6428 64184800107 นางสาว จริญญา สมสี วิทยาการจัดการ
6429 64184800108 นางสาว ภัทราภรณ์ สังขพงษ์ วิทยาการจัดการ
6430 64184800109 นางสาว ชลธิชา งามแทั วิทยาการจัดการ
6431 64184800110 นางสาว ศศิกาญจน์ จันทร์ศิริ วิทยาการจัดการ
6432 64184800111 นางสาว วรรณวลี เกิดเเจ่ม วิทยาการจัดการ
6433 64184800112 นางสาว รุ่งฟ้า เพชรม่อม วิทยาการจัดการ
6434 64184800113 นางสาว โศรดา วงษ์สง่า วิทยาการจัดการ
6435 64184800114 นางสาว กรรณิกา กล่ินจ าปา วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6436 64184800115 นางสาว นัทธิยา วงษ์รัคน์ วิทยาการจัดการ
6437 64184800116 นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณ วิทยาการจัดการ
6438 64184800117 นางสาว อนุสรา ปราบคะเชนร์ วิทยาการจัดการ
6439 64184800118 นางสาว กชพร ม่วงไข่ วิทยาการจัดการ
6440 64184800119 นางสาว สุดารัตน์ ทองรอด วิทยาการจัดการ
6441 64184800120 นางสาว ประภาพร มณีรัตน์ วิทยาการจัดการ
6442 64184800121 นางสาว ธัญจิรา คุมพันธ์ วิทยาการจัดการ
6443 64184800122 นางสาว ณัฐชยา ค าแย้ม วิทยาการจัดการ
6444 64184800123 นางสาว อารยา ซ าโพธ์ิ วิทยาการจัดการ
6445 64184800124 นางสาว ปวันรัตน์ นาคพุ่ม วิทยาการจัดการ
6446 64184800125 นางสาว พิมพ์มาดา อาษา วิทยาการจัดการ
6447 64184800126 นาย โกศล สละชีพ วิทยาการจัดการ
6448 64184800127 นาย พาโชค เม้ยขันหมาก วิทยาการจัดการ
6449 64184800128 นางสาว นันทฉัตร หลินภู วิทยาการจัดการ
6450 64184800129 นางสาว ณัฏฐพัชร์ หอมอินทร์ วิทยาการจัดการ
6451 64184800130 นางสาว สุพรรษา นันทสาร วิทยาการจัดการ
6452 64184800131 นางสาว ณิชชา พุ่มก าพล วิทยาการจัดการ
6453 64184800132 นางสาว ไอริณ ชนไพโรจน์ วิทยาการจัดการ
6454 64184800133 นางสาว พิชญาภา ป่ินวันนา วิทยาการจัดการ
6455 64184800134 นางสาว ชลธิชา ศรีเพ็งแก้ว วิทยาการจัดการ
6456 64184800135 นางสาว ญาณิศา หวังใจดี วิทยาการจัดการ
6457 64184800136 นางสาว จุฑามาศ โพธ์ิดง วิทยาการจัดการ
6458 64184800137 นางสาว อริศรา ตินะรัก วิทยาการจัดการ
6459 64184800138 นางสาว วิภาวี ชาดี วิทยาการจัดการ
6460 64184800139 นางสาว ปัทมสร เมฆกระจ่าง วิทยาการจัดการ
6461 64184800140 นางสาว พัชรภรณ์ ขันตี วิทยาการจัดการ
6462 64184800141 นางสาว ณัฐนรี คูนา วิทยาการจัดการ
6463 64184800142 นางสาว ภัทรวดี โล่ส าราญ วิทยาการจัดการ
6464 64184800143 นางสาว นภัสสร จินดาสุข วิทยาการจัดการ
6465 64184800145 นางสาว ทิพวรรณ ทองพานิช วิทยาการจัดการ
6466 64184800146 นางสาว ปิยฉัตร ข าวงค์ วิทยาการจัดการ
6467 64184800147 นางสาว ศิริพร บัวลา วิทยาการจัดการ
6468 64184800148 นางสาว กฤตพร สุริยวงศ์ วิทยาการจัดการ
6469 64184800149 นางสาว สุวจี แท่งทอง วิทยาการจัดการ
6470 64184800150 นางสาว ชลลดา แจ้งไพร วิทยาการจัดการ
6471 64184800151 นางสาว ชนนพร ศรีสุขโข วิทยาการจัดการ
6472 64184800152 นางสาว เข็มอักษร ทองแพ วิทยาการจัดการ
6473 64184800153 นางสาว ฉวีวรรณ โสดา วิทยาการจัดการ
6474 64184800154 นางสาว อริศรา พ่อค้าใหญ่ วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6475 64184800155 นางสาว เอมอร มะยมหวาน วิทยาการจัดการ
6476 64184800156 นางสาว ลภัสรดา มหาทัพกฤษ วิทยาการจัดการ
6477 64184800157 นางสาว เกศสุดา ออกเเมน วิทยาการจัดการ
6478 64184800158 นางสาว ญาณินทร์ สิงหะ วิทยาการจัดการ
6479 64184800159 นางสาว สิริกัญญา แพงทอง วิทยาการจัดการ
6480 64184800160 นางสาว สุชัญญา แก้วค า วิทยาการจัดการ
6481 64184800161 นางสาว วิมลรัตน์ ขวัญทอง วิทยาการจัดการ
6482 64184800162 นางสาว จิตรตรารัตน์ พุฒดง วิทยาการจัดการ
6483 64184800163 นางสาว ชนัญญา ไทรแช่มจันทร์ วิทยาการจัดการ
6484 64184800164 นางสาว พรชิตา โพธ์ิระย้า วิทยาการจัดการ
6485 64184800165 นางสาว ณัฐชานันท์ อ านวยผล วิทยาการจัดการ
6486 64194700101 นางสาว ศศิกาญจน์ หายทุกข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6487 64194700102 นาย อ าพล กาชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6488 64194700104 นางสาว ณัฐรัตน์ สอนเถ่ือน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6489 64194700105 นางสาว ภัทราพร ตรีทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6490 64194700106 นางสาว สุชาดา เหล็กลึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6491 64194700107 นางสาว ธวัลรัตน์ เย็นระยับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6492 64194700108 นางสาว มนตร์ลดา ย้ิมเท่ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6493 64194700109 นางสาว กชกร ช านาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6494 64194700110 นางสาว วนิดา ภู่ทับทิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6495 64194700111 นางสาว อริสรา พรมอินทร์แก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6496 64194700112 นางสาว รัตนมณี อินทร์สิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6497 64194700113 นางสาว พรศุดา ทองทรวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6498 64194700114 นางสาว สรวีย์ นภาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6499 64194700115 นางสาว นันทิชา เเพรเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6500 64194700116 นางสาว ปภัสรา เชาว์ไว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6501 64194700117 นางสาว วริศรา ชูสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6502 64194700118 นางสาว เกศิณี วงษ์วิสุทธ์ิขจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6503 64194700119 นางสาว ศิริญญา ชมช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6504 64194700120 นางสาว เกวลิน ชัยสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6505 64194700121 นางสาว ศศิกานต์ สาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6506 64194700122 นางสาว พิมพิศา วิไลข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6507 64194700123 นางสาว ปัญญารัตน์ จันทร์รุ่งโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6508 64194700124 นางสาว อรรถญา อารีพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6509 64194700125 นางสาว อริสรา พิมพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6510 64194700127 นางสาว รติรส ค าเสวก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6511 64194700128 นางสาว จารุวรรณ ทองค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6512 64194700129 นาย ระพีพัฒน์ นาคทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6513 64194700130 นางสาว จิราพัชร เรืองกลัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6514 64194700131 นางสาว จีรนันท์ กอดแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6515 64194700132 นางสาว วรารัตน์ บุญอ้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6516 64194700133 นางสาว เจนจิรา โอนอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6517 64194700134 นางสาว สุภาพร มาอ่อนตา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6518 64194700135 นาย ธนวัฒน์ สุกรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6519 64194700136 นางสาว แสงแข เจแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6520 64194700137 นางสาว กมลทิพย์ บุญรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6521 64194700140 นาย เมธิต เกตุเป้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6522 64194700141 นางสาว อัจฉราภรณ์ จันทร์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6523 64194700142 นางสาว ปวีณา น้อยต้ัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6524 64194700143 นางสาว อนัญธิญา ไหมธรรมจักร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6525 64194700144 นาย รณชัย ค ากระสินธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6526 64194700145 นางสาว พัชรี เย็นฉ่ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6527 64194700146 นางสาว กนิษฐา รังษ๊สกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6528 64194700147 นางสาว วรรณษา ม่ันคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6529 64194700148 นาย ไชยภัทร ขาวพันธ์ุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6530 64194700150 นางสาว รักษ์ศิริ ยูโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6531 64194700151 นางสาว สุชานันท์ จีนคล้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6532 64194700152 นางสาว รัตนาภรณ์ จีรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6533 64194700153 นางสาว ปริณด์ญา รักพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6534 64194700154 นาย นัฐชนน เมืองวัฒนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6535 64194700155 นาย รัฐภูมิ พวงประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6536 64194700156 นางสาว ดลฤดี เงางาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6537 64194700157 นางสาว ปุริมปรัชญ์ จันเฟ่ือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6538 64194700158 นางสาว ปัณณภัสร์ พิณราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6539 64194700159 นางสาว อรปรียา จับคีรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6540 64194700160 นางสาว กรรณิกา รังผ้ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6541 64194700161 นาย กิตติคม แช่มแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6542 64194700162 นาย เจษฎาพงษ์ ทวีผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6543 64194700163 นางสาว ศิริลักษณ์ มีมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6544 64194700164 นางสาว พรรณวษา มะนาวหวาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6545 64194700165 นางสาว ชาลิณี หย่งกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6546 64194700166 นางสาว จิราพร แสงสุริยานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6547 64194700167 นางสาว สุนิสา ดายงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6548 64194700168 นางสาว ณัฐธิดา แย้มอุบล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6549 64194700169 นาย รัชานนท์ กลินณศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6550 64194700170 นางสาว พรพรรณ พรรณรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6551 64194700171 นางสาว ชลธิชา ภู่เกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6552 64194700172 นางสาว ศิวิมล อินทรสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6553 64194700173 นางสาว สุวีรา เทียนพลับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6554 64194700174 นางสาว กัญชนิกา บานเย็น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6555 64194700175 นางสาว อณรรขอร จงกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6556 64194700176 นางสาว ปิยะนุช ประดับมุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6557 64194700177 นางสาว ขนิษฐา แก้วสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6558 64194700178 นางสาว อรพินญา อ่ิมเช้ืออยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6559 64194700179 นาย สุรชัย สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6560 64194700180 นางสาว นิรัตติกานต์ สะพานแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6561 64194700181 นางสาว กนกวรรณ ดวงปฏิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6562 64194700182 นางสาว สุนิษา ลิมปิทีป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6563 64194700183 นางสาว พรธีรา พรเดเชศรีจ าปา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6564 64194700184 นางสาว พรไพรินทร์ นาแพงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6565 64194700185 นาย ศาสตรา เทพจ้ัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6566 64194700186 นางสาว ลักษณา ผิวอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6567 64194700187 นาย สุรยุทธ พูลพะเนียด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6568 64194700188 นางสาว กมลวรรณ ม่ันธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6569 64194700189 นางสาว ฐิติรัตน์ เสรีวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6570 64194700191 นางสาว กุลวรา เฟ่ืองฟู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6571 64194700192 นางสาว พรไพลิน เดชพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6572 64194700193 นางสาว อารียา ว่องนิติรัตตกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6573 64194700194 นางสาว ศศิวิมล แดงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6574 64194700195 นางสาว พรสวรรค์ เอ่ียมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6575 64194700196 นาย วงศธร เพ่ิมพูลทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6576 64194700197 นางสาว ภัทรภรณ์ ม่ันทุกะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6577 64194700198 นางสาว มณีมณฑ์ นิลเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6578 64194700199 นางสาว ณัฐกานต์ เช้ือบรรดิษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6579 64194700200 นาย ภูวนัย อนุบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6580 64194700201 นาย ณัฐภรณ์ ทรงสอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6581 64194700202 นางสาว จีรนันท์ แก้วระมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6582 64194700203 นางสาว วรรณิภา โสมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6583 64194700204 นางสาว จิณัฐตา ใสหยด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6584 64194700205 นางสาว พัชว์ดี ก่ึงวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6585 64194700206 นางสาว ฤทัย ธรรมวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6586 64194700208 นางสาว สุกัญญา วัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6587 64194700209 นาย รติพงศ์ เมืองนาคิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6588 64194700210 นางสาว รสิกา เตร์มี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6589 64194700211 นางสาว ณัฏฐนันท์ สินสมุทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6590 64194700212 นางสาว สุจิรา ค้ าคูณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6591 64194700214 นาย อรรถพล กระปุกทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6592 64194700215 นาย ปิติภัทร สิงห์เงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6593 64194700216 นางสาว เสาวณีย์ พันธ์ุเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6594 64194700217 นางสาว พาสนา ถาวงราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6595 64194700218 นางสาว จันทร์จิรา ธารีศักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6596 64194700219 นางสาว กันยารัตน์ นวลปักศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6597 64194700221 นางสาว มลธิชา ศิริบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6598 64194700222 นางสาว รัตนาวดี จ าม่ัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6599 64194700223 นางสาว กัญญาณัฐ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6600 64194700224 นาย กฤษฎา พรหมนิมิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6601 64194700225 นางสาว จณิตา ตะกรุดแจ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6602 64194700226 นางสาว ขวัญจิรา สุระเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6603 64194700228 นางสาว ลดาวรรณ์ เน่ืองหวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6604 64194700229 นางสาว มรุตา ศิลากรปิติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6605 64194700230 นางสาว เจนจิรา เล้ียงล้ า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6606 64217030101 นางสาว พิมลวรรณ พูลวงษ์ ครุศาสตร์
6607 64217030103 นางสาว ปารวดี ต้ังชัยวรรณา ครุศาสตร์
6608 64217030104 นาย พงศ์พิพัฒน์ แย้มปราศัย ครุศาสตร์
6609 64217030105 นางสาว อาภัสรา เพชรเกิด ครุศาสตร์
6610 64217030107 นางสาว อนุศจี พันสลาบขวา ครุศาสตร์
6611 64217030108 นางสาว วรรณภา ริยะจันทร์ ครุศาสตร์
6612 64217030109 นาง กนกรัตน์ นิลโคตร ครุศาสตร์
6613 64217030110 นางสาว อารีรัตน์ มะนาวหวาน ครุศาสตร์
6614 64217030111 นาย ชัยธวัช สมนึก ครุศาสตร์
6615 64224630103 สิบโท พีรพงษ์ ทาจู เทคโนโลยีสารสนเทศ
6616 64224630105 สิบโท ธนโชติ เงินทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6617 64224630107 สิบโท บุณยกร สมัครสมาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
6618 64224630108 นาย ปิยวัฒน์ กันทะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6619 64224630109 นาย จิโรจ กุลอ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
6620 64224630111 สิบโท ภานุพันธ์ เส้นคราม เทคโนโลยีสารสนเทศ
6621 64224630113 นาย พีรพัฒน์ เกิดศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
6622 64224630116 จ่าอากาศตรี อภิวัฒน์ สว่างรัตนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
6623 64224630117 ร้อยโท ปกรณ์ หอมช่ืน เทคโนโลยีสารสนเทศ
6624 64224630118 นาย กิตติพัฒน์ บุตรแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
6625 64224630119 นาย วีรพันธ์ ทองสุก เทคโนโลยีสารสนเทศ
6626 64224630120 นางสาว อภัสรา ชุณหกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
6627 64224630122 สิบโท อัษฎา กวานดา เทคโนโลยีสารสนเทศ
6628 64224630123 นางสาว ศิริรัตน์ บุญเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
6629 64224630124 สิบเอก กฤษณ์ ใจดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
6630 64224630125 จ่าอากาศตรี นพรัตน์ ปัญจะหงษ์ค า เทคโนโลยีสารสนเทศ
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6631 64224630126 สิบเอก วัฒนา คนไว เทคโนโลยีสารสนเทศ
6632 64224630127 จ่าอากาศตรี ประวิทย์ ค าเอ่ียม เทคโนโลยีสารสนเทศ
6633 64224630128 จ่าอากาศตรี ด ารงเกียรติ สิมมะลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
6634 64224630130 สิบตรี บัณฑิตวงศ์ น าเกียรติกัมปนาท เทคโนโลยีสารสนเทศ
6635 64224630133 สิบโท ภูดิศ อินทร์บุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6636 64224630134 จ่าอากาศโท ภาสกร คงอุดร เทคโนโลยีสารสนเทศ
6637 64224630135 นาย ธีรศักด์ิ แสงค า เทคโนโลยีสารสนเทศ
6638 64224630136 นางสาว จิตติรัตน์ พัฒน์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6639 64224630137 นางสาว สุภาพร ตะกรุดเท่ียง เทคโนโลยีสารสนเทศ
6640 64224630138 นาย นวมินทร จ าปา เทคโนโลยีสารสนเทศ
6641 64224630139 นาย ส ารวย ช้างจวง เทคโนโลยีสารสนเทศ
6642 64224630140 นาย ปฤษฎี ปภาอัศวโสภณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6643 64224630141 จ่าอากาศโท นาวิน ป้ันนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ
6644 64224630142 นาย อัชนโชติ บัวดอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
6645 64224630143 นางสาว ศรัณย์พร สุขเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6646 64254750109 สิบโท อภิสิทธ์ิ ดินด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6647 64254750111 นาย นพรัตน์ อินต๊ะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6648 64254750112 สิบโท เอกราช จันทร์เติบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6649 64254750127 จ่าอากาศตรี อัครพล หริรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6650 64254750138 นางสาว ชไมพร สมเสนาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6651 64254750146 นาย วศิน นามเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6652 64254750148 นางสาว ภัทริกา อินทร์เลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6653 64254750163 สิบต ารวจโท ปานุพงษ์ บัวไข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6654 64254750168 สิบต ารวจตรี ดุสิต บุสุวะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6655 64272790101 นางสาว ชนิกานต์ แดงข า วิทยาการจัดการ
6656 64272790103 นางสาว กมลวรรณ ศรีหทัย วิทยาการจัดการ
6657 64272790104 นางสาว วิชชุดา แก่นเพ็ชร์ วิทยาการจัดการ
6658 64272790105 นาย พิตตินันท์ ผาผาย วิทยาการจัดการ
6659 64272790106 นาย สุดเขตต์ วิยาภรณ์ วิทยาการจัดการ
6660 64272790107 นางสาว ศิริพร บัวหลาด วิทยาการจัดการ
6661 64272790108 นางสาว นิศารัตน์ ทองบาง วิทยาการจัดการ
6662 64272790109 นางสาว ปาณิสรา มาลินันท์ วิทยาการจัดการ
6663 64272790110 นาย ทศพล โอกาศ วิทยาการจัดการ
6664 64272790115 นางสาว ปวีณา พิมพ์ศิริ วิทยาการจัดการ
6665 64272790116 นางสาว พิมชนก มูลเคน วิทยาการจัดการ
6666 64272790117 นางสาว คมคาย ศรีสันต์ วิทยาการจัดการ
6667 64272790119 นางสาว สุภาวดี สินกล่ า วิทยาการจัดการ
6668 64272790120 นางสาว อัจฉรา เพ็ชรจันทึก วิทยาการจัดการ
6669 64272790121 นาย วราพล เปรินกุล วิทยาการจัดการ



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6670 64272790122 นางสาว ณัฏฐณิชา โอฬาฤกษ์ วิทยาการจัดการ
6671 64272790123 นางสาว สุนิสา แก้วจวง วิทยาการจัดการ
6672 64272790126 นางสาว กาญจนา เนิบกระโทก วิทยาการจัดการ
6673 64272790127 นางสาว เพ็ชรรัตน์ เสือหิน วิทยาการจัดการ
6674 64272790129 นาย ปุนณภพ ผู้ดี วิทยาการจัดการ
6675 64272790130 นางสาว พรทิพย์ คงสุข วิทยาการจัดการ
6676 64272790131 นางสาว ธนภรณ์ ทับศัพท์ วิทยาการจัดการ
6677 64272790133 สิบตรี ศุภณัฐ พัสสาริกรณ์ วิทยาการจัดการ
6678 64294700101 นาย อภิมุข จันทราสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6679 64294700102 สิบตรี ภาณุพงศ์ มีใจเจือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6680 64294700103 นาย วรพงษ์ สกลรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6681 64294700104 นางสาว สุฑามาศ ศรีมาลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6682 64294700106 สิบตรี ตระการ วัฒนสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6683 64294700109 นาย อัครพล ธรรมรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6684 64294700111 นาย สุปกาณฑ์ โชคศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6685 64294700112 นาย ธันวา ค้าธัญญะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6686 64294700113 สิบตรี เกียรติรัตน์ ศรีสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6687 64294700114 นางสาว ณิชากร สิงหฬ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6688 64294700115 นาย นันธิพัฒน์ กล่ันศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6689 64294700116 นางสาว จิรวดี ราคลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6690 64294700117 นางสาว ป่ินสุดา คุ้มเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6691 64294700121 นางสาว กัลย์ฐิตา โอชารส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6692 64294700122 สิบต ารวจตรี คมกฤษ บุญประจวบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6693 64294700123 นาย ธงชัย สุขเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6694 64294700125 นาย ทศพร วิมุกตายน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6695 64294700126 นาย ปัณณวัชร์ ไผ่ชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6696 64294700128 นางสาว ปริศา บุญธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6697 64294700130 นางสาว ธัญญลักษณ์ โพธ์ิละนก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6698 64294700131 นาย ศิวากรณ์ ดีผิว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6699 64294700133 จ่าอากาศตรี วุฒิชัย โคสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6700 64294700135 นางสาว จุฬาทิพย์ สิงห์ลอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6701 64294700138 นางสาว อรกัญญา ดอกบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6702 64294700140 จ่าอากาศตรี รัฐภูมิ ค าปันต๊ิบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6703 64294700142 สิบเอก กิตติพงษ์ ใจแสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6704 64294700144 นาย ทศพล เอิบผักแว่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6705 64294700148 นางสาว กุลวิไร อินปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6706 64294700149 ร้อยตรี ชุติพนธ์ อินทชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6707 64294700153 นาย ณพรุจ จิตรสมัคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6708 64294700154 นางสาว สุภาวดี ภู่ระหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดับท่ี รหัสนศ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ
6709 64294700156 สิบโท กมลศักด์ิ โมงขุนทด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6710 64294700157 นางสาว เมธาพร สังข์สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6711 64294700158 นาย พรากร วงษ์สุดใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6712 64294700159 นางสาว มุฑิตา กล่ินโกสุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6713 64294700160 นางสาว หยดเทียน โปร่งเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6714 64294700161 นาย ชิษณุพงศ์ มาเรียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6715 64294700162 สิบเอก นิชนันท์ ส าอาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6716 64294700163 นาย สุรชาติ ปุราชะท าเม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6717 64294700167 นาย กิตติศักด์ิ กมลพัฒนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6718 64294700170 สิบเอก เฉลิมชัย ช้ันเฟ่ืองฟู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6719 64294700172 นาย อรรตชัย โพธาราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6720 64294700173 นางสาว บุษบา เมืองแมน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6721 64294700174 นางสาว วิชุดา ทองบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6722 64294700175 นางสาว ชนัญชิดา เย่ียมฝ่ัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6723 64294700176 นาย ปิยะพงษ์ ทิพย์อารักษ์วงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6724 64294700179 นาย ไทยนิยม จ าปาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6725 64294700180 นางสาว กนกพร น้อยนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6726 64294700181 นางสาว นาตยา เขจรลาภ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6727 64294700182 นางสาว วิชชญา สายสุนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6728 64294700183 จ่าอากาศโท บุญฤทธ์ิ เกตุดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6729 64294700184 นางสาว จุฑามาศ เถาะรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


