
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ โควตา/Portfolio               

------------------------------------ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ โควตา/Portfolio นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัว 
ลงทะเบียน และชำระเงินลงทะเบียนเรียน ได้ทาง Internet http://reg.tru.ac.th ตั ้งแต่วันที ่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ – ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ที่ไม่เข้ารายงานตัว และชำระเงินลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด 
ทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ขั้นตอนการรายงานตัวทาง Internet  
   ๑.  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๗ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนทาง 
Internet เข้า http://reg.tru.ac.th   
   ๒.  ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นทั้ง Username และ Password  เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ 
   ๓.  กรอกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว 
   ๔.  คลิกปุ่มบันทึก 

 ๕.  พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคาร (เงินลงทะเบียนประมาณ  
๕,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท)  
   ๖.   พิมพ์ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือแนบหลักฐานการรายงานตัว 
     หลักฐานการรายงานตัว (เรียงตามลำดับ ดังนี้) 
    (๑)  ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พิมพ์จากหน้าเว็บที่รายงานตัว) 
    (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A๔  จำนวน ๑ ฉบับ 
    (๓)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล  ขนาด A๔  จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
    (๔)  สำเนาใบ รบ.๑ ป. , รบ.๑ ปวช. , รบ.๑ ปวส. หรือใบรายงานผลการเรียน  
                                     ขนาด A๔ จำนวน ๓ ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) 
    (๕)  สำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
   ๗.  นำหลักฐานการรายงานตัวมายื่นที่ กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
   ๘.  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/


 - ๒ - 

  ๙.  นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะต้องเข้า
รายงานตัวทาง Internet และชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ตามวันที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อกองบริการการศึกษาก่อนถึงกำหนด  
และหากปรากฏว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทันที 
  ๑๐. นักเรียนที่ได้สิทธิ์สำรอง ติดต่อขอรายงานตัว และชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี 
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งให้ทราบตามลำดับที่ประกาศ ในวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๑. ให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้เท่านั้น 
  ๑๒. ในกรณีท่ีสาขาวิชาเปิดสอนได้และนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ นักศึกษา
จะต้องสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทั้งหมด 
  ๑๓. ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ ๕,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท 
  ๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

๑๗๕๗/๒๕๖๔ 
 



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65174730101 นางสาว ชญานิน ยอดคํา

2 65174730102 นาย นราธิป นิพรรัมย

3 65174730103 นางสาว ณัฐธิดา ลครเกตุ

4 65174730104 นางสาว ชลพรรษ มงคลสุข

5 65174730105 นาย ธนภัทร เณรแขก

6 65174730106 นางสาว ชลิตา สวนสุวรรณ

7 65174730107 นาย พุฒิพงศ ลือแกว

8 65174730108 นางสาว สุภาวดี สีไทย

9 65174730109 นางสาว เบญจมาพร แกวประดิษฐ

10 65174730110 นางสาว ศุภมาส จรพิษ

11 65174730111 นางสาว พัชริตา นิลหา

12 65174730112 นางสาว ชิดชนก ทับโต

13 65174730113 นางสาว ระพีพัฒน สูนยี่ขัน

14 65174730114 นางสาว ศศิธร พูลศิลป

15 65174730115 นางสาว พลอยวรินทร ชัยณรงค

16 65174730116 นางสาว พิยดา กลิ่นฉาง

17 65174730117 นางสาว ณัฐณิชา สวางศรี

18 65174730118 นาย ไตรทศ คลองธัญกรณ

19 65174730119 นาย ธนดล ทองคําเกิด

20 65174730120 นางสาว กัญญาณัฐ สุขโต

21 65174730121 นางสาว ชลธิชา ปนสุข

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65154520101 นาย ภัทรพล จันทรลุน

2 65154520102 นาย ศุภกิจ มุกดา

3 65154520103 นาย จิระศักดิ์ รักบุตร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อส.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65134810101 นาย ทินภัทร ศรีศิริ

2 65134810102 นางสาว สุทธิชา ศรีพันธุ

3 65134810103 นางสาว กนกวรรณ เมงรักษ

4 65134810104 นางสาว เนตรนภา เฟองจินดา

5 65134810105 นางสาว พลอยชมพู สิงหเถื่อน

6 65134810106 นางสาว อริสรา นิโยธา

7 65134810107 นางสาว สุกัญญา สิงหบูรณ

8 65134810108 นางสาว รักษิณา หงหษา

9 65134810109 นางสาว ชลลดา จันทกล

10 65134810110 นางสาว ภัทชา วัดเรือง

11 65134810111 นางสาว สิรภัทร วงษหมอ

สาขาวิชาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65184800101 นางสาว ธนฐา ยิ้มฉุน

2 65184800102 นางสาว ธันยาภรณ เครือกิจ

3 65184800103 นางสาว พัชราภา สอนศรี

4 65184800104 นางสาว กัญญาณัฐณิชา เอื้องคําประเสริฐ

5 65184800105 นางสาว ภัทรวดี เลี่ยมเงิน

6 65184800106 นางสาว เจนจิรา สารแสน

7 65184800107 นางสาว กัญญาณัฐ อินสกุล

8 65184800108 นางสาว ธมลวรรณ มหาทอง

9 65184800109 นางสาว ดารณี ฝกบัว

10 65184800110 นางสาว วิสสุตา เสาวพัฒน

11 65184800111 นางสาว ณิชากร อัตพันธ

12 65184800112 นางสาว ศิริภัสสร เย็นจิตร

13 65184800113 นางสาว นันทนา พิมพาภรณ

14 65184800114 นางสาว ณัฐวรรณ แซโงว

15 65184800115 นางสาว  สิรินญา ระแสนไทย

16 65184800116 นางสาว ปราถนา ชัยลอม

สาขาวิชาการบัญชี บช.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65182800101 นางสาว กานตพิชชา โนนจุย

2 65182800102 นางสาว อนุธิดา สีชัยตุง

3 65182800103 นางสาว ภาวดี กองเมือง

4 65182800104 นางสาว จิรัชญา เจ็กนอก

สาขาวิชาการบัญชี บช.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114100101 นางสาว นภัคปภา มาภรณ

2 65114100102 นางสาว ศศิวิมล ฤกษดี

3 65114100103 นางสาว พัทธมน นาคโครพ

4 65114100104 นาย สายัณห ใจดี

5 65114100105 นางสาว อินทชลิตา ธนาวัฒนเอกจินดา

6 65114100106 นางสาว สงกรานท ทองคํา

7 65114100107 นางสาว เอมวิกร เพชรขุนทด

8 65114100108 นางสาว เพชรมณีรัตน เล็กศิริ

9 65114100109 นางสาว ทรรศวรรณ คงสถาน

10 65114100110 นางสาว อาทิตยา ปญญาละ

11 65114100111 นาย พีรพัฒน ซอกดุลย

12 65114100112 นางสาว สาวิตรา เขียวนอย

13 65114100113 นางสาว ภัทรสุดา คงประทีป

14 65114100114 นางสาว กนกพร งามเปยม

15 65114100115 นางสาว ใบเตย กองพันธ

16 65114100116 นางสาว ปาริฉัตร พรรษา

17 65114100117 นางสาว พัชรพร ศรีมาวงษ

18 65114100118 นางสาว ภณิดา เฉลยถอย

19 65114100119 นาย สิทธิกร สังหรณ

20 65114100120 นางสาว พิมพวลัญจ เหมือนเพ็ชร

21 65114100121 นางสาว สุวิภา พะนอ

22 65114100122 นาย นพรัตน เต็มเปยม

23 65114100123 นางสาว พิชญา จิตรพักดี

24 65114100124 นางสาว ธรีรัตน เหลาบุตดา

25 65114100125 นางสาว ฐิติมา กิ่งไทร

26 65114100126 นางสาว สุธีธิดา อินทรศิริ

27 65114100127 นางสาว ประภาศิริ พิมพา

28 65114100128 นางสาว ณภัทร ใจหาญ

29 65114100129 นางสาว อภิสรา เกิดผล

30 65114100130 นางสาว ณัฐชา นิ่มทอง

สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

31 65114100201 นางสาว จันจิรา แสนรัก

32 65114100202 นางสาว สุดารัตน อูสําราญ

33 65114100203 นางสาว สุภาวดี เปยมรอด

34 65114100204 นางสาว จันทรนภา แกวบุตรดี

35 65114100205 นางสาว เกษมณี สุระโชติ

36 65114100206 นางสาว อนงคนาฏ พันธสาลี

37 65114100207 นางสาว ณิชาดา ทองอุไร

38 65114100208 นางสาว วนิดา รัตนวิจารณ

39 65114100209 นางสาว จิตตานันท แกวตระกูล

40 65114100210 นางสาว ณัฏฐณิชา นิลสนิท

41 65114100211 นางสาว ลักษณารีย เสาะแสวง

42 65114100212 นางสาว ลาวัลย แวววุฒิชัยสิทธิ์

43 65114100213 นางสาว พิมพพรรณ จอยจํานงค

44 65114100214 นางสาว ภัทรวดี ดีดวงพันธ

45 65114100215 นางสาว ธนพร ภูสุวรรณ

46 65114100216 นางสาว วรีสา ฉ่ําแสง

47 65114100217 นางสาว กมลวรรณ สะทองปา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114160101 นางสาว สุขใจ ยามวัน

2 65114160102 นางสาว พรชิตา พันธพานิช

3 65114160103 นางสาว กมลวรรณ เสมานิตย

4 65114160104 นางสาว พัชราภา ทองสุข

5 65114160105 นางสาว ณัฐพร ปนทอง

6 65114160106 นางสาว น้ําฝน กรองใจ

7 65114160107 นางสาว เพ็ชรสุดา คําเคน

8 65114160108 นางสาว ภัทราพร มวงเงิน

9 65114160109 นางสาว กุลชญา เสมอบุตร

10 65114160110 นางสาว เนตรนภา ธัญญเจริญ

11 65114160111 นางสาว จิราพร สิงหะ

12 65114160112 นางสาว ชัชณาภร ราชสีห

13 65114160113 นางสาว กัลยานี จะระ

14 65114160114 นางสาว ศศิตา เชลงศักดิ์

15 65114160115 นางสาว สิริกร เกตุฉันท

16 65114160116 นางสาว สิริรัตน เจริญมา

17 65114160117 นางสาว วิลัยภรณ โวหารลึก

18 65114160118 นางสาว เพชรลดา เขียวพฤกษ

19 65114160119 นางสาว ธมนวรรณ ดีมูล

20 65114160120 นางสาว นันทภรณ นิติกุล

21 65114160121 นางสาว ณัฐวรา พวงมาลี

22 65114160122 นางสาว แพรวนภา อยูเนียม

23 65114160123 นางสาว สุภาพร ศรีสุข

24 65114160124 นางสาว ณัฐธิดา จรดล

25 65114160125 นางสาว ชฎาพร วงแวง

26 65114160126 นางสาว อัจฉราวดี ฤกษยินดี

27 65114160127 นางสาว ปวันรัตน ยุงสันเทียะ

28 65114160128 นางสาว สุธิตา มาตสงคราม

29 65114160129 นางสาว วนิดา กลางเกทาร

30 65114160130 นางสาว ธัญญาภรณ ชาญฉลาด

31 65114160201 นางสาว อชิรญาณ พินิจผล

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124010101 นาย ภาคิน สินขุนทด

2 65124010102 นาย พรพิพัฒน คงมะกล่ํา

3 65124010103 นาย ชัยวัฒน พวงวงษ

4 65124010104 นางสาว จันทกานติ์ พรหมหิต

5 65124010105 นางสาว กัญญารัตน คูนา

6 65124010106 นางสาว วรินทร ราชวงษ

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและนวัตกรรม วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114200101 นางสาว ศศิธร ชวนขุนทด

2 65114200102 นางสาว นฤมล ลออุดมสมเจริญ

3 65114200103 นาย วราวุธ โพธิ์ศรี

4 65114200104 นางสาว ณัฐธิดา เทียมวัน

5 65114200105 นาย อรรถกานต พิมพขันธ

6 65114200106 นางสาว มัลลิกา หมอนนทา

7 65114200107 นางสาว ณัฐธินี เลาะไทสงค

8 65114200108 นางสาว กนกวรรณ พันธุไม

9 65114200109 นาย วสวัตตื์ อินทรแกว

10 65114200110 นาย ภูริสิริ ทองนุย

11 65114200111 นางสาว ปริยากร แปนนาค

12 65114200112 นางสาว บัณฑิตา ขนทอง

13 65114200113 นางสาว สุภาวรรณ ตันทา

14 65114200114 นางสาว วันวิสา บัวดี

15 65114200115 นาย อนพัทย ทองชัย

16 65114200116 นางสาว พิมพรดา แซลี้

17 65114200117 นางสาว พิทยาภรณ เจริญขํา

18 65114200118 นาย ธีรพัฒน พรอมสุข

19 65114200119 นางสาว ณัฏฐณิชา ขุนแผน

20 65114200120 นาย ธิรพล เอี่ยมพวง

21 65114200121 นางสาว ธิติมา สังสินชัย

22 65114200122 นางสาว ปยดา จินดาวงศ

23 65114200123 นางสาว นรมน สังขทอง

24 65114200124 นาย ศิวกร ทองคําชู

25 65114200125 นางสาว กนกวรรณ อิ่มเอม

26 65114200126 นางสาว กฤติยา บุญชีวิต

27 65114200127 นางสาว วิภาวี ดิษสละ

28 65114200128 นางสาว ชมภูแพรว สายแดง

29 65114200129 นางสาว พรรษา รักษาเงิน

30 65114200130 นางสาว ภริตาพร วงคนรเศรษฐ

สาขาวิชาคณิตศาสตร ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

31 65114200201 นางสาว พัชราวลัย ปนรม

32 65114200202 นาย ภาณุพงษ วงคคําจันทร

33 65114200203 นางสาว กัลยรัตน ดานทอง

34 65114200204 นางสาว ณัฐนารี ชออุบล

35 65114200205 นางสาว บัณฑิตา จันทรแกว

36 65114200206 นางสาว เจนจิรา อบปน

37 65114200207 นางสาว กัญญาวีร กุลจีน

38 65114200208 นางสาว รินรดา โชคพิพัฒนไพบูลย

39 65114200209 นาย สมประสงค แกวสด

40 65114200210 นางสาว กนกกร เพ็งเพียร

สาขาวิชาคณิตศาสตร ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114260101 นาย ธนพล ฤกษบุบผา

2 65114260102 นางสาว ชลิดา โพธิ์แปลก

3 65114260103 นาย ณัฐชนน ลครเกตุ

4 65114260104 นาย ธัชพล จิตรกลาง

5 65114260105 นาย จิระวัฒน ทองดี

6 65114260106 นาย นนทพัทธ เกิดจั่น

7 65114260107 นาย ภูผา พละสุข

8 65114260108 นางสาว จีราวรรณ สิมาจารย

9 65114260109 นางสาว ปนัดดา กอนทองคํา

10 65114260110 นางสาว ชัญญานุช อนุเสถียร

11 65114260111 นางสาว สิชากร บรรเทาทุกข

12 65114260112 นาย มานิตย กระเเสรสินธ

13 65114260113 นาย ทรงพล ทองงาม

14 65114260114 นาย สาธิต ศรีศุภนิมิตกุล

15 65114260115 นาย ธนกฤต แจมแจง

16 65114260116 นางสาว พรรษชล สุวรรณเรือง

17 65114260117 นางสาว สุชาวดี อินบํารุง

18 65114260118 นางสาว จันธิวา วรขันธ

19 65114260119 นาย สัมพันธุ ปะวะภูตา

20 65114260120 นาย พลพล อินทรอ่ํา

21 65114260121 นาย พรพิพัฒน ทองสุข

22 65114260122 นาย ปยพัชร กิ่งแกว

23 65114260123 นาย ธนรัตน เพ็งบุญ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114190101 นางสาว อรลักษณ แกวสุข

2 65114190102 นางสาว เกตุวดี เทิญเสกตุ

3 65114190103 นาย ศรายุทธ โพธิน

4 65114190104 นางสาว ภัทรวดี นอยบุตดี

สาขาวิชาเคมี ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114280101 นางสาว พรนภา สาทประภา

2 65114280102 นางสาว ชนากานณ สังขเงิน

3 65114280103 นางสาว องคอร จันเครือเกิด

4 65114280104 นางสาว บัณฑิตา หมื่นสะกล

5 65114280105 นางสาว ภิญญดา ฉงสกุล

6 65114280106 นาย ประธาน เพิ่มคํา

7 65114280107 นางสาว กัญญาพร สาสูงเนิน

8 65114280108 นางสาว แสงทิพย สภาภัก

9 65114280109 นางสาว สโรชา อินทอง

10 65114280110 นางสาว ณัฐวรรณ คงสริ

11 65114280111 นางสาว กิตติยาพร วีระวัฒนวงศ

12 65114280112 นางสาว สุวัจนี มาลาวงษ

13 65114280113 นางสาว ชัชชา กลิ่นโกสุม

14 65114280114 นาย พงศกร เทียมนิคม

15 65114280115 นางสาว ภัสสรา ทองทา

16 65114280116 นางสาว พวงชมพู กลัดทอง

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114320101 นาย พีรพัฒน ฉัตรทอง

2 65114320102 นาย ธนธรณ สระสม

3 65114320103 นาย นครินทร เรืองประกาย

4 65114320104 นาย สันติภาพ กอนคํา

5 65114320105 นางสาว มะลิวรรณ โพธิ์วัด

6 65114320106 นาย ธนนน ขจรคติมา

7 65114320107 นาย ปรเมศวร จิ๋วแหยม

8 65114320108 นาย ธนวิชญ ดํารงคภูมิ

9 65114320109 นาย นทีธร ศรขจร

10 65114320110 นาย ณัฐิวุฒิ มณีคุม

11 65114320111 นางสาว โญทกา ศรีระสา

12 65114320112 นาย ธีระพงษ โพธิรักษา

13 65114320113 นาย ศุภวิชญ เกิดกิจ

14 65114320114 นาย ขจรศักดิ์ ศิรารัตน

15 65114320115 นางสาว ณัฐสริยา วงศกําไร

16 65114320116 นาย คณเดช ขลิบเงิน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65152580101 นาย อนันตชัย คําหมาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล อส.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65122640101 นางสาว ณัฐกฤติยาภรณ บํารุงไทย

2 65122640102 นาย วิศรุต สิทธิรักษ

3 65122640103 นางสาว บุษยพรรณ ภาณุเวศ

4 65122640104 นาย นายธีรภัทร เพ็ชรไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ว.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65122630101 นางสาว ณัฐนิช คําภีระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ว.วิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124640101 นาย ศุภกิตติ์ รูกิจนา

2 65124640102 นางสาว วิภาวินี ไขหงษ

3 65124640103 นางสาว พวงเพชร นอยสุวรรณ

4 65124640104 นาย ธนกร อักษรทอง

5 65124640105 นางสาว สิริยากร สุสะดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124630101 นางสาว ธนิสร เทียนดี

2 65124630102 นางสาว สมปติมา สมคง

3 65124630103 นางสาว สุปรียา กลิ่นคง

4 65124630104 นาย นาวิน รตะวาณิช

5 65124630105 นางสาว ทิพยจุฑา ชะเอม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65154430101 นางสาว ศิริโสภา ลาดสลุง

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม อส.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65152430101 นางสาว สิริกร เลือดสันเทียะ

2 65152430102 นาย นราธิป นนสกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม อส.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124440101 นางสาว สุรัตนชาวดี ขุนศรี

2 65124440102 นางสาว พรพรหมณ ศรีสิงห

3 65124440103 นาย ณัฐชนน โนนดี

4 65124440104 นางสาว พรพราหมณ ศรีสิงห

5 65124440105 นางสาว พรรณปพร รัตนเจริญทรัพย

6 65124440106 นางสาว กัลยกร ฉิมมา

7 65124440107 นางสาว นงนุช โสภา

8 65124440108 นางสาว สราญรัศม อัครปภาวิเศษ

9 65124440109 นาย ชนาธิป เครือคํา

10 65124440110 นาย กันตวิชญ สังฆรัตน

11 65124440111 นางสาว จุฑามาศ ศรีวิบูลย

12 65124440112 นางสาว สุภาวัลย นาคโพธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65154750101 นางสาว ศุพานัน พลีดี

2 65154750102 นาย ฉัตรชัย นามวงษ

3 65154750103 นาย พงศพัศ โยมไธสง

4 65154750104 นางสาว อริสรา ปอมบุบผา

5 65154750105 นางสาว ปฑิตตา ปฐมทศพร

6 65154750106 นาย อมรเทพ พรหมจารี

7 65154750107 นางสาว สิดาภร นพพิบูลย

8 65154750108 นางสาว ขนิษฐา พึ่งนา

9 65154750109 นางสาว บุณลักษณษา ชุมเกษร

10 65154750110 นางสาว ธิติยา โพนยะพันธ

11 65154750111 นางสาว พัชรธิดา เงินประเสริฐ

12 65154750112 นางสาว ศิริทิพย อภัยพัฒน

13 65154750113 นางสาว เพชรรัตน ปานนิล

14 65154750114 นางสาว ธิดารัตน แกวคํา

15 65154750115 นางสาว สายธาร ชอสอาด

16 65154750116 นาย อานนท ราชวี

17 65154750117 นางสาว ปาริชาติ แกวงาม

18 65154750118 นางสาว ชนากานต คลายมี

19 65154750119 นาย ชินวัตร นอยตั้ง

20 65154750120 นางสาว ชนิตา พรมตะ

21 65154750121 นางสาว นนทิชา เขียวกุล

22 65154750122 นางสาว ปวีณธิดา  กลิ่นเกษร

23 65154750123 นางสาว สิริมา บัวงาม

24 65154750124 นางสาว เมษญา บุญประจวบ

สาขาวิชานิติศาสตร น.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65104410101 นางสาว ตะวัน ปานสุข

2 65104410102 นางสาว พิมพชนก นาคศิริ

3 65104410103 นาย พชร เครือสุวรรณ

4 65104410104 นางสาว ธนพร สรอยสังวาลย

5 65104410105 นาย ภาณุเดช แลวสวาง

6 65104410106 นางสาว ดารณี ญาติพัฒน

7 65104410107 นางสาว รวิสรา ชาญชัยรัตนโชติ

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล นศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65174910101 นางสาว ขวัญชนก แกวแสงทอง

2 65174910102 นาย ธรรมรัตน แกวอราม

3 65174910103 นาย วีรภัทร ทับเที่ยง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ว.การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65174790101 นางสาว ชุติมา ทองเต็ม

2 65174790102 นางสาว วนิดา กองภาค

3 65174790103 นาย อิทธิพัทธ พิภาภรณ

4 65174790104 นางสาว วัชราภรณ ศรีโชค

5 65174790105 นางสาว พัทธธีรา ทองคง

6 65174790106 นางสาว เขมิสรา สนิทไทย

7 65174790107 นาย ณัฐกุล ทองทา

8 65174790108 นางสาว วิภาวี พันทวี

9 65174790109 นางสาว ชุติมา ยาวะโร

10 65174790110 นางสาว พงษนภา โพธิ์สุด

11 65174790111 นางสาว จงรัก นาคนวล

12 65174790112 นางสาว ภณิดา คําบุญญา

13 65174790113 นางสาว สายวรี พูลศิลป

14 65174790114 นาย พีรวัฒน แซโคว

15 65174790115 นางสาว สุทธิดา แกวสุก

16 65174790116 นาย พิชิตชัย เหล็กเพ็ชร

17 65174790117 นางสาว  ภรัณยา ชํานาญโพธิ์

18 65174790118 นางสาว เบญจมาศ เมฆชัย

19 65174790119 นางสาว เกตุวิไล ซอมจันทา

20 65174790120 นางสาว วนิดา สุวรรณสุข

21 65174790121 นางสาว ณัฐณิชา จํานงคศรณ

22 65174790122 นาย ธาดา กลิ่นนุช

23 65174790123 นางสาว จิราพรรณ กรัตนุตถะ

24 65174790124 นางสาว ศิริภัส เพ็ญสุข

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65174980101 นาย ชูศักดิ์ กาลพัฒ

2 65174980102 นางสาว กนกพร พัดเงิน

3 65174980103 นางสาว จิณณพัต หงษทอง

4 65174980104 นางสาว บุปผา สาดจุย

5 65174980105 นางสาว รติกร กรวยทองสูงเนิน

6 65174980106 นาย ณัฐดนัย สาเกตุ

7 65174980107 นางสาว ปทมพร กลิ่นมะลิ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65172980101 นางสาว พรรณภา เกตุแกว

2 65172980102 นางสาว กฤติยา เพ็งพรม

3 65172980103 นางสาว พิมมิตรา ใจแสวง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล บธ.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65174920101 นางสาว ชลพินทุ ใยบัว

2 65174920102 นางสาว พรพิมล พันเเตง

3 65174920103 นาย ชาคริต จิตตะปญญา

4 65174920104 นางสาว เอมวิกา โหงถึง

5 65174920105 นางสาว ธนพร ซายศิริ

6 65174920106 นางสาว พรชนก ขําสอาด

7 65174920107 นางสาว รัตชนีกร สวนมะลิ

8 65174920108 นางสาว อรอุมา เพ็งวรรณ

9 65174920109 นางสาว ธันยชนก อินทรเรศ

10 65174920110 นางสาว ชนิกานต โตยิ่ง

11 65174920111 นาย คณัสนันท เเจมผล

12 65174920112 นางสาว ปญจพร อรุณศรี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65172920101 นางสาว ญาสุมินทร กิจจรัส

2 65172920102 นางสาว วันวิสา เชียงอินทร

3 65172920103 นางสาว เหมือนขวัญ ริ้วทอง

4 65172920104 นางสาว จิติญาภา พุมจันทร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด บธ.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114500101 นางสาว อนัญพร วงคถาวร

2 65114500102 นางสาว ธนัญญา สังขทอง

3 65114500103 นาย ชินดนัย คําทํา

4 65114500104 นางสาว ประณิชญา พรหมเอื้อ

5 65114500105 นางสาว พรนภา สอนทิม

6 65114500106 นาย สุทธิราช สิมมา

7 65114500107 นางสาว ภทรพรรณ สุคนธวัฒน

8 65114500108 นาย สุทัศน ปญญา

9 65114500109 นาย วรการ จันทรพิลา

10 65114500110 นาย นราชัย อินทนาคา

11 65114500111 นางสาว ณัฐชานันท คลองนอย

12 65114500112 นาย รัชชานนท แสงจันทร

13 65114500113 นางสาว น้ําทิพย พิมพาพร

14 65114500114 นาย รพีภัทร ชูดอก

15 65114500115 นางสาว วิไลลักษณ โนนสืบเผา

16 65114500116 นาย อภิสิทธิ์ พูลสวัสดิ์

17 65114500117 นางสาว อัญมณี จีนประเภท

18 65114500118 นาย อภิลักษณ หมวดมหิงษ

19 65114500119 นางสาว ชัชฎาภรณ พรหมลัทธิ์

20 65114500120 นาย วีรวัฒน คชสีห

สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65134060101 นางสาว พรนภา แพรเมือง

2 65134060102 นางสาว สีดาพร เจริญสลุง

3 65134060103 นางสาว กรรทิมา มั่นทุกะ

4 65134060104 นางสาว เกศกนก เสนาะสลุง

5 65134060105 นางสาว ธนัชชา นากสุวรรณชาติ

6 65134060106 นางสาว อธิตญา สวัสดิ์สลุง

7 65134060107 นางสาว ธิดารัตน ทับบํารุง

8 65134060108 นางสาว ศศิประภา ฉายพล

9 65134060109 นางสาว ชลิตา คลายสุรินทร

10 65134060110 นางสาว กมลพรรษ พงษเผือก

11 65134060111 นางสาว มินลณี นาคาพงษ

12 65134060112 นางสาว กัญญารัตน ภูมมา

13 65134060113 นางสาว เพชรลดา คําจู

14 65134060114 นางสาว มนัสนันท เชยเดช

15 65134060115 นางสาว เกตุมาลา ขําอุปถัมภ

16 65134060116 นางสาว ธันยา สุวรรณผา

17 65134060117 นางสาว ศศิวรรณ แกวมหานิล

18 65134060118 นางสาว จารุเนตร บุญชู

19 65134060119 นาย ชินวัตร ทานะมัย

20 65134060120 นางสาว พรรษชล เอี่ยมจรัส

21 65134060121 นางสาว กุลณัฐ วงษสา

สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65134090101 นางสาว ณิชาพัชร มะลิหอม

2 65134090102 นางสาว ปาริชาติ พิเศษชีพ

3 65134090103 นาย นนทวัฒน ผาสุข

4 65134090104 นางสาว สุดารัตน สองศรี

5 65134090105 นางสาว ศิริกาญจน ทรัพยเที่ยง

6 65134090106 นาย ชัยมงคล ออนศรี

7 65134090107 นาย ชินวัตร สุขเรือน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114550101 นางสาว กนกพร ประชา

2 65114550102 นางสาว ภัทรวดี จันทรเที่ยง

3 65114550103 นางสาว วิชาดา สุพรรณนิล

4 65114550104 นางสาว จิราภา วัฒนะ

5 65114550105 นางสาว ภัทราวรรณ บุญสิบ

6 65114550106 นางสาว ตรีรัตน สุขสมบูรณ

7 65114550107 นางสาว พรนภัส คําพร

8 65114550108 นางสาว ณัฐธยาน ฟองดี

9 65114550109 นาย กวิน อยูรอด

10 65114550110 นางสาว ปวีณา มั่นยืน

11 65114550111 นาย สิทธิศักดิ์ พวงประสงค

12 65114550112 นางสาว อริสา ศรีนวล

13 65114550113 นางสาว ภัทรบุตรี สิงหหวง

14 65114550114 นางสาว สุรางคนา ภูเจริญ

15 65114550115 นาย ธนพล จิตรนอม

16 65114550116 นางสาว สุดาพร ธนะศรีรังกูล

17 65114550117 นางสาว ชุติมา ยศยิ่ง

18 65114550118 นาย วัชรินทร หอมจันทร

19 65114550119 นางสาว ชุติมา แผนทอง

20 65114550120 นางสาว สุชาดา ประสพบุญ

21 65114550121 นางสาว อักษิพร สีเอี่ยม

22 65114550122 นาย นนทกานต ดัดวงษ

23 65114550123 นางสาว วนิดา เสมาเงิน

24 65114550124 นาย ไพรรัช อุภัยพรม

25 65114550125 นางสาว สุธาทิพย แกวอรัญญิก

26 65114550126 นางสาว จันทรจิรา ตระกูลแกว

27 65114550127 นางสาว สงกรานต อนวงค

28 65114550128 นางสาว ธิดารัตน โคตะลี

29 65114550129 นางสาว วรินทรา เนื่องขันตรี

30 65114550130 นางสาว พัสกร เสมอใจ

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

31 65114550201 นางสาว พรพิมล ผองศรี

32 65114550202 นางสาว ณัฐพัชร เจริญสลุง

33 65114550203 นาย ณัฐพัฒณ ตะระสุภณ

34 65114550204 นาย มนัสนันท นารินทร

35 65114550205 นางสาว ปารยวริณห เสือพึ่งปา

36 65114550206 นางสาว พิชญสินี ชื่นใจฉ่ํา

37 65114550207 นางสาว วิมลณัฐ แกวสุข

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114530101 นาย ภาชนน บัวใหญ

2 65114530102 นางสาว ณัฏฐณิชา ฉ่ําบุรุษ

3 65114530103 นางสาว กัญญาลักษณ ปนอินแปง

4 65114530104 นางสาว ปาณิสรา แชมสกุลจรูญ

5 65114530105 นางสาว พัชราภา วงษสา

6 65114530106 นางสาว มยุรินทร เทียวประสงค

7 65114530107 นางสาว นัทวรรณ ทัพทวี

8 65114530108 นางสาว ปยะฉัตร มวงอ่ํา

9 65114530109 นางสาว กิตติยาภรณ แจมฟา

10 65114530110 นาย ธีรพัฒน  เปยมงาม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65134530101 นาย วิทวัส พวงจําป

2 65134530102 นางสาว ณัฏฐนิช ปนศิลป

3 65134530103 นางสาว ประไพพร ลิบุญมี

4 65134530104 นางสาว เจณิสา นาควิจิตร

5 65134530105 นางสาว ญาณภัทร อ่ําภิรมย

6 65134530106 นางสาว ดารารัตน ไกรยา

7 65134530107 นางสาว สิรินดา พฤกษาวนกิจ

8 65134530108 นาย ภัทรพล หุนนาค

9 65134530109 นาย ณัฐพงศ พลายอินทร

10 65134530110 นางสาว รุงทิวาพร สมบูรณทรัพย

11 65134530111 นางสาว กัลยสุดา ธานี

12 65134530112 นางสาว พัชนีกร บุญมา

13 65134530113 นางสาว พัชราภรณ เพ็ชรใสย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65194700101 นางสาว ฐิติภา กล่ําดี

2 65194700102 นางสาว อรจิรา งามขํา

3 65194700103 นาย จารุพล บัวทอง

4 65194700104 นางสาว รัตนภรณ สิงหโต

5 65194700105 นางสาว รัฐนันท ศรีอินทร

6 65194700106 นางสาว พิมพลภัส สายพันธวรา

7 65194700107 นาย พรชัย อินทวารี

8 65194700108 นางสาว วชิรญาณ หลาวเพ็ชร

9 65194700109 นางสาว กุลธิดา หมาดเส็น

10 65194700110 นางสาว กุลธิดา สิงหพล

11 65194700111 นางสาว กันธิชา โพธิชลังค

12 65194700112 นางสาว สิริกร โชระเวก

13 65194700113 นาย ปรเมศ ทองรอด

14 65194700114 นางสาว ณีรนุช ยิ่งยง

15 65194700115 นางสาว จันทิมา แกวเกา

16 65194700116 นางสาว เจษฎาภรณ ทะมานนท

17 65194700117 นางสาว มณฑิกา แสนบุญศิริ

18 65194700118 นางสาว สุชานรี ทองพูล

19 65194700119 นางสาว สิริยาพร มณีรัตน

20 65194700120 นางสาว เกตุมณี นาเสถียร

21 65194700121 นางสาว นภัสสร สมอยู

22 65194700122 นาย ศตวรรษ ศิลปชัย

23 65194700123 นางสาว ณัฐณิชา วิพันธุเงิน

24 65194700124 นางสาว กัญญารัตน บัวทอง

25 65194700125 นาย นวมินทร มีกลิ่น

26 65194700126 นาย ทักษทวี ภูมิโคกรักษ

27 65194700127 นาย ณัฐนันท บางเขียว

28 65194700128 นางสาว ณัฐณิชา  ภูมิแกดํา

29 65194700129 นางสาว นภาวัณ พัวเวส

30 65194700130 นางสาว ฐิติมาพร หมอนทอง

31 65194700131 นางสาว สิริวิมล อุปแกว

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รป.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

32 65194700132 นาย ภาณุวัตร จันทวี

33 65194700133 นางสาว อรัญญา อนันตสลุง

34 65194700134 นาย พงศยา ดาวใส

35 65194700135 นางสาว สายธาร กําลังยาณ

36 65194700136 นางสาว กนกวรรณ นาคสุทธิ์

37 65194700137 นางสาว หทัยทิพย พัฒนงาม

38 65194700138 นางสาว จิดาภา คุมครอง

39 65194700139 นางสาว จิราพรรณ แชมแรม

40 65194700140 นางสาว บัณฑิตา ออสมาร

41 65194700201 นางสาว ณภัสวรรณ วงษโท

42 65194700202 นาย กิตติพศ เเกวกระจาง

43 65194700203 นาย ชิษณุพงศ ครุธคํารพ

44 65194700204 นางสาว มุทิตา พวงทอง

45 65194700205 นางสาว ฑิตญา ผาสุริวงศ

46 65194700206 นางสาว แสงเดือน จันทวาส

47 65194700207 นางสาว ณัฐธิดา เกิดทวม

48 65194700208 นางสาว ณัฏฐพร ดวงมณี

49 65194700209 นาย ปฏิภัทร รอดลันดา

50 65194700210 นาย ชานุพงษ คนซื่อ

51 65194700211 นางสาว ศิรประภา ชะบา

52 65194700212 นางสาว ปนัสญา จันทโพธิ์

53 65194700213 นาย อภิรักษ อุยหา

54 65194700214 นาย ปรีชาศิลป โลดทนง

55 65194700215 นาย กฤษณพงศ แจมใส

56 65194700216 นาย บุญญฤทธิ์ เชื้อแกว

57 65194700217 นางสาว รติกานต นิติกุล

58 65194700218 นางสาว สิรินภา คชอาจ

59 65194700219 นางสาว ปยธิดา มีมาก

60 65194700220 นางสาว ทิพยวรรณ ทิมเทียน

61 65194700221 นางสาว ทิพามณี จันทรเจียม

62 65194700222 นางสาว พรพิมล มีทรัพย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รป.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

63 65194700223 นางสาว เอมิกา บัวประทุม

64 65194700224 นางสาว เทพสุรีย อาจวิชัย

65 65194700225 นาย เจษฎาภรณ อภัยนอก

66 65194700226 นางสาว ชุติมา คําหลง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รป.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124380101 นางสาว ณัฐนันท ปนศิลป

2 65124380102 นางสาว ศศินา กัญหาสูงเนิน

3 65124380103 นาย ภัทรวัต มีศิริ

4 65124380104 นางสาว มลิษา เหระยัง

5 65124380105 นางสาว ปุณณาสา ปานเกลียว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร แขนงวิชาชีววิทยา วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124520101 นางสาว ลักษิกา พลมนตรี

2 65124520102 นางสาว เพชรวิภา แสงเดช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร แขนงวิชาฟสิกส วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114610101 นางสาว นุชจิรา ขุนนางจา

2 65114610102 นาย ศุภกิตต บุญมี

3 65114610103 นางสาว ณฐพรริกา วงษบัณฑิตย

4 65114610104 นางสาว มัณทนา บุตรดาวงษ

5 65114610105 นางสาว สุนันทา บุราคร

6 65114610106 นางสาว ณัฐวิภา รักดี

7 65114610107 นางสาว ชิดชนก รามขํา

8 65114610108 นางสาว ชนิตตา ศรีประพัติ

9 65114610109 นาย ปญจพล นะธะศิริ

10 65114610110 นางสาว ชอทิพย นาคศรีสุข

11 65114610111 นาย ภูมิภัทร ระนาท

12 65114610112 นางสาว สุฐิตา เสวกวิหารี

13 65114610113 นาย อนุพงษ เเกวเงิน

14 65114610114 นางสาว เกวลิน เพ็ญเกตุการ

15 65114610115 นางสาว นันทนภัส รอดยา

16 65114610116 นางสาว ธราภรณ อินทรสําราญ

17 65114610117 นางสาว อริษา แกวเรือง

18 65114610118 นาย แทนชนก กระจายศรี

19 65114610119 นางสาว อัฉราพร แสงมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65124310101 นางสาว ณัฐณิชา ตุมจอหอ

2 65124310102 นางสาว ชาริสา มุขศรี

3 65124310103 นางสาว เบญจวรรณ แสงปาน

4 65124310104 นางสาว เกตนสิรี ดิษมา

5 65124310105 นางสาว ชฎาภรณ กัลยา

6 65124310106 นางสาว อรปรียา กิจรัตนี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65134880101 นางสาว อิสริยาภรณ คะชา

2 65134880102 นางสาว ฐิติชญา ซอนบุญ

3 65134880103 นางสาว ปยะดา อําไพ

4 65134880104 นางสาว วิมลสิริ ออนละมูล

5 65134880105 นางสาว ชลธิชา พวงแพ

สาขาวิชาศิลปกรรม ศป.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114710101 นางสาว รักษณาวัลย สุขนิล

2 65114710102 นางสาว เจียระไน เหมือนสุวรรณ

3 65114710103 นาย มณฑล เพียรทําดี

4 65114710104 นาย ภัทรพงศ อัตวัน

5 65114710105 นางสาว จุฬารัตน ขุนกอง

6 65114710106 นางสาว ธัญพร ดําสกุล

7 65114710107 นางสาว สิวพร โมลา

8 65114710108 นาย นที เสวตวิหารี

9 65114710109 นางสาว กรรณิกา พรานปา

10 65114710110 นางสาว วรกานต กล่ํากลิ่น

11 65114710111 นางสาว รุงทิพย นิระเทียม

12 65114710112 นาย เอกราช สีทา

13 65114710113 นางสาว ปาณิศา นอยตั้ง

14 65114710114 นางสาว วิชญาพร สอนฮวบ

15 65114710115 นางสาว รัตติกาล ดวงจุมพล

16 65114710116 นางสาว สุนิสา พันธุเกตุ

17 65114710117 นาย นนทวัฒน ไตรพรม

18 65114710118 นาย ธีรภัทร เขตนิมิตร

19 65114710119 นางสาว กมลวรรณ บุญกลัด

20 65114710120 นางสาว นันทิกานต กิจรวมกัน

สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสประจําตัวนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล หมายเหตุ

1 65114770101 นาย ศักดา คําเย็น

2 65114770102 นาย อัศวินทร โพธิ์ศรี

3 65114770103 นางสาว นัยนา ดีมีชาติ

4 65114770104 นาย อภิสิทธิ์ หนุมาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป คอ.บ.4ป
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