
ล ำดับ รหสันักศกึษำ ชือ่คณะ วชิำเอก ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ
1 6301108001052 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว เสำวคนธ์ ชลสนิธ์
2 6301108001037 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย รตพล ศริพิงศ์

3 6301109001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว ณัฐวดี ณะวงษ์
4 6301109001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว ณัฐชยำ รักษ์ศรทีอง
5 6301109001006 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว ชนกิำนต์ สงเมอืง
6 6301109001005 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว เจนจริำ รอดมณี
7 6301109001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำย เขมทัต ทณิแกว้
8 6301109001003 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว เกษฎำพร เทพปรำณี
9 6301109001002 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว กอูยัซะห์ หะยหีะมะ

10 6301109001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว กมลชนก สรุยิมำตร
11 6313601001126 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นฤภร เทพเซง่หลี
12 6301108001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว อมรรัตน์ ทพิยท์อง
13 6301108001050 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว สนุษิำ เฮำ่หนู
14 6301108001048 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว สชุำดำ ดหีมดั
15 6301108001046 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว สรินิทรำ ประพันธบ์ณัฑติ
16 6301108001044 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย สันตพิงศ์ ครีรัีกษ์
17 6301108001042 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ศภุรำภรณ์ รักปลอด
18 6301108001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย ศภุชยั พันรูด้ ี
19 6301109001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว เบ็ญจวรรณ แพทยรั์ตน์
20 6301108001054 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว อมลวรรณ สวุรรณทพิย์
21 6313601001143 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ปฏพิล รัตนสภุำ
22 6313601001154 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปวรีำ แซจ่งึ
23 6313601001153 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปรยีำภรณ์ สง่เสรมิ
24 6313601001152 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ประภัสสร แกว้ศรทีอง
25 6313601001151 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ประกำยมกุ มพีฤกษ์
26 6313601001150 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ประกำยทพิย์ พรหมมี
27 6313601001148 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จำรนัุนท์ บญุชดั
28 6313601001147 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปณธิำน วังวเิศษกศุล
29 6313601001125 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นรศิรำ โสภำ
30 6313601001144 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปฐมพร สัมพันธ์
31 6301108001034 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย ภำคภมูิ เปรมศรี
32 6313601001142 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ปกรณ์ โชคดี
33 6313601001140 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เบญจมำศ ชลูะออง
34 6313601001139 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เบญจมำศ เจรญิฤทธิ์
35 6313601001137 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว บณัฑติำ บญุยำรณุ
36 6313601001136 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นศิำรัตน์ ออ่นคง



37 6313601001135 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย นธิศิ ปเูงนิ
38 6313601001131 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นำรรัีตน์ ครีวีงค์
39 6313601001129 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย นัทธพงศ์ บญุทอง
40 6301108001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ธนพร ทองค ำเสน
41 6301108001038 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย วงศกร พรหมชว่ย
42 6301108001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว พมิพภั์สสร จรรยำ
43 6301108001027 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย พัชรพล อรณุเมฆ
44 6301108001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว เบญจวรรณ คมข ำ
45 6301108001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว นำตำลี หวันโส ้

46 6301108001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว นันทติำ เพชรสวุรรณ
47 6301108001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย นัตฐพร ทองวัง
48 6301108001017 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว นภสร แกว้หอด
49 6301108001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว พมิพล์ภัส เมอืงประเทศ
50 6301108001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ธติมิำ พลูเจรญิ
51 6301108001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว พยิดำ แคลว่คลอ่ง
52 6301108001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ดำวณีิ สมจติร
53 6301108001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ชชัฎำภรณ์ ภักดพีรหม
54 6313601001093 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ทนิภัทร หงษ์ทอง
55 6313601001092 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ทัศณีญำ ชมุบำ้นยำง
56 6313601001091 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ดลุยว์ัต ประเสรฐิพลกรัง
57 6313601001090 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ดวงหทัย ประทปีะเสน
58 6313601001089 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณชิกำนต์ ศรทีอง
59 6313601001088 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐวฒุิ สมบรูณ์
60 6313601001225 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วัชระ ณ พัทลงุ
61 6301108001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ธรีรัตน์ องอำจ
62 6313601001109 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธติพัินธุ์ นวมสวุรรณ
63 6313601001124 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย นรภัทร สัมพันธ์
64 6313601001122 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นภสร อำนนทกลู
65 6313601001119 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย นนทชยั นำมตำปี
66 6313601001118 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ธรีศิรำ บญุมำ
67 6313601001117 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีวฒุิ กำญจนำรุง่โรจน์
68 6313601001116 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีรัตน์ แสงจันศริิ
69 6313601001115 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรียทุธ แกว้มณี
70 6313601001114 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีเมธ เพชรเจรญิ
71 6313601001113 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีภัทร์ ทองเอยีด
72 6313601001112 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีภัทร์ แกว้แป้น
73 6301108001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว พมิพล์ภัส บญุเกือ้



74 6313601001110 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีพงศ์ รอดทองออ่น
75 6301109001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว ปญุชญำ พรหมทอง
76 6313601001107 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ธดิำรัตน์ เพชรวสิัย
77 6313601001106 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ธัญวรัตน์ รักศรทีอง
78 6313601001102 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรำดล เคลือ่นทอง
79 6313601001101 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรรมรัตน์ จันทำรณะ
80 6313601001100 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรรมรัตน์ กนักล ำ่
81 6313601001097 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธนพล คนคลอ่ง
82 6301108001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย ไพสฐิ วรเวทยโ์กมล
83 6313601001111 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธรีพงษ์ เชือ้จักร
84 6313601001196 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภำนุวัฒน์ ชว่ยแทน่
85 6301110001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว หทัยทพิย์ ลกิขชยั
86 6313601001210 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย รุง่นรัินดร์ บญุประเสรฐิ
87 6313601001209 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว รัตนำภรณ์ สขุด ำ
88 6313601001208 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว รัตตยิำ รำ่หมำน
89 6313601001205 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ยศธนกร ขนุทน
90 6313601001204 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย มรีพงษ์ เพชรโตรม
91 6313601001203 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย มนิทดำ ทับออ้ย
92 6313601001201 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว มลัลกิำ คงจันทร์
93 6313601001212 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว โรฟำนี กตูงดอืรำแม
94 6313601001197 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภำนุวัฒน์ ทับปำน
95 6313601001193 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัศรำ ปำละคเชนทร์
96 6313601001192 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัทรำภรณ์ ปลอดภัย
97 6313601001191 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัทรวดี สงิหท์อง
98 6313601001190 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภัทรพงศ์ ศรสีวัสดิ์
99 6307204001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ขวัญชนก พงษ์จริเมธี

100 6307204001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว กนัตยำ หมัน่กำร
101 6301110001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย อดุมศักดิ์ ศรคีง
102 6301109001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว ธดิำรัตน์ พนูชู
103 6313601001198 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภำสกร เทพพทัิกษ์
104 6307204001023 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ปทมุรัตน์ โลเกตุ
105 6307204001041 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว สภุำวดี อนิทวเิศษ
106 6307204001040 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว สดุำรัตน์ คงน่วม
107 6307204001038 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำย สทิธศิักดิ์ สมบรูณ์
108 6307204001037 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ศวิพร พลรบ
109 6307204001036 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ศศมิำ แกว้จ ำนงค์
110 6307204001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำย วฒุนัินท์ หนูใย



111 6307204001034 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำย วรีภัทร์ อรัญ
112 6307204001029 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ภัณฑริำ ศรคีงแกว้
113 6313601001211 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เรอืงศักดิ์ ทองขำว
114 6307204001025 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ปิยะทัสสี หสัดนิทร์
115 6301110001026 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย วธุพร ศรแีสง
116 6307204001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ธัญรัตน์ ยิง่เภตรำ
117 6307204001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ธนัญญำ ขวัญเมอืง
118 6307204001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ณฐมน เกยีรตอินุกลู
119 6313601001220 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วรรณษำ หนูแกว้
120 6313601001219 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วรรณภำ ปัญญำเพยีร
121 6313601001217 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วรดำ วหิกฤทธิ์
122 6313601001216 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วรกรณ์ เกดิสังข์
123 6313601001215 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วชริะ จงรักษ์
124 6307204001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว พันพสำ คดิประเสรฐิ
125 6301110001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว จณิณพัต เทพจนิดำ
126 6301110001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว อทติยำ ออ่นรอด
127 6313601001166 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พงศภั์ค ลุง่กี่
128 6313601001162 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปิยธดิำ บวัขำว
129 6313601001159 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ปำรเมศ สรุก ำแหง
130 6313601001157 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปำจรยี์ จ ำปำ
131 6301110001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย ดลสันติ์ ดำวกระจำย
132 6301110001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย ณัฐธพัิฒน์ สนธกิลุ
133 6301110001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย ชญำนนิ รัตนพบิลูย์
134 6313601001168 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พรชยั จันทรป์ำน
135 6301110001005 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว จริพัชร กจิวจิำรณ์
136 6313601001169 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว พรรณพสำ ฤทธริงค์
137 6301110001002 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว กญัญำณัฐ ศรทีอง
138 6301109001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว เอมมกิำ บวัศรี
139 6301109001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว อำรดำ นำควสิัย
140 6301109001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว อรณชิำ เคีย่มกำร
141 6301109001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว สภุำพศิ เพชรอำวธุ
142 6301109001024 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว วนสิำ สะดกุำ
143 6301109001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว รจุญิำ สังขป์ลอ้ง
144 6301109001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว เพ็ญนภำ ชยูงค์
145 6301109001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว พณิพศิำ เทพรำช
146 6301110001006 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว จฑุำมำศ ศริรัิกษ์
147 6301101001058 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว กณกิำ หตีเกตุ



148 6301110001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว วไิลลักษณ์ เกือ้กลู
149 6301110001024 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว วภิำดำ กรดสวุรรณ
150 6301110001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย เมธี ค ำเพ็ง
151 6301110001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว เพำพนำวรรณ เทพณรงค์
152 6301110001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว นยิดำ มลุกณีุ
153 6301110001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย นฤนำท ขำวสขุ
154 6301102001064 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว วรรณษรรัตน์ จติรเพ็ชร
155 6301101001063 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว โศรดำ มะแอ
156 6313601001084 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฐวดี ดโีสม
157 6313601001188 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภัทรพงศ์ ใจสม
158 6313601001187 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัตรวรรณ รักชำติ
159 6313601001183 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พรีะพงษ์ ศรรีะวิ
160 6313601001179 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว พยิดำ เตยแกว้
161 6313601001178 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว พยิดำ จ ำปี
162 6313601001174 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว พันธติรำ มสีวุรรณ์
163 6313601001172 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว พัชรำภรณ์ นลิอปุถัมภ์
164 6301105001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว จฑุำมำศ ศรสีำคร
165 6301104001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว สธุดิำ ชำ่งสวุรรณ
166 6313601001052 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จริำพร วงคป์นทอง
167 6313601001050 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จริดำ ดษิฐส์ระ
168 6313601001049 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จติรลดำ ยำชะรัด
169 6313601001048 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จติตมำส อูเ่ล็ก
170 6313601001047 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย จณิณวัตร คงกะพันธ์
171 6301105001017 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ทพิศรำวรรณ รักศรนีวล
172 6301105001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ทชพร สขุเจรญิ
173 6301105001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย ตน้ตระกำร เพชรสทุธิ์
174 6301105001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ณัฐธดิำ ทองรักษ์
175 6313601001054 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย จริำยทุธ ฉำยศรี
176 6301105001011 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ชลดำ สะภะพันธ์
177 6313601001058 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เจกติำน์ นำคเจรญิ
178 6301105001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว จริำวดี สมยิม้
179 6301105001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว จันทรำทพิย์ มติรเจอื
180 6301105001006 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว จณสิตำ พทิยำภรย์
181 6301105001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กญัญำรัตน์ จรญูกจิ
182 6301105001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กนกพร นลิคง
183 6301104001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว อำรน่ีำ ตะลงุ
184 6301105001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ภัทรำภรณ์ คงแป้น



185 6301105001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ชลธชิำ สมยัสงค์
186 6313601001072 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ฐริพงษ์ ธรรมโสภณ
187 6301105001027 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว พรรณพสำ หนูชยัแกว้
188 6301105001026 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว พรรณพษำ สมบรูณ์
189 6301105001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ปรศินำ ดำรำภัย
190 6301105001024 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย ประพนธ์ บญุเสมอ
191 6301105001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว บณัฑติำ รยิำพันธ์
192 6301105001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย นันทวัฒน์ ขันสขุ
193 6301105001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ธดิำรัตน์ พรหมทอง
194 6313601001078 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฐธชิำ อนุโสภณ
195 6313601001076 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฐกมล แกว้วจิติร
196 6313601001053 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย จริำยุ แป้นมเีพชร
197 6313601001073 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ฑฆิมัภรณ์ พัดไสว
198 6301104001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว สโรชำ คลอดแคลว้
199 6313601001071 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ฐติมิำ คงเสง้
200 6313601001069 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชตุมิณฑน์ ส ิง่ประสงค์
201 6313601001068 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชตุมิณฑน์ เรอืงศรี
202 6313601001066 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชวัลรัตน์ หนูชว่ย
203 6313601001064 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชมพนุูช นุ่นชผูล
204 6313601001061 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชนนกิำนต์ เกือ้ไขย
205 6313601001060 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชฎลิรัตน์ อนิทรส์ังข์
206 6313601001059 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เจษฎำ ผวินวล
207 6313601001075 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฎฐนชิ สังขรัตน์
208 6301103001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว สยิำรัตน์ ชว่ยมี
209 6301104001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ซำฟำรี ชำวนำ
210 6301104001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ชนกิำนต์ โตะ๊สัน
211 6301104001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว เกศนิี แดงเอยีด
212 6301104001002 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำย กำรมีนั มะลี
213 6301103001049 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว องัคณำ เเสงสำท
214 6301103001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว อรนชิ คโินชติะ
215 6301103001046 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย อดเิทพ นอ้ยพรม
216 6301104001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว นันทธ์ชิำ พรหมเดช
217 6301104001014 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ฟำฏนิำ นยิมเดชำ
218 6301103001042 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย สัตปรภัิณฑ์ จันทรส์นีำค
219 6301103001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว วมิพว์ภิำ เคลอืบสวุรรณ
220 6301103001040 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว วรำภรณ์ พทัิกษ์
221 6301103001039 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว วรรณนชิำ หนูทอง



222 6301103001038 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย ไมตรี เกดิกลุ
223 6301103001037 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว มธลุนิ ศรเีทพ
224 6301103001035 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว พยิดำ เพชรลอ้ม
225 6301103001034 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว พรรภษำ เวนิชมุ
226 6301103001045 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว สนุษิำ เผอืกสวัสดิ์
227 6313601001031 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เกตน์สริี มสุโิก
228 6301104001017 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ลักษมี อนุกลู
229 6301104001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว รัชนีกร สมทรง
230 6313601001044 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จันทรจ์ริำ แสงทติย์
231 6313601001043 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย จักรกฤษณ์ เจย้ทอง
232 6313601001042 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย จรญูศักดิ์ แป้นมเีพชร
233 6313601001041 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว คณัุญญำ จ ำปำทอง
234 6313601001039 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว คณติกลุ ทองรว่ง
235 6313601001038 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ขวัญเมอืง นลิศรี
236 6313601001035 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ขวัญกมล ศรจัีนทร์
237 6301104001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ณัฐณชิำ ด ำเพ็ง
238 6313601001033 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เกยีรตศิักดิ์ พรกิเล็ก
239 6301105001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ภำณุมำศ นวลปำน
240 6313601001028 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กติตมิำ น่วมประวัต ิ
241 6313601001027 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กติตธิัช บตุรงำม
242 6313601001026 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กติตกิำ สหุฤทด ำรง
243 6313601001025 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กติติ รวดเร็ว
244 6313601001024 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กฐิตยิำ รอดพันดงุ
245 6313601001021 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กำญจนวัฒน์ หมูม่ำก
246 6313601001016 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กณัฑภัทร มณีฉำย
247 6313601001015 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กญัญำรัศม์ ชทูอง
248 6301107001014 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ธนภรณ์ ณ นคร
249 6301107001026 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว พณินภำ จติรครบรุี
250 6301107001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย พัชรพล พรมเวศ
251 6301107001024 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว พจมำน จลุคง
252 6301107001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ปภำวี แผน่ทอง
253 6301107001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว บณัทติำ คงเนียม
254 6301107001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว นัฐพร แกว้ปำน
255 6301107001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว นัฐตยิำ บญุเกยีรติ
256 6301107001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย มนตรี เลขะจติต์
257 6301107001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย นพนันท์ สภุำพ
258 6301107001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย มนุเชษฐ์ แซเ่ลีย้ว



259 6301107001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย ธนกฤต ขนุแผว้
260 6301107001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ทักษพร ปลอ้งไหม
261 6301107001011 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ดวงฤดี เกศมี
262 6301107001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ณัฐธญิำ ศรพีฒุ
263 6301107001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ฐติวัน เชยีงรำย
264 6301107001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ชวัลรัตน์ ปรำบโรค
265 6301107001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ชนดิำภำ บญุถนอม
266 6301107001006 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ชนัญญำ กวอ้งเสง้
267 6301107001005 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย เฉลมิพร ชเูมอืง
268 6301105001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว เพ็ญพชิชำ พละสุ
269 6301107001042 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย อชติพล คงยวง
270 6313601001083 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐพันธุ์ ไทยเอยีด
271 6313601001081 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐพล ศรทีพิย์
272 6313601001079 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฐธดิำ จันทรช์ว่ง
273 6301108001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย โฆษิต ขนุภักดี
274 6301108001003 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย กติตกิวนิ คงสกลุ
275 6301108001002 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว กณัณ์วรำ มลูปรงิ
276 6301107001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ฮดุนำ หมำนจติ
277 6301107001046 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย อรรถพล ฉันวจิติร
278 6301107001045 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย อภชิำติ เกดิขำว
279 6301107001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ภัทรำพร หดีชะนำ
280 6301107001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย อดศิักดิ์ ชยัยศ
281 6301107001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว กชกร มว่งชวน
282 6301107001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว หตัถำ สนิสำคร
283 6301107001040 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย สรุยิ เพชรเกลีย้ง
284 6301107001039 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย สภุวัช หนูเอยีด
285 6301107001038 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว สกุญัญำ ชมุเดช
286 6301107001036 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว สลลิทพิย์ ดชีว่ย
287 6301107001035 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว วรรณวลี ไหมศรี
288 6301107001034 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว วนษิำ คชสทิธิ์
289 6301107001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ลลติำ เมอืงฉมิ
290 6301107001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว เมธำวลนิ กลิน่จันทร์
291 6301107001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว มลฤดี ดำววเิศษ
292 6301107001044 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว อนฐิำ สมบตัมิำก
293 6301106001057 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย ทะนงศักดิ์ อนิทะนงค์
294 6301106001055 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ณฐพร มัน่ชยั
295 6301106001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ชดิชนก อคัรภภัิทรกลุ



296 6301106001052 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย ชยันุวัฒน์ สขุขัง
297 6301106001050 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ชณำกำนต์ แซห่ลี
298 6301106001049 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว จฬุำลักษณ์ แสงงำม
299 6301106001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว จันทกำนต์ รักษ์รงค์
300 6301106001046 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย จักรพงศ์ หนูขวัญ
301 6301106001060 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย ธชิำกรณ์ เวยีงวรีะเกยีรติ
302 6301106001044 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว กลุธดิำ กลุรัตน์
303 6301106001062 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว นันทกิำนต์ สันขำว
304 6301106001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว กณกวรรณ หญตีส ำรัต
305 6301105001040 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว อำภำพร คณุประสพ
306 6301105001039 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย อรรถชยั ศรนุีย้
307 6301105001038 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย อนศิร เพชรนุย้
308 6301105001037 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว อนัญลักษณ์ จันทรห์อม
309 6301105001036 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ศริรัิตน์ รม่เย็น
310 6301105001035 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว วรรณชนก นะวะกะ
311 6301105001034 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว รวงขำ้ว ประเสรฐิศรี
312 6301105001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย ภมูนิทร์ ฤทธิช์ว่ยรอด
313 6301105001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ภำวติำ ธรรมโชติ
314 6301106001045 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย คณุำกร คุน้เคย
315 6301106001076 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว รจุี เสอืค ำ
316 6301106001092 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว อรอมุำ หตีสองเเพรก
317 6301106001090 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย อภสิทิธิ์ แถมจันทร์
318 6301106001089 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว อทติยำ สมบรูณ์
319 6301106001088 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว สวุภัทร สบุรรณ์
320 6301106001087 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว สชุำดำ เกตแุกว้
321 6301106001081 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ศริรัิตน์ ข ำพรอ้ม
322 6301106001079 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย วสธุำ ไชยสขุ
323 6301106001058 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ธมลวรรณ ทองศรจัีนทร์
324 6301106001077 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ลลภัิทร ศรคีงแกว้
325 6307204001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว นัสรี จันทรส์งค์
326 6301106001072 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ภัทรำวรรณ รัตนรัตน์
327 6301106001071 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ภัทรทริำ บญุใบ
328 6301106001070 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว เพชรลดำ ทรฤทธิ์
329 6301106001069 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว พัชรำภำ บญุชติ
330 6301106001068 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว พรรณรำยณ์ พัฒน์วงค์
331 6301106001067 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว ปิยะนุช นวลศรี
332 6301106001065 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย ปฐมพร ดวงสถติย์



333 6301106001064 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว นุชนำฎ นักร ำ
334 6312408001106 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว พรพมิล ประเสรฐิชยั
335 6307212001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ขจรพงศ์ สขุเมอืง
336 6307201001207 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว สชุำวลี ชชู ำนำญ
337 6326211001028 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย สหพณร์ ธรฤทธิ์
338 6307501001018 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ชนมน์ภิำ ทองบอ่
339 6307501001061 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว รัชนี ขนำนแกว้
340 6307501001059 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว มลวิัน เกดิตระวงษ์
341 6307501001058 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว พรรณธดิำ ศรสีง่
342 6307501001056 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว อมลกำนต์ กลัยำ
343 6307501001053 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ปรำรถนำ วโินทัย
344 6307501001051 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว นภัสสร จันทรเ์สำร์
345 6307501001035 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ธัญชนก สวนมว่ง
346 6307501001065 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สรินิทรำ หำญทะเล
347 6307501001024 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ณัฐวดี หมวดใหม่
348 6307501001006 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว กำนตน์รี หนูชู
349 6307501001005 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว กลัยรัตน์ จันทรส์ังข์
350 6312408001115 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว ไซดำ้ กสคิณุ
351 6313601001226 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วัชรนิทร์ คชโกษัย
352 6312408001112 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว อนติตำ ยะผำ
353 6312408001111 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว สจุติรำ ศรรีะเวก
354 6312408001108 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำย ภัทรภณ หมะประสทิธิ์
355 6312408001107 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว พยิะดำ แกว้เจรญิสขุ
356 6307501001029 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย ณัฐเดช เพ็งเกลีย้ง
357 6301105001054 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กญัญำรัตน์ พรหมเพชร
358 6301106001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว อำทติยำ บญุมี
359 6301106001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย อลัอลิมี สำและ
360 6301106001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว อรศิรำ เกตปุรำชญ์
361 6301105001062 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย อนุศษิฎ์ สระบวั
362 6301105001061 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ศริลิักษณ์ โบกระณี
363 6301105001060 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว เยำวภำ สถำพร
364 6301105001059 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว มำรสิำ หตีอกัษร
365 6301105001058 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ปวรศิำ นันทเกษตร
366 6301105001057 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว นยิะดำ โกละกะ
367 6301105001055 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กำญจนำ ชทีอง
368 6301105001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย กฤษฎำ สำรกิำพันธ์
369 6301105001052 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กรกมล ทศกำญจน์



370 6301105001051 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กนกพร โพธิถ์ำวร
371 6301110001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำย สัณหพจน์ มพีำ
372 6301110001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว กรชนก ส ำคัญจติต์
373 6307501001069 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว เพชรลดำ เสอืด ำ
374 6301105001056 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว กิง่ผกำ หำ้ฝำ
375 6304330001202 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ศศวิมิล เสอืมำก
376 6304331001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว โสมสภุำ ชดูวง
377 6304331001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว พชิชำภรณ์ งำมประดษิฐ์
378 6304331001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ธัญญรัตน์ โคตรพันธ์
379 6304310001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำย ชนะศักดิ์ ออ่นพรอ้ม
380 6333334001033 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำงสำว ธัญรักษ์ นนทะโคตร์
381 6304306001027 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย สหรัฐ พรประสทิธิ์
382 6312402001207 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ธดิำรัตน์ กลิน่ธปู
383 6312402001206 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ณัฐวดี ไทยเกดิ
384 6312405001203 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ฐำนติำ วงนอ้ย
385 6313601001011 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กรกนก สรำ้งเหมำะ
386 6313601001177 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นนทภรณ์ สองเมอืง
387 6313601001065 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ชนสิรำ ด ำเกลีย้ง
388 6307212001033 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย พงศกร เกดิสวุรรณ
389 6312408001114 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว โสรยำ เรอืงศรี
390 6313601001036 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กลุบตุร ใจหำ้ว
391 6313601001228 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พัฒณพร บวันำก
392 6307212001030 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ธวัชชยั จันทรเ์ล็ก
393 6313601001273 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อนริตุ ศรรัีตน์
394 6313601001262 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สทิธชิยั ชชูำติ
395 6327208001029 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ธันจริำ กลิน่ออ่น
396 6313601001280 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สภุำรัตน์ สังฆณี
397 6313601001275 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สนุติำ แซล่ิม้
398 6312408001105 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว ปำรสิำ มำมะ
399 6313601001265 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สกุฤษฎิ์ ทองมณี
400 6313601001263 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สริำมล พัฒน์เลือ่น
401 6313601001272 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สดุำรัตน์ รำชมณี
402 6313601001260 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สทิธณีิ ภักดศีรี
403 6313601001259 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สทิธชิยั สวุรรณอ ำภำ
404 6313601001258 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สำรศิ ทับทมิทอง
405 6313601001257 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สหฤทธิ์ ค ำสวุรรณ
406 6313601001256 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สหรัฐ นลิศรี



407 6313601001255 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สหพงศ์ บตุรสนิธุ์
408 6313601001254 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สลลิทพิย์ สงจันทร์
409 6313601001264 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สริวิรรณ วงศก์ลำง
410 6327208001028 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ธัชมำศ นะมะ
411 6327208001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ธนำกร หอมหวล
412 6327208001025 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ธนวทิย์ หนูวอน
413 6301104001050 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว วลิำวรรณ์ เปรมประสงค์
414 6301107001064 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว วกิำนดำ ทองค ำ
415 6313601001282 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สรุเดช เพ็งจันทร์
416 6301105001066 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว เพชรรัตน์ ชแูสง
417 6327208001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ทพิยรัตน์ เดชสองแพรก
418 6301103001066 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว สรินิดำ คงคชวัน
419 6301103001065 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ศรำญตำ สนธเิมอืง
420 6301103001064 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว วลิำสนิี สขุสวุรรณ
421 6301103001063 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว นยิสูรี อำเยำะแซ
422 6301102001067 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย อนันต์ มจัฉำ
423 6313601001238 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศรินิำรถ เพชรชติ
424 6313601001248 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศภุสิรำ ทองสขุดี
425 6313601001247 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ศภุณัฐ เลศิเกยีรตบิญัชำ
426 6313601001245 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ศวิัช ลิม้เจษฎำพงษ์
427 6313601001243 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ศริวิัฒน์ ตัน้หุย้
428 6313601001242 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศริวิรรณ ทองสองแกว้
429 6313601001241 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศริวิรรณ กจิใบ
430 6313601001253 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สลักจติ แกว้คง
431 6307204001048 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว อำรสำ ภรูสิริกิลุ
432 6313601001236 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ศักดิพั์ฒน์ ศรเีปำรยะ
433 6313601001235 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศรัณยำ พำนทอง
434 6313601001233 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วรียทุธ อตัตะภญิโญ
435 6313601001232 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วศิณุพงศ์ ทศิำวงศ์

436 6313601001231 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วริทิธิพ์ล นกคง
437 6313601001230 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วนัิย มะณีวรรณ
438 6313601001229 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วชิดุำ จงรักษ์
439 6313601001227 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วันวสิำข์ นุ่มนวล
440 6313601001240 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศริพิร สวุรรณภมูิ
441 6301102001066 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว สธุดิำ ประดำศักดิ์
442 6327208001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ดรัญรัตน์ รำชรักษ์
443 6327208001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ณชิกำนต์ เกดิผล



444 6327208001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ณัฐวฒุิ ฉมิเพ็ง
445 6327208001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ณัฐนันท์ คุม้กลัป์
446 6313601001251 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สรศักดิ์ สขุแสง
447 6307204001047 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว อจัฉรยิำ อนิทรอกัษร
448 6327208001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย จริพนธ์ เขยีวกุง้
449 6327208001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว จติรทพิย์ ฆำร
450 6327208001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว จณิณพัต คงมี
451 6327208001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว กนกพรรณ ขวดแกว้
452 6327208001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว กนกกำญจน์ ชนะฮวด
453 6307204001049 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว อสิรำภรณ์ เกดิเมอืงเล็ก
454 6327208001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ชญำนศิ วงศว์ัฒนดลิก
455 6313601001295 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อณุพล ไทรจนี
456 6312421001003 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว จันทรญ์ำพร กลูเกือ้
457 6313601001283 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สรุยิัน บญุธรรม
458 6327208001030 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ธันยพร วเิชยีรครฑุ
459 6313601001307 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อภสิรำ ศรฟ้ีำ
460 6312421001004 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ชนมน ชยัสวัสดิ์
461 6313601001305 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อภญิญำ จันทรร์อ้ย
462 6318414001021 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว โสภกิลุ ถำพร
463 6313601001303 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อนุวัต รัศมี
464 6318414001019 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อำทติยำ ลำสมนั
465 6313601001300 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อนุรักษ์ บญุคงมำก
466 6312421001035 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ภัทรภณ เพชรฉวำง
467 6313601001308 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อภสิทิธิ์ จติรตรง
468 6313601001298 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อนงคน์ำถ เบกินำ
469 6313601001297 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อนงคน์ำฎ ชำ่งสวุรรณ
470 6312421001039 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ภมูพัิฒน์ เพชรฉวำง
471 6313601001304 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อโนชำ เกดิศรี
472 6318414001005 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อทติญำ เหมำะประมำณ
473 6318414001004 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว หตัตญิำ เพชระ
474 6318414001014 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อญัมณี ปักกำละโถ
475 6322413001062 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย เมธำสทิธิ์ เผำ่ทัพ
476 6322413001054 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว อลสิำ บ ำเพ็ญ
477 6322413001049 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ศรำวฒุิ แสงเพชร
478 6313601001311 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรปรยีำ มัง่มี
479 6322413001043 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย พชิติชยั ดยีนื
480 6312421001038 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ภัทรวดี ยอดแกว้



481 6322413001040 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย พงษ์ประดษิฐ์ สทิธฤิทธิ์
482 6322413001022 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว นงนภัส แพรเขยีว
483 6322413001013 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ทพิยสคุนธ์ วงศม์ำลัย
484 6313601001315 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อลสิำ จันยัง
485 6313601001314 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรสิรำ ตอ้ยแกว้
486 6313601001313 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรัญญำ เวทยำ
487 6313601001312 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรลดำ สระทองยอด
488 6327208001041 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ภบูดนิทร์ วเิชยีรฉำย
489 6327208001054 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ศริลิักษณ์ เพชรมณี
490 6327208001053 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ศริะณัฏฐ์ ไชยพทัิกษ์
491 6327208001051 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ศศพิมิพ์ ด ำเกลีย้ง
492 6327208001050 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ศศธิร สวุรรณมณี
493 6327208001048 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว วรรณฤดี สมบญุ
494 6327208001047 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ลลติำ มขุรัษฎำ
495 6327208001046 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว รุง้ลำวัณย์ เต็มแกว้
496 6327208001042 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ภมูนัินท์ ศริวิัฒน์
497 6312408001101 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว กรีตกิำญจน์ มกุทอง
498 6327208001040 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ภำนุวัฒน์ คงศริิ
499 6327208001039 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ฟินดำ ชกูะชะบำ
500 6327208001038 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย พรีะพงษ์ บญุนวล
501 6327208001037 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว พัชรญีำ ยงเยือ้งคง
502 6312408001102 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว ขนษิฐำ ใจดี
503 6327208001034 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย พงษ์ประดษิฐ์ นำคเจรญิ
504 6327208001033 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ปำรเมศ แกว้นรำ
505 6327208001031 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย นภัสกร ศรนีวลแกว้
506 6313601001292 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว หทัยชนก พงษ์สวุรรณ
507 6312421001041 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย มงคล สวุรรณเลขกจิ
508 6313601001289 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว แสงรวี แกว้อ ำรัตน์
509 6313601001288 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เสำวลักษณ์ สขุสนทิ
510 6313601001287 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เสำวลักษณ์ มจัฉำ
511 6312421001049 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว สพุชิญำ คชเชนทร์
512 6313601001285 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สวุรรณกิำร์ ชอบท ำกจิ
513 6313601001286 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เสำวลักษณ์ บวัทอง
514 6317701001013 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ฐำนติำ เกษกลำ้
515 6317701001098 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ฟรดีำ กำหลง
516 6317701001095 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ปิยำพัชร วอ่งไววำณชิย์
517 6317701001040 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว นภัสวรรณ คงจันทร์



518 6317701001038 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว นนธชิำ ชมชืน่
519 6317701001023 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ทพิยส์ำยฝน รำตรพีรกึ
520 6301107001062 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว อภชิญำ เชือ้พลบ
521 6317701001101 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว วลิำวัลย์ แสงเกดิ
522 6317701001010 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ชญัญำนุช อนิทรก์ลับ
523 6317701001009 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ชณัฐธดิำ ดำรำกยั
524 6317701001007 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว จันทมิำ นนทบตุร
525 6301108001064 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย วรเวช คลองมดคัน
526 6301108001063 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว มะลิ เรอืงฤทธิ์
527 6301108001062 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ภัทรำวดี คุม้สวุรรณ
528 6317701001021 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ดลฤดี หวังแกว้
529 6307502001042 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว พรรณนพรัตน์ วงศส์วุรรณ
530 6307502001041 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว ฐติำพำ ผลข ำ
531 6307502001034 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว กนกพชิญ์ สทิธยำงกรู
532 6307501001080 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย อคัรเดช บญุเกือ้
533 6307501001078 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ปิยฉัตร เพชรวงค์
534 6307501001077 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย ทนงศักดิ์ ศรอีอ่น
535 6307501001076 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย เดชำพล แซเ่อี๊ยบ
536 6317701001099 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ภัทรำภรณ์ แซล่ิม้
537 6307501001030 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว จริำภรณ์ เจรญิขนุ
538 6317701001100 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว รัตตกิำล พลเดช
539 6317701001109 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อำรติำ จันตรำชู
540 6317701001107 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อฟันำน มะมงิ
541 6317701001106 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อนัสญำ หมนักำร
542 6317701001105 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว สวุนันท์ อษุณียเ์วยีงแกว้
543 6317701001102 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ศริมิำศ ประเสรฐิสังข์
544 6301107001061 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว สพุรรษำ โพชสำลี
545 6301108001039 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว นำเดยี ชว่ยกำร
546 6301108001035 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ธดิำรัตน์ คงสจัีนทร์
547 6301108001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย ตันตกิร สมมะลวน
548 6301108001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย ณกรณ์ พทุธกำล
549 6301108001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ญำตมิำ ประวัต ิ
550 6301108001011 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว จำรวุรรณ เจรญิแพทย์
551 6301107001063 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว อำภัสรำ บวัผดุ
552 6301107001048 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำย ปกรณ์ เสง้เลง่
553 6301107001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ขวัญฤดี บญุน ำ
554 6301107001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว กนกรดำ นวลละออง



555 6301106001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย อษัฎำวฒุิ ชพัูกตร์
556 6301108001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว กญัญำณัฐ ชพัูนธ์
557 6301110001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว จรยิำ เรอืงรัตน์
558 6301107001060 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว สกุญัญำ ชยัพัฒน์
559 6301107001059 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว วนดิำ จันทรก์ก๊
560 6301107001057 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว พนดิำ พลูสนิ
561 6301107001056 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว นุชนำฏ เตก๊ออ๋ตง้
562 6301107001055 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(สังคมศกึษำ) นำงสำว ธำรกิำ มำกเมอืง
563 6301110001014 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว นติยร์ดี สระใหญ่
564 6301108001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย น ำไพร หนูเจรญิ
565 6301109001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว อำรวีรรณ พรหมหำญ
566 6301109001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว สริรัิตน์ เทพเมอืง
567 6301109001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำย กติตธิร มอบพจิติร
568 6301109001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว กำญจนำ สทุธิ
569 6301108001058 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำย อภสิทิธิ์ เรอืงวชิำ
570 6301108001057 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว สธุำรัตน์ น ้ำตำลพอด
571 6301108001056 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว สริกิรณ์ ชว่ยยศ
572 6301108001055 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คอมพวิเตอร)์ นำงสำว ศรนิยพ์ร คงสนทิ
573 6301110001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ฟิสกิส)์ นำงสำว ชลธฌิำ ทองชำติ
574 6317701001085 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ศริวิรรณ พรหมมำ
575 6317701001084 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ศศวิมิล กำละนนท์
576 6317701001083 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ศศกิำนต์ หตีชว่ย
577 6317701001082 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว วสิตุำ บรรจงสทุธิ์
578 6317701001081 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว วันสริิ เกตใุส
579 6317701001079 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว วันวสิำข์ นวลวัฒน์
580 6317701001078 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ลลิัดดำ ทองนวล
581 6317701001077 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ลลติำ ศรหีลำ้
582 6307502001044 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำย มฮู ำหมดันำกิ๊ฟ ไชยเภท
583 6317701001089 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว สภัุสสร แดงมสูกิ
584 6317701001069 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว พชิำมญชุ์ พรำหมณ์พันธ์
585 6317701001068 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว พัตรพมิล พชืโรจน์
586 6317701001067 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว พรรวษำ เดชมณี
587 6317701001066 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว พนดิำ ศักดิพ์มิล
588 6317701001065 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ปิยำพัชร ลกูมณี
589 6317701001064 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ปิยฐฎิำ ป้องศรี
590 6317701001062 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว นูรซีัน มะทำ
591 6307201001079 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว จติตมิำ หงษ์ทอง



592 6307202001046 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว อซัมยี์ เจะเหำะ
593 6307202001044 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ฟิรดำว บนิเจะดอเลำะ
594 6307202001043 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ประภำพรรณ เข็มทอง
595 6312402001036 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ศลุพีร ผลศริิ
596 6307201001082 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ปนษิฐำ กลิน่เพชร
597 6317701001088 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว สชุำดำ ศรจัีนทร์
598 6307205001190 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สรญิทพิย์ สมใจหมำย
599 6307205001185 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วรษิฐำ เพชรแกว้
600 6307205001184 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย พงศพ์ณชิ ทองสรำ้ง
601 6326211001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย อภสิทิธิ์ วเิชยีรวงค์
602 6326211001024 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย มนัสนติย์ ไกรเทพ
603 6317701001092 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อรอมุำ ง๊ะสัน
604 6307201001084 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว พมิลศริิ เลน่ทัศน์
605 6304302001047 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำย อนิทฤทธิ์ หอมหวล
606 6307212001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ศภุณัฐ เสนสงิห์
607 6307212001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ศรำยทุธ แซด่ำ่น
608 6307212001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำงสำว ปัฐมำวดี คดิกำรเหมำะ
609 6307212001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ทวิกำล รักษำมัน่
610 6307212001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำงสำว คอลเียำ๊ะ แตบำตู
611 6307211001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว พรอมุำ หว่งจรงิ
612 6304302001046 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว พนดิำ วรีะปัญจำนนท์
613 6304314001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำงสำว เพ็ญพสิทุธิ์ บตุรปอด
614 6304314001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำงสำว ปวณีำ เพ็ชรไชยำ
615 6304314001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำงสำว กญัญำรัตน์ เกลีย้งศรี
616 6313601001185 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วรศิรำ อรัญไสว
617 6317701001058 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ญวภิำ ค ำเมอืง
618 6317701001055 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว เกวลนิ ค ำไหม
619 6313601001221 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เอมอมร แดงเสน
620 6313601001214 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อชัรญิะ เอยีดแกว้
621 6313601001206 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรสิษำ รักสขุ
622 6313601001200 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อมลธรีำ ชว่ยหมู่
623 6313601001184 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว พมิชนก รอดออ่น
624 6313601001173 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธนกฤต เทอืกสบุรรณ
625 6317701001121 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อไุรรัตน์ หวำนแกว้
626 6317701001115 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ปำนทพิย์ รัตนเกลำ้
627 6301101001042 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สมุติตำ ตระหงำ่น
628 6327208001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย กฤษณพงค์ ด ำประสงค์



629 6322413001001 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย กรวชิญ์ เมอืงดว้ง
630 6301101001052 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว เอวรนิทร์ จติรหลัง
631 6301101001051 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว อำทติยำ ศริพิงค์
632 6301101001050 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว อจัฉรำภรณ์ ชจัูนทร์
633 6301101001049 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว องัคนำ วัตรสังข์
634 6301101001048 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว องัคณำ หนูนอ้ย
635 6301101001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว อรสุยำ เจะ๊เอ็ม
636 6301101001046 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว อรยิำ อนิทรักษ์
637 6301101001045 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว อภรัิตน์ สันมำ่แอ
638 6304302001025 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว นฤมล ตะ๊ใจ
639 6301101001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สวุรัตน์ แซผั่ง้
640 6301103001014 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ณัฐวรรณ รำมขำว
641 6301101001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สนุสิำ พลอยวงศไ์ทย
642 6301101001040 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สธุษิำ สขุแกว้
643 6301101001038 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สกุญัญำ อดิทิง้
644 6301101001037 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สำยธำร เอกพชิญำนนท์
645 6301101001036 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ศริำพร จันทรโ์กมทุ
646 6301101001035 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ศริดำ นวนขนำย
647 6301101001034 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ศศณีิ ทองเรอืง
648 6301101001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว วสิดุำ อุย่พัฒน์
649 6301101001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำย ภรูนิท์ ฉมิงำม
650 6301101001044 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว หนึง่ฤทัย จ ำเรญิลำภ
651 6301104001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว อำรยิำ ไพโรจน์
652 6301106001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว เสำวลักษณ์ เพชรโพธิ์
653 6304302001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ธรีำรัตน์ ไมเ้เกว้
654 6304302001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำย ธรีภัทร เทพทอง
655 6304302001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำย ณัฐภัทร สนีำเวช
656 6304302001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ญำดำ ป้องกนั
657 6304302001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ชลติำ แสงสวุรรณ
658 6304302001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว จฑุำมำศ จันทรท์องแกว้
659 6304302001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว กนัธชิำ หมัน่มณี
660 6304302001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว กญัญำรัตน์ วสิำละ
661 6301104001006 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ธัญพชิชำ ทองชมุ
662 6301104001005 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ฐติมิำ ตรแีกว้
663 6301104001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว กญัญำรัตน์ อรณุประภำพร
664 6301103001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว สรติำ ตณิโสภำรัตน์
665 6301101001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว พรนภำ แนบเนียน



666 6301101001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ภัทรวดี ทรัพยม์งคล
667 6322412001038 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ปำนภัสส์ ทองสงำ่
668 6301101001002 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว กนกวรรณ์ เฟ้ืองกลัด
669 6301101001003 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ขวัญฤดี ท่ังทอง
670 6312402001214 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว อำรยีำ ฟ้ำระหำญ
671 6312409001201 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ณลทกร ดวงทอง
672 6301101001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ทพิยธ์ัญญำ เชำวภ์ำษี
673 6301101001028 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว เปรมวดี ด ำศรี
674 6301101001027 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ปิยะธดิำ ทับทมิเมอืง
675 6301101001026 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ปิยนุช เข็มทอง
676 6301101001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ปลำยฟ้ำ กง๊หวั่น
677 6301101001024 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ประกำยทพิย์ ยนืนำน
678 6301101001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ปนัดดำ เกือ้ตะโก
679 6301101001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว นรสิรำ ชว่ยรอด
680 6301101001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำย นรำกรณ์ พรหมเมฆ
681 6301101001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว นภัสสร ปำนเฉวง
682 6301101001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว กนกวรรณ เรอืงศรี
683 6301101001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ธัญลักษณ์ สดุสำย
684 6301101001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว พชิำภำ กิว้ภำวัน
685 6301101001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ดำรำวดี จติรัตน์
686 6301101001014 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ณัตธติำ หล ำหญำ้
687 6301101001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ซัลมำย์ ในทอน
688 6301101001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว จฬุำลักษณ์ แกว้ศรสีขุ
689 6301101001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว จฑุำมำศ กองจันทร์
690 6301101001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว จฑุำเธยีร ศรเีทพ
691 6301101001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว จดิำภำ ไสยพร
692 6301101001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ไครกิำ ศรรพเศยีร
693 6301101001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำย ธรีภัทร หลำนสัน
694 6307205001141 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย เศรษฐพงษ์ นวลวัฒน์
695 6307205001166 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อนัตมิำ พรหมอนิทร์
696 6307205001158 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อชัยำ อิม่จติร
697 6307205001155 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อรนลนิ ผึง้ดอกไม ้
698 6307205001149 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สวุรรณรัตน์ สขุแกว้
699 6307205001148 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย สพุลรัตน์ มงักรรัตน์
700 6307205001147 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย สทุธศิักดิ์ เสอืมำก
701 6307205001144 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สดุำรัตน์ คงรอด
702 6304302001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำย นฤพล อปุลำ



703 6307205001142 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย สรำวธุ วเิศษแกว้
704 6301105001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ปิยะมำศ นำคเป้ำ
705 6307205001136 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ศรำวตุ เหล็นเรอืง
706 6307205001133 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ศตำยุ จติศริิ
707 6307205001132 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ศตวรรษ ไกรวงค์
708 6307205001130 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว แวน่แกว้ ลมิป์รัชดำวงศ์

709 6307205001129 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย วฒุชิยั ลมิป์รัชดำวงศ์

710 6307205001127 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย วรีะชยั แยม้สรวล
711 6307205001123 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย วทิรู สมณะทอง
712 6307205001120 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย วรวัฒน์ อนิทรด์ ำ
713 6307205001143 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สรฐิำ แฉ่งฉลำด
714 6301105001049 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว โสรญำ ทองดี
715 6307201001088 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ฮำยำเรำะห์ พศิแลงำม
716 6301106001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว มลัลกิำ ยอดมณี
717 6301106001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว พมิพศิำ ชนิวงศ์

718 6301106001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว บษุรำภรณ์ พันธเสน
719 6301105001050 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว อนิทริำ อนิตัน
720 6301105001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำย ปวรศิ คุม้จันทร์
721 6301105001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว สภุำรัตน์ พลำยเมอืง
722 6301105001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว วรรณวศิำ เบ็ญฤทธิ์
723 6301105001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว พลิัยภรณ์ เจรญิสขุ
724 6301105001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว พัชรำภำ เสง้แกว้
725 6301105001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว พรยมล แกว้มณี
726 6307205001110 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ลลติภัทร พริง้สกลุ
727 6301106001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำย เกยีรตศิักดิ์ คนชม
728 6307205001117 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วรวรรณ มงคลสวัสดิ์
729 6307205001041 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย เกยีรตศิักดิ์ เสรมิจันทร์
730 6307205001036 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เกศนิี ยังพัฒน์
731 6307205001025 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เกศสดุำ ด ำแกว้
732 6307205001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กลุนันทน์ หตีชมุ
733 6307205001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กติตพัินธ์ เพ็ชรเ์จรญิ
734 6307205001004 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กจิตญิำรัตน์ เพชรรัตน์
735 6307205001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กญัญำณัฐ ออ่นเกตพุล
736 6307205001043 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ณัฏฐนำถ งำมสวน
737 6307205001045 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ณัฐดนัย สสีวำ่ง
738 6304302001037 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว สำธติำ เพ็งค ำปั้ง
739 6304302001036 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว สำธติำ จันทรส ำเร็จ



740 6304302001035 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ศรินิทรำ ประสทิธิ์
741 6304302001034 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว รัชนีกร ชำตวิงษ์
742 6304302001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว พรพมิล ชงัชำ่งเรอื
743 6304302001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ปิยะนุช เทพฤทธิ์
744 6304302001029 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ปัญจำวยี์ ไชยพงศ์

745 6304302001027 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ปฐมำพร ศลิปกลุ
746 6307205001080 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว นภัสกร เรอืงสังข์
747 6301106001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ศลิปศกึษำ) นำงสำว สมุนิตรำ ทรงโสภำ
748 6307205001100 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ภมีพศ เพชรสถติ
749 6307205001099 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เพชรรัตน์ อภโิมทย์
750 6307205001096 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว พรชติำ ทพิยจั์กษุ
751 6307205001090 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ปำรเมท ทมิแกว้
752 6307205001084 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เบญจวรรณ แสงบำงกำ
753 6307205001042 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ชตุกิำญจน์ ปำกลำว
754 6307205001081 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว นัชชำ ชสูทุธิ์
755 6307205001112 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วรรณศิำ ทองรักษ์
756 6307205001078 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย นนทสทิธิ์ ถงึเจรญิ
757 6307205001074 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย นนทวัฒน์ คุม้พรอ้ม
758 6307205001072 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธรีวฒุิ สมใจเรำ
759 6307205001069 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธ ำรงชยั ยอดสรุำงค์
760 6307205001057 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธนวัฒน์ ศภุลักษณ์
761 6307205001051 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ทนงศักดิ์ ชบำพฤกษ์
762 6307205001050 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ถริเจตน์ จรฤทธิ์
763 6307205001049 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ณัฐวฒุิ บรรดำเสยีง
764 6307205001048 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ณัฐพงษ์ พฒุสำม
765 6307205001082 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย บณุยวัฒน์ จันทรภักดี
766 6312403001071 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สริภัทร บำ้นนบ
767 6307205001038 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ชชันพ ลิว่ลอ่ง
768 6312403001082 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย อนุพงศ์ ส ำลแีกว้
769 6312403001081 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย อนุชติ ชวูัจนะ
770 6312403001080 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย อดศิร สัจจะนรำภรณ์
771 6312403001079 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว หทัยรัตน์ สนิตุน้
772 6312403001078 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สรุพีร พันธเ์มฆำกลุ
773 6312403001077 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สภุำวี ภูพ่จิำรณ์
774 6312403001076 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย สธุรีภัทร วชิยัดษิฐ
775 6312403001075 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สทุธดิำ หรนูหมี
776 6312403001086 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว อจัฉรำ แกว้ศรจัีนทร์



777 6312403001072 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สกุญัญำ บญุมิง่
778 6312403001070 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย สันตภิำพ กจิหวำ่ง
779 6312403001069 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สรญิญำ หสัดนิ
780 6312403001068 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย สรำวฒุิ สังดว้ง
781 6312403001067 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สโนชำ สขุสม
782 6312403001066 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ศภุกร ไกรนรำ
783 6312403001065 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ศลินิทพิย์ เดชศรี
784 6312403001064 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ศศธิร ปทะวำนชิ
785 6312403001063 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ศศธิร บญุเกือ้
786 6312403001061 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว วำสติำ จันทรท์อง
787 6312403001073 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว สกุญัญำ หำรสวุรรณ
788 6307501001026 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย พรเทพ จันทรด์ี
789 6307501001041 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ศำตนันท์ ศมุำนนท์
790 6307501001040 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว วไิลลักษณ์ ไชยรัตน์
791 6307501001039 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว วลิำวัลย์ เรอืงสวัสดิ์
792 6307501001038 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว วรำภรพมิล เลศิไกร
793 6307501001037 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว วรนุช คันทะศร
794 6307501001036 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว รุง่นภำ มกุดำ
795 6307501001033 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย ภัทรภณ พวงรัตน์
796 6307501001032 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว เพ็ญนภำ เพ็ชรคง
797 6307501001031 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว พธุติำ ส ำเนียงเหล็ก
798 6312403001084 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว อภสิรำ ฤทธธิรรม
799 6307501001027 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว พรนภำ ตันตกิลุ
800 6304305001027 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย วรีะชยั ฝอยทอง
801 6307501001025 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ปำลติำ แซล่ิม่
802 6307501001023 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว เนตรนภำ หวังแกว้
803 6307501001022 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว นูรมอีำรยีำ รอนงิ
804 6307501001020 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ธดิำรัตน์ แกว้สน
805 6307501001019 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ธัญลักษณ์ บญุคงแกว้
806 6312403001090 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว อไุรรัตน์ เพชรหนองชมุ
807 6312403001089 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว อำรยำ แกน่ถม
808 6312403001088 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว อำภำศริิ นพ
809 6307501001028 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว พวงพร สพุรรณพงศ์

810 6312402001074 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว สริโิสภำ สขุพลอย
811 6312404001063 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำย วรำกร สทุธริำช
812 6312404001061 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว มณฑริำ ทองฤทธิ์
813 6312404001060 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว พรธรีำ ไชยภักดี



814 6312404001057 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว นฤมล พรหมอนิทรแ์กว้
815 6312404001056 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว นฤมล เดชศรี
816 6312404001053 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ดวงฤทัย ภมูแิกว้
817 6312403001060 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย วัชรพงษ์ กระสนิธุ์
818 6312402001075 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว อรัญญำ หอ้งสวุรรณ
819 6304310001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำย วัชรพงค์ สงครั์กษ์
820 6312402001073 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว รัฐศมิำ หะสะเล็ม
821 6307201001086 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำย เรวัต อปุถัมป์
822 6307202001048 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว อนิทริำ เจยีรผัน
823 6312402001065 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย ธนภัทร มลูอำรมณ์
824 6312402001063 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ชตุมิำ เพ็ญสวัสดิ์
825 6312403001094 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย สรวศิ มณีรงค์
826 6307205001039 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ชำญณรงค์ ไกรเจรญิ
827 6304305001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ชชูำติ โภคพัฒน์
828 6307501001044 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย สรศักดิ์ ชนูำวำ
829 6304305001026 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย วรีศักดิ์ ยอดทอง
830 6304305001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว รุง่ฤดี ดอนอำมำต
831 6304305001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย มอณ พัฒนลิ
832 6304305001021 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ภมูนิทร์ อปุลำ
833 6304305001019 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว ปภำวดี โนรัตน์
834 6304305001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ปรมี ศริชิยั
835 6304305001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย นนทวัธ ทองกระเดือ่ง
836 6304305001015 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ธรีภัทร์ รัตนพันธ์
837 6304305001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ตอ่ศักดิ์ ปำนแกว้
838 6304305001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ชำญณรงค์ หตีมี
839 6304305001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว จำรภัุทร เทพวเิชยีร
840 6304305001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว จันจริำ รุง่รังษี
841 6304305001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย กฤษฎำ กำญจนวงศ์

842 6304305001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว กรรณกิำณ์ เหงำโจก๊
843 6304305001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย กรกวรรษ แยม้มณี
844 6304310001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว อำมำซลีำร์ ซำแม
845 6304310001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำย อษัฎำวธุ กีอ่ ำไพ
846 6304310001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว วชิดิำ ดำรำวรรณ
847 6304305001028 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ศักดิช์ำย เมอืงเฉียง
848 6304305001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว ทพิยอ์คัศร ฤทธิร์งค์
849 6307502001003 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว เกษมณี โรยอตุระ
850 6301104001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว รสรนิ พพิธิ



851 6301104001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว เย็นฤดี พัฒมำต
852 6307502001012 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำย ธรีพงษ์ คงเจรญิ
853 6307502001009 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว ฐติมิำ จนิพล
854 6307502001008 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว ชชัฎำภรณ์ จติรชชูืน่
855 6307502001007 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว ชอ่ผกำ ผองสนทิ
856 6307502001006 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำย ชญำนนท์ มำกสวี
857 6301104001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ญำณศิำ ป่ินแกว้
858 6301104001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว พทุธดิำ รืน่รวย
859 6304311001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว เสำวภำพร ชยัประสทิธื์

860 6307502001002 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว กฤตยิำณ์ นวลมสุกิ
861 6301104001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว พชิญส์นิี รองพล
862 6301104001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว พัสตรำภรณ์ คำรว์
863 6307501001057 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว อจัฉรำ อนิครีี
864 6307501001055 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สภุำพร อกัษรเลข
865 6307501001054 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สภุนดิำ ฟองแกว้
866 6307501001042 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ศริลิักษณ์ ภักดี
867 6304331001018 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว พชิญำภำ รำชแสง
868 6312402001035 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ศภุำพชิญ์ มไีชย
869 6312402001034 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว วสิสตุำ ฉวินอ้ย
870 6304331001029 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว หทัยชนก แกว้งำม
871 6304331001028 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว โสภดิำ ชว่ยนุ่ม
872 6304331001027 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว สวุรียำ สมสู่

873 6304331001025 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว สโรชำ อสุำดี
874 6304331001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ศภุำพชิญ์ พลูเงนิ
875 6304331001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว วภิำรัตน์ จงไข
876 6304331001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ลภัสรดำ อกัษรไทย
877 6304331001021 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว มนพร รัตนบรุี
878 6307502001020 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว วรัญญำ สขุสนทิ
879 6304331001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว พรรณชนก แป้นด ำเนนิ
880 6304331001015 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว เบญทรำย บรเิพชร
881 6304331001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว บณัฑติำ เดชเกดิ
882 6304331001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว นันทวัน คงขันธ์
883 6304331001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว นันทนัช เคำ้ไธสง
884 6304331001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ณัฐกำนต์ มแีกว้
885 6304331001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ฐติำรยี์ คงดี
886 6304331001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ชฏำรัตน์ บญุนุ่ม
887 6304311001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว หนึง่หทัย ลิม่สกลุ



888 6307501001050 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สธุำสนิี เกือ้ผล
889 6304331001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว มณีรัตน์ บษุยำกร
890 6304305001033 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย อภสิทิธิ์ หนูเนียม
891 6304311001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว พริศำ กจิวจิติร
892 6304311001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว ปำลติำ เพ็ชรน ้ำแดง
893 6304311001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว ณัฏฐณชิำ โพชสำลี
894 6304309001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว อนุสรำ ศริรัิตน์
895 6304309001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ลดำมณี แซโ่ซว
896 6304309001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำย รัชชำนนท์ ทองด ำ
897 6304309001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว พัฒนวดี เงนิพรหม
898 6304309001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว นันทน์ภัส ฤทธศิักดิ์
899 6301104001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ปนัดดำ ชเูมฆำ
900 6304305001034 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย อมรเทพ อรณุโรจน์
901 6304305001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว ษำรณีิ รุง่รังษี
902 6304305001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ศวิกร สงวนศักดิ์
903 6304305001029 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ศำสตรต์รำ สง่ฤทธิ์
904 6312404001070 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว เสำวรส แกว้ดี
905 6307501001049 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สดุำรัตน์ กกแกว้
906 6307501001048 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สชุำดำ หนูนลิ
907 6307501001046 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สรัลชนำ วันศกุร์
908 6307501001045 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว สรอ้ยศริณิ โตทอง
909 6304309001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ฐติพิร จันทรอ์อ่น
910 6312402001014 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว นุชนำฎ ออ่นจันทร์
911 6312402001030 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย วศนิ ตะนำวศรี
912 6312402001027 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว รสุอยันี หสัเล็ม
913 6312402001026 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว รุง้ลำวัลย์ วำยทองค ำ
914 6312402001024 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ภัทรลดำ ออ่นแอน่
915 6312402001021 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว พรทพิย์ สังขป์ระคอง
916 6312402001017 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ปภำนจิ พบิลูย์
917 6304311001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว มนัสวี สมุำตรำ
918 6312402001015 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว เบญจมำศ อกัษรทพิย์
919 6304311001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว เม็ดพลอย รยิำพันธ์
920 6312402001012 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ธนัญชนก โฉมยงค์
921 6312402001011 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ณัฐรกิำ ยแีกว้
922 6312402001010 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ณัฐณชิำ โหลท่อง
923 6312402001009 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย ชำนน จันทรส์ง
924 6312402001008 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ชลันธร รัตนะ



925 6312402001007 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ชนกิำนต์ เกดิกลุ
926 6312402001006 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย ชนะ ทมิรอด
927 6312402001005 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว จฬุำลักษณ์ กำญจนประทมุ
928 6312402001004 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว จติตมิำ รยิำพันธ์
929 6307501001043 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ศริวิรรณ พรกิบำงเข็ม
930 6307205001145 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วริำกำนต์ สังขร์อด
931 6307205001059 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ณชิำภัทร สงิหภำณุพงศ์

932 6307205001152 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ศริรัิตน์ ทพิยก์รด
933 6307205001151 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ศริพิร ถิน่ไทรขงึ
934 6307205001061 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย เดชอนันต์ พลำยเมอืง
935 6307205001063 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ทักษิณ ศรหีมัน่
936 6307205001066 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธนโชติ ชมุคช
937 6307205001067 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธนวัฒน์ ทับทมิเมอืง
938 6307205001140 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วสนุธรำ ด ำชว่ย
939 6307205001071 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ธัญรัตน์ มสีำย
940 6307205001064 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ทัศนีย์ แกว้ประสม
941 6307205001164 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สกุฤตำ หญตีนอ้ย
942 6307205001108 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว พรรณวสำ นวลละออง
943 6307205001173 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สธุำสนิี อนุภักดิ์
944 6307205001172 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย สทุธิ กำระเกษ
945 6307205001054 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ณัฐวษำ จันทรเ์มฆำ
946 6307205001055 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ณัฐวฒุิ วอ่งเจรญินุกลุ
947 6307205001169 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สดุำรัตน์ ศรจัีนทรเ์พ็ชร
948 6307205001154 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ศริวิรรณ ชำ่งคดิ
949 6307205001165 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สจุติตรำ ธรรมรงค์
950 6307205001058 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ณชิกำนต์ ศรนีรัตน์
951 6307205001161 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สริำมล เสถยีรคณุ
952 6307205001168 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สดุำรัตน์ รอดแกว้
953 6307205001095 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ป่ินมนัส ดวงแกว้
954 6307205001138 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย วรวชิ มหีำดยำย
955 6307205001113 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว พมิวศิำ รักมำก
956 6307205001086 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว นภิำภรณ์ สดุจติร
957 6307205001111 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว พมิพม์ำดำ ทพิยป่์ำเว
958 6307205001087 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว นลิวรรณ มะลวิัลย์
959 6307205001091 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย บญัชำ รักมติร
960 6307205001115 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว แพรวพรรณ ยิง่ยง
961 6307205001094 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เบญจำวรรณ หะพลรัมย์



962 6307205001116 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ภัคพล จันทรเ์กดิ
963 6307205001097 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ปิยพัชร กำญจนำรักษ์
964 6307205001101 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ปญุญำฑรกิำล พรอ้มเพรยีง
965 6307205001102 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เปมกิำ หมืน่แกว้
966 6307205001103 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย พงศธร กำฬสมทุร
967 6307205001105 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว พรชนก หำวชิำ
968 6307205001106 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว พรนัชชำ กองมณี
969 6307205001092 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย บำรมี เพ็ชรเพ็ง
970 6307205001124 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย เมธำสทิธิ์ ไตรศริวิัฒนำ
971 6307205001135 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ลักษิกำ ชุม่ชืน่
972 6307205001134 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว รชุดำ ถนอมภมูิ
973 6307205001037 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ชลธชิำ รจุติต์
974 6307205001114 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย พรีพล ชยับตุร
975 6307205001137 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วรรดี ดำรำมนั
976 6307205001122 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย มนตรี สเูหตุ
977 6307205001083 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว นติยำ ด ำแกว้
978 6307205001119 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ภำรตี อนิทรนิทร์
979 6307205001118 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ภำนุพงษ์ ทองชดิเชือ้
980 6307205001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กฤษฎำ เหมำะพชิยั
981 6307205001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว กิง่แกว้ สำระวโิรจน์
982 6316209001170 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว พรกมล แกว้เกลีย้ง
983 6307205001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กำยสทิธิ์ คชเวช
984 6307205001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กำนต์ กำญจนำมยั
985 6307205001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กำญจนำ ค ำแหง
986 6307205001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กำญจณำ บวัสวุรรณ
987 6307205001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สธุำทพิย์ ศรรีะวิ
988 6307205001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กนัยำลักษณ์ ชอูอ่น
989 6307205001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กรวชิญ์ ทรัพยำสำร
990 6307205001006 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กมลลักษณ์ หมำดแนง้
991 6307205001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กมลทพิย์ พพิธิ
992 6307205001052 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ณัฐพล ศรเีเดง
993 6307205001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กำญจณี เรอืงพทุธ
994 6307205001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ชนดิำ ฤทธริำช
995 6316209001166 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ชนัญชดิำ วัฒนะกจิ
996 6307205001033 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ชญำนศิ จอง
997 6307205001019 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กติตนัินท์ โตโสภณ
998 6307205001031 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว จริำวรรณ สวุรรณพันธ์



999 6307205001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย กติตภิมู ิ ยำงฆอ้
1000 6307205001029 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว จำรวุรรณ เรนทร
1001 6307205001028 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว จันทรจ์ริำ บญุแกว้
1002 6307205001027 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย จักรพงษ์ ไชยกกุ
1003 6307205001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย คณุำกร คงค ำ
1004 6307205001023 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เกวลนิ ทองออ่น
1005 6307205001032 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย จรีวัฒน์ แกว้ชว่ย
1006 6307211001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว ธัญญำรัตน์ ผำสภุำพ
1007 6307205001195 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว องัคณำ เทพโยธี
1008 6307205001194 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อรอนงค์ นคิมเพชร
1009 6307205001192 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อมรำวดี มสีวุรรณ
1010 6307205001189 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อภษิฎำ สขุกรี
1011 6307205001188 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย อภนัินต์ ชว่ยศรัทธำ
1012 6307205001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว กตวรรณ ทองคง
1013 6326211001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย คณตินิ พทุธแกว้
1014 6307205001183 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว โสรญำ สังขส์ม
1015 6307211001019 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว ปนัดดำ ค ำภรีะ
1016 6307211001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว ปวดีำ รักนุย้
1017 6307205001180 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย สรุยทุธ์ สขุฉำยำ
1018 6307205001179 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว สภุำวดี ถำวร
1019 6307205001040 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ชำลสิำ รักมำก
1020 6307205001187 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว อนุสรำ แกว้กลู
1021 6316209001172 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว รจุดิำ ระวังงำน
1022 6307205001204 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว วรรณกำนต์ สมงิ
1023 6316209001174 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สนุสิำ อนิปำน
1024 6326211001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย ยทุธภมูิ แซล่ิม้
1025 6326211001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย มนิทะดำ มใีหม่
1026 6307205001203 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว เอเซยี จันทรเ์ทพ
1027 6326211001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำงสำว ธัญชลญีำ ศรอีทุำ
1028 6307206001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว จฑุำมำศ ค ำพัน
1029 6307205001128 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย รชำนนท์ มหีมืน่พล
1030 6304317001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว พรพมิล พฤกษหรัิญ
1031 6312410001055 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว สชุำนันท์ อนิด ำ
1032 6312410001053 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย สริธรี์ ลขิติกำญจน์
1033 6304317001036 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว สไูรดำ สรุำบำรู
1034 6304317001035 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว สภุำภรณ์ ศรพัีฒน์
1035 6304317001033 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว สริยิำกร ปิติ



1036 6304317001029 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว วรำรัตน์ กกนำค
1037 6304317001026 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว รัตนำ นันทครีี
1038 6304317001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ภัฒฑยิำ บญุมำก
1039 6312410001060 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย อภสิทิธิ์ ประพันธ์
1040 6304317001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว นัฐณชิำ อนิทรพ์รหม
1041 6304317001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว นฤมล สวุรรณรัฐ
1042 6304317001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ธัญวรัตม์ ศรรัีกษำ
1043 6304317001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ดำรำวดี แกว้ทอง
1044 6304317001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ณัฐวภิำ ณะวงค์
1045 6304317001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ณัฐพร เดชำสทิธิ์
1046 6312409001010 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว จันทรต์มิำ ศรสีมทุร
1047 6304317001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว มยัซำเรำะฮ์ เสลำ
1048 6322412001006 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ณัฐกฤตำ ศรเีทพ
1049 6322413001039 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ลัดดำพร โอท่อง
1050 6312409001006 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว กลัยส์ดุำ แกว้แสน
1051 6312409001005 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว กลัยกร เวทยำยงค์
1052 6312409001004 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว กญัญำพัชร บตุรวงษ์
1053 6312409001002 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย กฤษฎำ อนุกำร
1054 6312409001001 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว กมลชนก แสงธรรมทวี
1055 6301107001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำไทย) นำงสำว ธดิำรัตน์ เขยีวทัพ
1056 6322412001008 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย ธนวัฒน์ จันทรแ์กว้
1057 6312410001058 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว อธชิำ ตัง้ถงึถิน่
1058 6322412001004 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ชนัญชดิำ นำมทอน
1059 6322412001002 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว กมลรัตน์ พัฒแทน
1060 6312410001064 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว อำทติยำ ทองจันทร์
1061 6312410001062 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว อจัฉรยีำ ทองบญุ
1062 6312410001061 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว อจัฉรำ จันทรห์ุน่
1063 6304317001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว กนัูลมำ ลอืบำ
1064 6312410001032 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว เบญจวรรณ สำยสวัส
1065 6312410001031 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว นีรชำ เพชรครีี
1066 6312410001028 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ธรีภัทร์ บญุขำ่ย
1067 6312410001027 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ธดิำรัตน์ เพชรชู
1068 6312410001026 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ธวัลหทัย พรหมดนตรี
1069 6312410001025 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ธนำนันท์ สจุพิงค์
1070 6312410001024 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ธนัญญำ สขุนอ้ย
1071 6312410001023 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ธนวรรณ เเกว้ชู
1072 6312410001021 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ตน้ตระกำร โมรำสทิธิ์



1073 6312410001035 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ปิยพชร์ พัฒน์รักษำ
1074 6304317001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว กรรณกิำร์ สขุลิม้
1075 6304330001075 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว อรอมุำ หดีสม
1076 6304330001074 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว อรอมล คงทอง
1077 6304330001073 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว อภัสรำ ตรำมคีณุ
1078 6304330001070 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว หนึง่ฤทัย ไทยปำน
1079 6304330001069 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว เสำวลักษณ์ โอเเสงใส
1080 6304330001068 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว สปุรยีำ คงคลำ้ย
1081 6304330001066 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว สนัุศรำ ปำนรัตน์
1082 6312410001022 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ทักษิณ ปัญญำ
1083 6312410001033 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ปณติำ สนีลิ
1084 6312410001047 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ศริประภำ ชมสวุรรณ
1085 6312410001045 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย วำรชิ อกัษรไทย
1086 6312410001044 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว วัลยำ ทองบญุ
1087 6312410001041 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ลลดิำ ชมชำตรี
1088 6312410001040 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว เรวดี พกิลุทอง
1089 6312410001039 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว รัชภร แสงนำค
1090 6312409001011 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว จันทรเ์พ็ญ นลิวเิศษ
1091 6312409001056 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว องัสนำ ชนะกลุ
1092 6322413001012 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ธนกร ศรเกษตรนิ
1093 6322413001009 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ทรรศเทพ วรำพันธมุำศ
1094 6322413001008 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ณัฐณชิำ จงอกัษร
1095 6312405001002 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว กนกวรรณ ภักดวีงษ์
1096 6312409001059 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย เอกมยั สดุำจันทร์
1097 6312409001057 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย อษัฎำณ์ ชสูกลุ
1098 6312409001055 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย อลงกรณ์ ขำววงศ์

1099 6312409001054 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว อรวี ศรสีวัสดิ์
1100 6312409001051 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว อภชิญำ ขนุทอง
1101 6312409001050 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย อนุวัฒน์ มสิวลิ
1102 6312409001048 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย สทุธพิงศ์ สันตวิรียทุธ
1103 6312409001009 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว จรัสพร ชมูี
1104 6312409001058 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย เอกภพ โคตรพรม
1105 6322413001026 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย พงศภั์ค คุม้กนั
1106 6322413001038 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย รัชพล รำชำนำ
1107 6304306001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว วรียิำพร อนิทรส์วน
1108 6322413001036 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ยศกร แสงกลุ
1109 6312402001037 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว โศรดำ ชศูรี



1110 6322413001034 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ภำนุเดช สำรภี
1111 6322413001033 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ภควัต อโนมำศ
1112 6322413001031 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย พทุธพิงษ์ ยิง่ยงค์
1113 6322413001029 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย พันธว์รศิ ไทยสยำม
1114 6322413001014 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ธนัชชำ ชชูว่ย
1115 6322413001027 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว พรพมิล พว่งจันทร์
1116 6322413001015 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ธดิำรัตน์ รัมจวน
1117 6322413001025 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ปญุญพัฒน์ เทพศริิ
1118 6322413001024 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ปิยะมำศ หนูแกว้
1119 6322413001023 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ปำรชิำต บญุจันทร์
1120 6322413001021 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ปณติำ ทองสัมฤทธิ์
1121 6322413001020 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว บษุกร นวลลักษณ์
1122 6322413001019 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว นุชจมำศ ฟองแกว้
1123 6322413001017 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว นลนิพร กญัจนะกำญจน์
1124 6312409001042 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ศภุณัฐ พรประสทิธิ์
1125 6322413001202 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว นชิำทพิย์ ช ำนำญวำด
1126 6322412001016 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว นชิำภัทร ขำวผอ่ง
1127 6322412001015 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย นฤเบศทร์ พลำยชนะ
1128 6322412001014 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย ธรีภัทร อุย๋หมนุ
1129 6322412001012 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย ธนติ จันทรพ์ฤกษ์
1130 6322412001011 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย ธนำวฒุิ สขุคุม้
1131 6322412001010 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ธนำพร ทรัพยเ์จรญิ
1132 6312409001044 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย สทิธนินท์ บญุออ่น
1133 6312409001028 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว ประภัสสร เกษมสขุไพศำล
1134 6312409001024 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ธรีพัฒน์ เชือ้จักร
1135 6312409001019 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ธนพรรณ สวุรรณดี
1136 6312409001016 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ณัฐนันท์ ศรเกษตรนิ
1137 6312409001014 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว จฑุำรัตน์ จันทรท์อง
1138 6312409001013 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว จริำภรณ์ วชิยัดษิฐ
1139 6312409001041 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว ศรินิำถ ชนะดี
1140 6312409001039 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย วรียทุธ ยนืยัน
1141 6312409001036 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย วรนิทร เมอืงนอ้ย
1142 6312409001035 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว รุง่อรณุ รำมคลำ้ย
1143 6312409001033 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย พลพล พรมนำม
1144 6312409001032 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว พรพมิล ชยัสวัสดิ์
1145 6322412001019 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย ปิยวัตร ศรเีพชร
1146 6322412001029 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย อมัรนิทร์ งำมพรอ้ม



1147 6322412001028 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว อจัฉรำ เทยีนทมิ
1148 6322412001027 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว อรกำร ธนพทัิกษ์
1149 6322412001025 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว สภุำวดี พริณุกำญจน์
1150 6322412001024 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว สำยธำร ช ำนำญ
1151 6322412001023 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ศริพิร สองศรี
1152 6322412001022 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว วรรณรดำ นำคทอง
1153 6304330001062 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว สฑุำรัตน์ พรกิชผูล
1154 6322413001007 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ณัฏฐำพร ใจหำ้ว
1155 6304330001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว กญัญำรัตน์ แพเพชร
1156 6304330001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ชลติำ เพชรรัตน์
1157 6304330001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ฉัตรกมล บวันำก
1158 6304330001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว จทุำมำศ ปรชีำ
1159 6304330001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว จฑุำมำศ ออ่นหำดพอ
1160 6304330001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว จริำพร บญุเลศิ
1161 6304330001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว จรยิำ พันรังสี

1162 6304330001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว เกศรำ หำญใจ
1163 6304330001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว เกตตญิำ มงคล
1164 6304331001032 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว อรพรรณ เงนิพรหม
1165 6304330001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว กณัญำรัตน์ ชแูกว้
1166 6304330001019 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ฐำปนี ชืน่อ ิม่
1167 6304330001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว กญัญำณัฐ ชนูวน
1168 6304330001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว กรมำลัย สมใจหมำย
1169 6304330001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำย กรกช ปีโคธัง
1170 6304331001039 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว อำภัสรำ รุง่เพชรนมิติ
1171 6304331001038 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว องัคณำ พลำยดว้ง
1172 6304331001037 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว อคัรณี พฤกษำดร
1173 6304331001036 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว อศัลยำ ศรสีวุรรณ
1174 6304331001034 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว อรอมุำ เมง่บตุร
1175 6304330001064 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว สทุธดิำ นุ่นเศษ
1176 6304330001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว กติตยิำ แกว้ตำ
1177 6312404001032 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว สทุธกิำนต์ จนีไทย
1178 6312417001007 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย ปณณวัฒน์ เพ็ชรพรอ้ม
1179 6312417001006 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว นันทน์ภัส ทับบญุ
1180 6312417001005 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว นรศิรำ ทพิยแ์กว้
1181 6312417001002 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย จริำวัฒน์ นำควำรี
1182 6312404001039 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว อำทติยำ พรหมหติำทร
1183 6312404001038 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว อรศิรำ รักเขยีว



1184 6304330001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ชตุมิำ จันทนะโสติ
1185 6312404001033 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว สทุธดิำ ตำเพชร
1186 6304330001018 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ญำนติำ เจรญิแพทย์
1187 6312404001031 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว สดุำรัตน์ แกว้หนู
1188 6312404001030 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว สำธดิำ วบิลุศลิป์
1189 6312404001026 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำย วธุศลิป์ ยวนำนนท์
1190 6312404001025 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว วรนุช มสีทิธิ์
1191 6312404001024 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว รุง่ทพิย์ สำมำรถ
1192 6312404001023 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว รัชฎำภรณ์ เกลือ่นเมอืง
1193 6304330001021 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ณัฐฐำ ข ำนุรักษ์
1194 6304330001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ณัฐกำนต์ พัฒน์แชม่
1195 6312404001035 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว อมรรัตน์ วงศส์วุรรณ
1196 6312404001011 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว นภำรัตน์ ฤกษ์ชะงำย
1197 6307502001022 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำย สหรัฐ อรัญ
1198 6312404001018 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำย พงษ์พัฒน์ โสภำพันธุ์
1199 6312404001017 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ปำรชิำติ ศรทอง
1200 6312404001016 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ปรยีำนุช หมำนพัฒน์
1201 6312404001015 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ประกำยกำนต์ ชะนะกลุ
1202 6304331001033 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว อรอมุำ เพ็งบวัแกว้
1203 6307504001003 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย กฤษพงษ์ สำมงำมทอง
1204 6312404001007 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำย โชคดี เเสงจันทร์
1205 6312404001005 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำย ชยัวทิย์ ทัดเรณู
1206 6312404001002 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว กลุธดิำ ทองทพิย์
1207 6312402001045 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว อลษิำ แพทยรั์ตน์
1208 6312402001043 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว สภุำภรณ์ มเีดชำ
1209 6312402001042 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว สภัุชญำ จันทรแ์ทน
1210 6312402001041 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว สพัุตรำ สเีขยีว
1211 6312404001014 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว นำทชฎำพร แซเ่คำ้
1212 6307504001012 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ณัฏฐนันท์ ชว่ยพยัคฆ์
1213 6307504001024 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย นติธิร บญุนุกลู
1214 6301104001046 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว อำมรีำห์ เม็ง
1215 6301104001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว อภณิญำ แพงแยง
1216 6307504001017 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ดวงกมล สทีอง
1217 6301104001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว สดุำรัตน์ ทองมี
1218 6307504001015 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ณัฐนชิ ธรรมนติย์
1219 6307504001001 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว กฤษณำ วรรณสผุล
1220 6307504001013 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ณัฐกฤตำ ไชยเสนี



1221 6307504001011 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ณัชญำ หมำดบำกำศ
1222 6307504001010 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ซฮูำดำ สำแลแม
1223 6307504001009 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ชลธชิำ เมอืงนลิ
1224 6307504001007 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว กลัยำ หนูกลับ
1225 6307504001006 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว กนัยำวรี์ บญุสทิธิ์
1226 6301104001039 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว สจุริำ พรำยเพชร
1227 6307504001004 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว กญัญำณัฐ เลีย่มทอง
1228 6307504001027 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว นูรฮดูำร์ มะแล
1229 6307504001014 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ณัฐธดิำ กูเ้มอืง
1230 6312417001018 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว วมิลมำศ ตุง้ฉำย
1231 6312410001005 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว เขมกิำ รอดสเีสน
1232 6312410001004 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว กำนตพ์ชิชำ บญุสนอง
1233 6312410001002 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว กนกวรรณ แกว้ทพิย์
1234 6312410001001 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว กชพรรณ พรหมอกัษร
1235 6312417001024 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว อภสิมยั รปูโอ
1236 6312417001022 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว สริพิชิญ์ พทุธำ
1237 6312417001021 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว ศริพิรรณ รัตนะ
1238 6312417001011 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว พมิพช์นก ใบพัดแกว้
1239 6312417001019 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว วไิลวรรณ เพชรพทัิกษ์
1240 6312410001009 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ชนำภัทร เดีย่ววำณชิย์
1241 6312417001016 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว วันทติำ ยนืสกลุ
1242 6312417001014 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย รัตนพล ทองจติร
1243 6312417001013 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว มณฑริำ แสงจันทร์
1244 6304330001053 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว วริวรรณ สวุรรณบตุร
1245 6304330001052 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว วรลักษณ์ ชยัฤกษ์
1246 6304330001051 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว วรรณรดำ ชำ่งสอน
1247 6304330001049 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว รุง่นภำ พลดว้ง
1248 6312417001020 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว ศลษิำ นิม่นอ้ย
1249 6322413001037 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย รณกร เกษตรเกรยีงไกร
1250 6304330001060 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำย สันตกิร สรอ้ยจันทร์
1251 6304330001059 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว สลดิำ สขุออ่น
1252 6312410001007 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว จริำภรณ์ จันทวงศ์

1253 6312410001020 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ดนุเดช พลเพชร
1254 6312410001008 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ฉัตรลดำ เทยีบพฒุ
1255 6312410001017 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ณัฐกร พลภักดี
1256 6312410001016 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ณัฏฐพร ไตรนิ
1257 6312410001015 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ณัฏฐธดิำ ขนุทองจันทร์



1258 6312410001013 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ญำณศิำ คงบ ำรงุ
1259 6312410001012 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ชลุกีร สวคิำมนิ
1260 6312410001011 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ชตุมิำ ผอ่งแผว้
1261 6312410001010 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ชตุพินธ์ ศรกีำญจน์
1262 6304330001046 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว เมทนิี เกษสวุรรณ์
1263 6307504001036 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว มณัตรนิี หลจัีนทร์
1264 6304330001048 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว รุง่นภำ ขันทอง
1265 6307504001047 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว สำธนิี อุน่นวน
1266 6307504001045 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ศศิริำกร กจิเจรญิ
1267 6307504001043 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ศริชินก พลำยดว้ง
1268 6307504001042 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว วลิำสณีิ หนูสขุ
1269 6307504001041 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว วลิำวัณย์ ด ำบำ้นใหม่
1270 6307504001040 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว วรรณกิำ คงประพันธ์
1271 6307504001050 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย อดศิร พรหมจติต์
1272 6307504001037 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว มกุดำวัลย์ บญุเลศิ
1273 6307504001053 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย ฮมัดี สำและรี
1274 6301109001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว วมิพว์ภิำ มำกเพ็ง
1275 6307504001034 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว พสษิฐำ บษุบำ
1276 6307504001033 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ปิยะวรรณ นยิะกจิ
1277 6307504001031 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ปัทมพร พวงบรุี
1278 6307504001030 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ประภำศริิ ตันสัตยำเลศิ
1279 6307504001029 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ปนัดดำ ทองบำ้นนำ
1280 6304330001063 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว สดุำรัตน์ ทับผอ่ง
1281 6307504001038 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย มฮูมัหมดั ใบตะเห
1282 6304330001032 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ปนัดดำ ชหูวำ่ง
1283 6301104001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว ไอลดำ สงมำ
1284 6304330001045 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ฟิตรยีะห์ บำโด
1285 6304330001043 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว พันพัสสำ ทองจันทร์
1286 6304330001042 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว พัชรำ ชรูอด
1287 6304330001041 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว พัชดำ ศัทธำเทพ
1288 6304330001040 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว พรรณวษำ ทองนำ
1289 6304330001038 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำย ปรุเชษฐ หลเมฆ
1290 6304330001037 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ป่ินกมล สนิธู
1291 6304330001035 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำย ปวรศิว์ นพพำภำค
1292 6307504001049 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว สวุำดำ กหูมำด
1293 6304330001033 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ประภัสสร เพ็งสวรรค์
1294 6304330001047 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว รันยร์วี สมทุรสำรัญ



1295 6304330001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ใบรุง้ ค ำบ ำรงุ
1296 6304330001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว บญุยธดิำ นริำภัย
1297 6304330001028 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว นรศิรำ หนูพระแสง
1298 6304330001027 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว นภัสสร แกว้กลุ
1299 6304330001025 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ธันยพร จันทรป์ำน
1300 6304330001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ธัญจริำ เพ็ชรประสทิธิ์
1301 6312503001001 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรโรงแรม (หลักสตูรนำนำชำต)ิ นำงสำว กนกวรรณ เขยีมวัชระ
1302 6304330001034 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ปรศินำ มวลนอ้ย
1303 6312407001057 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว พรพมิล รอดรักษำ
1304 6318414001038 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว เบญจวรรณ ทรำยทะเล
1305 6312407001070 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว วนัชพร มลูสำย
1306 6312407001069 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว วชริำพรรณ เรอืงฤทธิ์
1307 6312407001068 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว รจณำ ศรษีะย์
1308 6312407001067 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว โยษิตำ วงษ์สวัสด์
1309 6312407001065 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว มนัญญำ ช ำนำญวำรี
1310 6312407001064 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย ภวูศิ นำกลู
1311 6312407001061 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ภณดิำ พนำลี
1312 6312407001046 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว นศิำมณี ศรปีระวรรณ
1313 6312407001059 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย พรีณัฐ อทัุยพันธุ์
1314 6318414001041 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ปรญีำรัตน์ จติตำรมย์
1315 6312407001056 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว พรชนก มะลวิงศ์

1316 6312407001055 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ปณุยวี ชว่ยเพ็ญ
1317 6312407001054 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ป่ินอนงค์ ศรสีพุพัต
1318 6312407001053 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ปำลติำ ไผท่อง
1319 6312407001051 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ปัทมำ ปำนทอง
1320 6312407001050 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ปวณีำ มำประกอบ
1321 6312407001049 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ปรดีำนุช หมวดคง
1322 6312407001048 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว เบญจวรรณ อกัษรกำญจน์
1323 6318414001009 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กนัตก์นษิฐ์ ชชูว่ง
1324 6312407001060 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว เพชรลดำ ชมูณี
1325 6318414001055 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว มฐัรณีิ ยศโชติ
1326 6318414001068 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว สภุำพร มนีำคุม้
1327 6318414001067 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว สนุสิำ โตะ๊หมดั
1328 6318414001066 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว สธุดิำ ศรัทธำ
1329 6318414001064 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ศริญิำภรณ์ สงิหำแกว้
1330 6318414001062 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ศศธิร แสงสทิธิ์
1331 6318414001060 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว วรศิรำ ทองผึง้



1332 6318414001059 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว วรนิยพุำ เต็มแตม้
1333 6318414001058 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว เยำวดี ลำภเจรญิ
1334 6318414001039 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ปฐมำวดี มสีขุ
1335 6318414001056 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว มำนดิำ นลิส ำรำญ
1336 6318414001040 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ปรณิญำดำ ปำนสังข์
1337 6318414001054 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว มญัชพุร จลุเพชร
1338 6318414001053 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว มนัณญำ อนิทรง์ว่น
1339 6318414001050 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ภัทรธดิำ อำหรับ
1340 6318414001049 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว แพรวำ ไชยณรงค์
1341 6301102001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย ณัฐนันท์ ศรวีำรนิทร์
1342 6318414001042 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ปิยธดิำ พศิฉลำด
1343 6312407001045 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว นศิรำ จันทรอ์ทัุย
1344 6318414001057 วทิยำกำรจัดกำร - นำย มนิทดำ เวชชศำสตร์
1345 6318414001020 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ฐติรัิตน์ พยงุพันธุ์
1346 6318414001036 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว บศุรำ สกำรัญ
1347 6318414001035 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว บณัฑติำ สดุใจ
1348 6318414001033 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว บณัฑติำ คมข ำ
1349 6318414001029 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว นันทชิำ เรอืงหนู
1350 6318414001028 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว นัฐทติำ เผอืกภมูิ
1351 6318414001025 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ธริำรัตน์ อนิทบ ำรงุ
1352 6301102001006 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ชนัญชดิำ ดใีจ
1353 6304302001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย อภสิทิธิ์ สนุทรธรรมมำสน์
1354 6322413001035 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ภรูณัิฐ นำมวงค์
1355 6318414001017 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ชลธชิำ บญุเครอื
1356 6318414001016 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ชณติำ จันทฤทธิ์
1357 6318414001015 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว จฑุำมำศ อนิทปันตี
1358 6318414001013 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว จรัิชญำ เกษเพชร
1359 6318414001012 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว จติรชนก บญุกระสนิธุ์
1360 6318414001011 วทิยำกำรจัดกำร - นำย จักรก์รนิทร์ สสีมสอน
1361 6318414001010 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ขวัญฤทัย ศรจีะทิง้
1362 6301102001011 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ชลดิำ ไพสำลี
1363 6304308001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว นติยำ นำคเลีย้ว
1364 6312407001043 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว นันทกำนต์ ใสแกว้
1365 6312407001041 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว นฤมล อนิทรจั์นทร์
1366 6312407001040 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย นฤพล เกษรบวั
1367 6304307001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว กลัญำณัฐ สทุธเิกดิ
1368 6304308001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว อรสิำ สำมงำมพุม่



1369 6304308001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว อมรรัตน์ เกตแุกว้
1370 6304308001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว พรรณพษำ กลุนอ้ย
1371 6301101001011 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ตวษิำ พำนชิย์
1372 6304308001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว ปิยดำ หนูทอง
1373 6304302001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำย อภชิำติ นำนำงสวย
1374 6304308001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว นันทกำญจ์ สักจันทร์
1375 6304308001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว ทพิยอ์ปัสร เด็ดขำด
1376 6304308001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำย ณรงคศ์ักดิ์ เปียเซง่
1377 6304308001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว ญำณศิำ เนียมสวุรรณ
1378 6304308001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว จฬุำลักษณ์ คงปำน
1379 6304308001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว จรยีำวดี ทองเลม็ด
1380 6304308001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว กษมำ ทองทุม่
1381 6304304001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว ปิยฉัตร กจัุนทร์
1382 6304304001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว กรรณกิำร์ ใจหำ้ว
1383 6304302001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว อรนุช ปำนตู
1384 6304307001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย กติตยิทุธ แซอ่อ่ง
1385 6304308001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว พรชติำ ข ำโพธิ์
1386 6312421001007 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว จดิำภำ กำ้มกลุ
1387 6312421001006 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว กลุเกตุ ชมกจิ
1388 6312421001005 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย กำนตช์นม์ อนิทรส์ขุ
1389 6312421001001 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว กงัสดำล สวุรรณฤทธิ์
1390 6321411001006 วทิยำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ นำงสำว หสัฎำ สองธำนี
1391 6301102001061 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว อลสิำ จนีกลับ
1392 6321411001004 วทิยำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ นำงสำว พลอยพรรณ พรหมโคตร
1393 6318414001069 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว สภุำพสตรี ศริพิงษ์
1394 6321411001002 วทิยำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ นำงสำว นภำพร อนิทรห์อม
1395 6318414001080 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อมุำพร ใจฟู
1396 6318414001079 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อำรดี จันทวงศ์

1397 6318414001078 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อนัชนกิำ แผน่ศลิำ
1398 6318414001077 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อจัฉรยิำ คงปำน
1399 6318414001076 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อรสำ ทองทำ่ชี

1400 6318414001075 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว อรญำ เมอืงอดุม
1401 6301102001057 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว พชิชำภำ เกือ้เสน
1402 6318414001071 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว เสำวลักษณ์ สขุนรัินดร์
1403 6301102001060 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว เสำวลักษณ์ เพชรเชนทร์
1404 6304306001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว วภิำวรรณ เสวตบตุร
1405 6304306001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย ปรเมศ มโนสำร



1406 6304306001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว นันทพร ตัน้สกลุ
1407 6304306001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย ธรรมรัตน์ ช ำนำญธรุะกจิ
1408 6304306001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว ฐำปนี โสภำ
1409 6304306001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย เจตนพัิทธ์ จันทรส์วำ่ง
1410 6304306001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว จันทมิำ ประกบัสนิ
1411 6304306001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว คัมภรีพรรณ นำคเสนำ
1412 6312421001008 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว จรินันท์ ผลเงำะ
1413 6312421001009 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว จฑุำรัตน์ พรหมสมบตัิ
1414 6304335001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำงสำว วรศิรำ ขวัญหวำน
1415 6333332001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย สทิธชิยั งำมวงษ์
1416 6333332001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย รณกฤต ชว่ยภบิำล
1417 6333332001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ภำณุพงศ์ สังขฉ์มิ
1418 6333332001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย พรีพัฒน์ มะลเิผอืก
1419 6333332001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย นัชธนะพงศ์ บวรนัชชำนันท์
1420 6333332001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย เขมรัฐ ครีเีพชร
1421 6322413001065 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย วริชยั เอยีดบวั
1422 6312421001014 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ซำนีตำ หรับหลี
1423 6312421001013 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ชญัญำนุช ปำนดี
1424 6312407001100 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว อมรรัตน์ แดงทอง
1425 6305336001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย คณุภัทร ศรเีปำรยะ
1426 6304307001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย สรวศิ เครอืพัฒน์
1427 6301102001056 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ฝันฤดี สมนลิ
1428 6304335001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย ขจรศักดิ์ เดชำรัตน์
1429 6304335001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย กติตศิักดิ์ สทุธเิจรญิ
1430 6304307001021 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย กฤตพงศ์ เมฆสงำ่
1431 6304307001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว อษุำ หุย้เวชศำสตร์
1432 6304307001018 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย อมัฤทธิ์ ก ำเนดิสม
1433 6304307001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย อนุรักษ์ รองเลือ่น
1434 6304335001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย ภฑรกร จันทรภ์ชุงค์
1435 6304307001015 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว สรติำ คชภมูิ
1436 6304335001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย เรอืงวทิย์ ทองเเกว้เกดิ
1437 6304307001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว วภิำสริิ จติจง
1438 6304307001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว ภัทรำ ขวัญสวุรรณ
1439 6304307001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย พันธกำร สธุรรม
1440 6304307001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย พลนกิร รุง่เจรญิกลุ
1441 6304307001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว ธมลวรรณ หอมหวล
1442 6304307001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย ณัฐวฒุิ สัสดเีดช



1443 6304307001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย ณัฐพงศ์ ทองชว่ย
1444 6304307001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว ซำรฟีำ บหุงอ
1445 6318414001018 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ชลนิำ พลำยแกว้
1446 6304307001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว สนุษิำ เสอืยนืยง
1447 6312407001087 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย ศภุกร หมวดเรอืง
1448 6304307001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย กติตพิงษ์ ทองสัมฤทธิ์
1449 6312407001099 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย อภวิัฒน์ วอ่งไว
1450 6312407001097 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว อนงคน์ำฏ เสรฐิลอ่ง
1451 6312407001096 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สวุมิล ปำนปรเิยศ
1452 6312407001095 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สรัุศวดี อนิแกว้
1453 6312407001094 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สภุำวดี อปุลำ
1454 6312407001093 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สภุำวดี ทองสัมฤทธิ์
1455 6312407001092 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สพุชิญำ อยัรักษ์
1456 6312407001091 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สชุำดำ ค ำดี
1457 6312407001090 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สริมิำ ปำนรำม
1458 6304335001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำงสำว เพ็ญนภำ แพวเิศษ
1459 6312407001088 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สมฤทัย เจย้ชผูล
1460 6312407001101 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว อมลณัฐ ชยูงค์
1461 6312407001086 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ศริำพร นักบรติน
1462 6312407001085 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ศันศนีย์ มำกประเสรฐิ
1463 6312407001084 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ศศธิร สมแสง
1464 6312407001083 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ศรตุำ คนเพยีร
1465 6312407001080 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว วรีส์ดุำ แพหตี
1466 6312407001079 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว วมิลสริิ ทับออ้ย
1467 6312407001077 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว วภิำวดี สมหมำย
1468 6312407001076 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว วันวสิำ ไทยนุกลู
1469 6312407001073 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย วรำกร นำมอนิทร์
1470 6312407001071 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย วรฉัตร ทพิยรั์ตน์
1471 6312407001089 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว สริมิำ เกลำฉีด
1472 6312407001001 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว กนกวรรณ เดชฉมิ
1473 6304302001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำย ธันวำ สังขท์อง
1474 6322413001042 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย วันฉัตร เกดิอดุม
1475 6312405001031 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว สริำมล ล ำ่สัน
1476 6312405001030 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว โศภนศิ ด ำพทัิกษ์
1477 6312405001028 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ศริวิรรณ ภบิำลแทน
1478 6312405001024 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว พยิดำ แซแ่ดง
1479 6322413001045 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย วฒุชิยั สำรำบรรณ์



1480 6322413001046 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ศศนิำ มคุรุะ
1481 6312407001002 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว กญัญำณัฐ นุ่นเศษ
1482 6312407001003 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว กญัญำลักขณ์ เศวตศลิป์
1483 6312407001004 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว กำนตช์นก ขลบิแยม้
1484 6301101001017 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ธรรมช์นก กรดุภู่
1485 6312407001006 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ขวัญฤดี บวัจันทร์
1486 6307206001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว ณัฐฐนัินท์ จันทระ
1487 6307206001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว ผกำมำศ ประทมุทอง
1488 6307206001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว พรทพิย์ วรรณทองค ำ
1489 6307206001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว องัคณำ ทองมำก
1490 6304302001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ชฎำพร หมวกทอง
1491 6312405001022 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว พันพัสสำ คลำ้ยเดช
1492 6322413001056 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย เสรมิพันธ์ เลำหพรชยัพันธ์
1493 6318414001003 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กนกวรรณ แจะซำ้ย
1494 6318414001002 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กนกพร เคำ้ด ำ
1495 6318414001001 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กนกกำญจน์ อปุกำร
1496 6322413001063 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว อำทติตยำ พึง่ชำติ
1497 6322413001044 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย วรีะวัฒน์ บวัภำ
1498 6322413001057 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว โสมระวี ณ นคร
1499 6307206001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว กรกนก สมบรูณ์
1500 6322413001055 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว สภัุสสรำ ภริมยรั์กษ์
1501 6322413001053 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว สกุญัญำ ทองกระจำ่ง
1502 6322413001052 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว สริวิมิล เกำศลิำ
1503 6312405001009 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว จรีวรรณ วสิำละ
1504 6322413001051 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย สทิธชิยั สทุธมสูกิ
1505 6322413001050 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ศภุสิรำ วัฒนพฤกษ์
1506 6322413001047 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ศริวิรรณ กองรัตน์
1507 6322413001058 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย อภนัินท์ เสำวพงศ์

1508 6312407001014 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ชนญิญำ เพชรไทย
1509 6312407001015 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ชำลสิำ ใจสบำย
1510 6312407001016 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ณัฏฐณชิำ ศริสิวัสดิ์
1511 6312407001017 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ณัฐกลุ ศรสีมทรง
1512 6304302001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว นัฐวกิำ ส ำลี
1513 6312407001021 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ณัฐธดิำ เหล็กป่ำออ้ย
1514 6312407001005 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว กิง่กำญจนำ ยอดเพชร
1515 6312407001022 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ณัฐสยิำ แสงกระแสร์
1516 6312407001023 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ตรกีติ ิ แซล่ ิม้



1517 6312407001027 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย ธนวัฒน์ นำคแกว้
1518 6312407001019 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ณัฐณชิำ รปูสอำด
1519 6312407001029 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ธัญชนก ทองสขุ
1520 6312407001030 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ธัญชนก เพชรสวัสดิ์
1521 6312407001031 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ธัญญรัตน์ ทองศลิ
1522 6312407001032 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ธดิำรัตน์ ศรรีำม
1523 6312407001033 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย ธรีวฒุิ วำระเพยีง
1524 6312407001034 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย ธรีศักดิ์ รำมสวัสดิ์
1525 6312407001035 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย นพกร รัตนพันธุ์
1526 6312407001036 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว นภัส กวั่งซว้น
1527 6312407001038 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว นภำพร แดงซวิ
1528 6318414001007 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กรรนกิำ พฒุทอง
1529 6312407001024 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ทพิธัญญำ แสงเงนิ
1530 6312405001016 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ธดิำรัตน์ เพชรปรำบ
1531 6304302001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว ปภำวดี ศรกีลับ
1532 6312405001018 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว นฤมล ปรำบภัย
1533 6312405001017 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว นภำพร สำยสวะ
1534 6312407001012 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำย เฉลมิพล ณะเสน
1535 6304302001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว รัตนำวลี อมุำ
1536 6304302001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว วรรณพร แตง่แกว้
1537 6312407001009 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว จันทรท์มิำ พรหมเศษ
1538 6312407001010 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว จำรวุรรณ กำ๋วเิต
1539 6312407001008 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว จันทรจ์ริำ ชำตรี
1540 6312407001007 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว ขวัญฤทัย ชยัศรี
1541 6304302001019 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว อนงนำฎ พรหมแกว้
1542 6304302001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี คณติศำสตร์ นำงสำว เสำวลักษณ์ คชเชนทร์
1543 6312403001007 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว คธวิรรณ ถ ้ำเสอื
1544 6312407001103 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว อรอนงค์ ทองสวำ่ง
1545 6312407001105 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว อลษิำ สสีะอำด
1546 6312407001107 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ นำงสำว เอมกิำ พรำหมโณ
1547 6312403001001 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว กลัยำกร มณีโชติ
1548 6312403001002 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย เกรยีงศักดิ์ อำญำ
1549 6312403001003 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว เกศกนก ชทูพิย์
1550 6312403001010 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว จันทมิำ โตะ๊หลำง
1551 6312403001006 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว คณำวรรณ เขยีวด ำ
1552 6312409001075 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว เขมกิำ ทองพรหม
1553 6312403001009 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว จันทรัตน์ โพธยิก



1554 6333334001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย วชริวทิย์ กมุำรนอ้ย
1555 6304306001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย สทุธศิักดิ์ ลำ้นศรี
1556 6316209001119 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สนุติำ ตลุำ
1557 6304306001018 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว เอือ้อำรี สวุรรณกจิ
1558 6307203001041 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว อมุำพร เอกวรรณัง
1559 6312403001005 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ขจรศักดิ์ แซด่ำ่น
1560 6312410001066 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว วรศิรำ ทองคนทำ
1561 6312410001059 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย รวภิำส สวุรรณรัตน์
1562 6312410001054 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว มชัฌมิำ ธรรมนพรัตน์
1563 6333334001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย วรำยสุ สรุะกำ
1564 6312410001049 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย พงศธร พันทวี
1565 6312410001029 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ฑติฐติำ ไชยพงศ์

1566 6333334001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย กฤษฎำ เพ็งสมมตุิ
1567 6312410001050 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย ภรำดร ศรพชิยั
1568 6307504001026 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว พัชรนิทร์ เอยีด
1569 6318414001081 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กนัตยิำ เหยยีบรัมย์
1570 6307504001051 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว อรศิรำ เก็มเด็น
1571 6307504001048 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว อรศิรำ ทวแีกว้
1572 6307504001044 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย สหสวรรษ จริะกลุ
1573 6304306001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย สถำพร ประสพมติร
1574 6307504001032 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว วนดิำ ระวังงำน
1575 6318414001084 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว โฉมสวรรค์ นำคขวัญ
1576 6307504001022 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว พรรณทพิย์ โตยัง
1577 6307504001021 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำย ปฐมพงศ์ ค ำนวนจติต์
1578 6307504001020 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว นูรยีำ เพชรสงครำม
1579 6307504001018 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ซไูฮลำ สำและ
1580 6313601001346 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จันทรรัตน์ ลอ่งด ำ
1581 6313601001344 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ขวัญฤทัย กนัรอด
1582 6313601001343 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เกยีรตศิักดิ์ องักลุศรี
1583 6313601001342 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เกยีรตศิักดิ์ ฉมิมสุกิ
1584 6318414001082 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว กลุณัฐ แตง่นวล
1585 6318414001083 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว จฑุำมำศ ปิโย
1586 6318414001093 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว สดุำรัตน์ จันทรส์วำ่ง
1587 6318414001091 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ยวุำกร แสงสังข์
1588 6318414001089 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ประดับดำว จันทรส์วำ่ง
1589 6318414001087 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ดวงกมล ครฑุหมวก
1590 6312410001072 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว สดุำรัตน์ ศรทีอง



1591 6313601001336 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กญัญำณัฐ ชแูกว้
1592 6304335001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย อดุมศักดิ์ รอนนงค์
1593 6304335001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย ยำมนิ เนื้อออ่น
1594 6312410001068 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ศริำทร ประสทิธิ์
1595 6304335001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย ฐำปกรณ์ มขุรัษฎำ
1596 6304336001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย ภัทรภณ จันทรเ์มอืงไทย
1597 6307203001032 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว สวณีย์ นุ่นแกว้
1598 6307203001030 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ศรินิทรำ ถวูะกำร
1599 6307203001029 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ศศรัิตน์ ด ำจันทร์
1600 6307203001028 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ศศธิร หนูทอง
1601 6307203001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำย วัชรำ สอ่งศรี
1602 6307203001023 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ภัทรำวรรณ เชือ่งชำ้ง
1603 6307203001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว พรรณพษำ ทุม่ชมุ
1604 6304306001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว อกัษรำวรรณ อกัษร
1605 6307203001039 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว อดีำยู เจะแว
1606 6307203001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว สธุดิำ ขนุเปีย
1607 6307203001033 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว สริรัิตน์ สวุพัฒน์
1608 6333334001014 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ณัฐดนัย เนรำนนท์
1609 6333334001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย คณุำกร ไทยชนะ
1610 6304306001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว เกศนิี ชชูว่ย
1611 6304336001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย กติตพิงศ์ สมมำตร
1612 6304306001021 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย อลงกรณ์ กลุแกว้
1613 6304306001015 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย สปิปกร จันทรเ์พ็ง
1614 6304306001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย คมสันต์ สง่ทำ่มะพลำ
1615 6304336001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำงสำว ออ้นจันทร์ แกว้เครยีะ
1616 6304336001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย องิครัต สงวนกำย
1617 6307203001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ธดิำรัตน์ ทองอุน่
1618 6312410001080 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย โชตพัิฒน์ เทวฤทธิ์
1619 6322412001031 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว พริญำณ์ พงษ์เพชร
1620 6322412001030 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว พลอยไพรนิ เกำะแกว้
1621 6322412001026 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ปิยฉัตร ทพิยรั์กษำ
1622 6322412001020 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ปวณีำ ชะตำแกว้
1623 6322412001018 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ธดิำรัตน์ นุ่นนวน
1624 6322412001017 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำย ตันตกิร รำชรักษ์
1625 6304308001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว ชนดิำพร ชมุมะ
1626 6312410001076 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว เปรมฤดี พลศรี
1627 6312410001075 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำย เกรกิพล พทุธพิงษ์



1628 6312410001073 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว อญัรนิทร์ หมืน่ชนะสทิธิ์
1629 6322412001013 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ณัฐชำพร ทพิยญ์ำณ
1630 6304307001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว ขนษิฐำ ซุย้ขำว
1631 6307203001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ธมลวรรณ ถิน่ระยะ
1632 6307203001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำย ชนำธปิ ใบแกว้
1633 6307203001006 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว จันทรป์ระภำ รอดแกว้
1634 6307203001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว เกศรำ จันทรป์ระสทิธิ์
1635 6304307001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย ธนำวฒุิ ทองลอย
1636 6307203001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ปณติำ จันทรข์ำว
1637 6304307001019 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย กษมำ เดน่ดวง
1638 6304308001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว อรพนิท์ มหมิำ
1639 6304308001018 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว พมิลพรรณ สขุวทิย์
1640 6304307001026 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว วรศิรำ ปำนสังข์
1641 6312422001007 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว มณีพร เมอืงแมน
1642 6312421001044 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย อรรถนนท์ ทองพันธ์
1643 6312421001045 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว องัศมุำลี แจม่พศิ
1644 6312422001001 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว กษมำภรณ์ อำรกีำร
1645 6301103001056 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ทพิยว์รรณ สโมสร
1646 6312422001003 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว เกศณีิ ไชยรัตน์
1647 6301103001057 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ธดิำรัตน์ เพชรโสม
1648 6312403001032 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว นันทชิำ เดชมณี
1649 6301103001058 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย ธรีภัทร์ ชนูำวำ
1650 6312403001056 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว โยษิตำ บญุกำศ
1651 6312422001008 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย มนตรี เอีย่มครีี
1652 6301103001059 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย พพัิฒน์ นวลรอด
1653 6312422001010 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย วรีพล วงคท์ำ่เรอื
1654 6301103001060 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว พมิพช์นก ชนะภักดี
1655 6301103001061 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว มลิำวรรณ ขนุพล
1656 6307501001002 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว เกวลนิ ทองบญุชู
1657 6307501001003 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว คคนำงค์ ชชูืน่
1658 6312422001005 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว เจนนเิฟอร์ เอนก
1659 6312403001044 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว พนดิำ บญุเกลีย้ง
1660 6307504001005 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว กญัญำวรี์ หวันสู
1661 6312403001036 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปวรศิำ หลนิมำ
1662 6312403001037 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ปองพล สำยทองอน้
1663 6312403001038 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปัทมำ ลอืสวัสดิ์
1664 6312403001039 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปัทมำภรณ์ เอง่ฉว้น



1665 6312403001058 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว วรศิรำ จันทรป์ลี
1666 6312403001043 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปญุยำพร โปฏกรัตน์
1667 6312403001057 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว รัชนี กนัเทีย่ง
1668 6312403001046 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว พรวดี เกตบุญุ
1669 6312403001049 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว พชิำมญชุ์ บญุญภัทโร
1670 6312403001050 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ฟำรดิำ แตงออ่น
1671 6312403001051 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ภัคพล ชดู ำดี
1672 6312403001055 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ยลลดำ วชิยัดษิฐ์
1673 6301104001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(วทิยำศำสตรท่ั์วไป) นำงสำว กนกพร ทองใส
1674 6312403001042 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปิยำภรณ์ คงทอง
1675 6307501001004 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว แคทตำลี หลงขำว
1676 6304330001078 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ศริติำ้ พชืชน
1677 6304317001015 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ฟำรดิำ ยอดศรี
1678 6304317001021 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว เรวดี หลำนรัมย์
1679 6304317001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ศรนิยำ สำระภี
1680 6304317001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว อรอมุำ ปลัดรักษำ
1681 6304330001071 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว นูรฮ์ยัลำ มะและ
1682 6304330001067 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ธดิำรัตน์ ทพิยพ์มิล
1683 6312403001092 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปัทมำวดี ถำวรภักดี
1684 6313601001349 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ฉัตรเพชร อนิทรช์ยั
1685 6313601001352 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ชนำธปิ ชจัูนทร์
1686 6313601001360 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฐธดิำ ด ำรงเกยีรติ
1687 6313601001361 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐพนธ์ เชือ้เมอืงพำน
1688 6313601001362 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐพล พำสำกล
1689 6304301001002 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สดุำรัตน์ นอ้มเพชร
1690 6312403001031 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว นันฐญิำ สขุสวัสดิ์
1691 6307501001007 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว จริำรัตน์ สำกำ
1692 6307501001009 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว จฑุำรัตน์ จันทรส์วำ่ง
1693 6307501001011 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ชลดำ ศรสีกลุ
1694 6307501001012 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำย ฐำปกรณ์ ด ำสวุรรณ
1695 6307501001014 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ฐติำภำ ยนืยง
1696 6301103001062 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย หำ้วลำ มะเระ๊
1697 6307501001017 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(กำรทอ่งเทีย่ว) นำงสำว ดวงนภำ คะโมระวงค์
1698 6333334001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ปรพนธรี์ คงเวช
1699 6304331001040 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว เกตศุริ ิ บชูำ
1700 6304331001045 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว รัตนำวลี จงจติร
1701 6304330001055 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว กลัยำณี ธนำวฒุิ



1702 6304330001056 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ซำนียะฮ์ วงทติย์
1703 6312421001028 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย พงศกร ทองต ำลงึ
1704 6312421001019 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ธนำธร นะพล
1705 6312421001023 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว นภเกตน์ มศีริ ิ
1706 6312421001025 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว เนรษิำ กลับรนิทร์
1707 6312421001027 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ปณุพจน์ ดวงแกว้
1708 6312421001016 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ณัฐณชิำ อคันีศร
1709 6312421001029 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว พชิญส์นิี นำเจรญิ
1710 6301103001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว เกศรำ หวังนุรักษ์
1711 6312421001031 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว เพยีงตะวัน แนมใส
1712 6312421001032 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ภมรไพร สงสวัสดิ์
1713 6312421001033 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ภำณุพงศ์ เสอืเดช
1714 6312421001034 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ภรูนัิฐ สนุทรโฆษิต
1715 6301103001054 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ญำณศิำ ปรชีำ
1716 6312421001026 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ป่ินอกัษร นรำอำจ
1717 6304306001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย ศรัณชยั ขวัญดษุฎี
1718 6307502001004 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว ระพพัีฒน์ อนิทรยี์
1719 6312403001011 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว จนิดำรัตน์ พนิสวุรรณ์
1720 6312403001013 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว จริำวรรณ หมอกโคกสงู
1721 6312403001015 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ชตุภิำ วริยิะจรรยงค์
1722 6312421001018 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ไตรเลศิ จติสงค์
1723 6312403001018 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ณปภัช สขุประเสรฐิ
1724 6312403001023 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ธนำดล มณีโชติ
1725 6312403001024 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ธมกร ทองฤทธิ์
1726 6312403001026 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ธำรำรัตน์ บวัอนันต์
1727 6312403001027 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ธดิำรัตน์ ชืน่กลิน่
1728 6301103001055 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ทติยำ รอดเปีย
1729 6312403001017 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ฐริภัทร์ รักษ์ประสงค์
1730 6304310001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำย กฤษดำ รัตนกลุ
1731 6312421001036 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ศศธิร คงคำชว่ย
1732 6304305001050 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว นัทธมล จันทวงษ์
1733 6333334001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำงสำว ศศนิำ ศรทีวี
1734 6333334001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย สทิธพิงศ์ ไกรสทิธิ์
1735 6333334001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย สรุยิันต์ ธนะเจรญิ
1736 6333332001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ณัฐกมล อสิระสขุ
1737 6304310001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว จันทรส์ดุำ ประค ำ
1738 6304310001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว ธัญญำภรณ์ คงภชูงค์



1739 6304310001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว นรศิรำ โตะ๊ยำเล
1740 6304310001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว บวั ใจผอ่ง
1741 6304310001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว ฟ้ำรุง่ ชแูกว้
1742 6304310001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว เมษำ อะเหล่
1743 6312403001028 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว นภัสสร แพรัตน์
1744 6312403001030 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว นัตฐติำ จันทรป์ลี
1745 6304306001028 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว ปภำวดี เรอืงปรำง
1746 6312421001040 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว สรุพีร จันทร
1747 6304308001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว พรรณนภำ ฉมิมี
1748 6304308001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว รสสคุนธ์ คำร
1749 6304307001034 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย นรัิตศัย แสงทอง
1750 6304335001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยไีฟฟ้ำอตุสำหกรรม นำย วรีภัทร รอดผึง้
1751 6312421001037 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ศภุศลิป์ สชุนำกำนต์
1752 6333334001036 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ธรีภัทร์ จันทับ
1753 6316209001061 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นันทธ์นิำ บวัแกว้
1754 6316209001060 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นัฐชำ โบบทอง
1755 6316209001059 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นวรัตน์ สมบรูณ์จันทร์
1756 6316209001058 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นวรัตน์ เบยีดกระสนิธุ์
1757 6316209001057 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นรศิรำ ใจหำ้ว
1758 6316209001055 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นรำวัลย์ โคจจีลุ
1759 6312402001033 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ทัตสรวง จ่ันเพชร
1760 6316209001065 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เบญจมำศ ศรนีคร
1761 6312408001104 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว ณัฐทติำ ประเสรฐิศรี
1762 6312422001002 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย จรีเดช ภูค่ลำ้ย
1763 6312421001058 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ศภุโชค ปำนทอง
1764 6312421001057 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำย ศักรนันทน์ แสงมณีธรรม
1765 6312421001050 วทิยำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศทำงธรุกจิ (วชิำเอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ)นำงสำว ดวงฤทัย พรมกลุ
1766 6316209001054 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นรัญญำ โคจจีลุ
1767 6316209001080 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว พชิภัทร ทองฉมิ
1768 6312402001025 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว จรีนันท์ บญุแสง
1769 6312402001023 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว พมิพพ์ชิชำ นลิวัฒน์
1770 6312402001022 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว จันลดำ บญุสมิ
1771 6312402001013 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย กติตธิัช นพมำศ
1772 6316209001063 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นรัิชพร ศรนีำค
1773 6316209001081 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว พมิพช์นก นุย้บำ้นควน
1774 6316209001064 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เนตรนภำ คงดี
1775 6316209001078 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว พัชรภีรณ์ ชำวเเดะ



1776 6316209001076 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว พรธรีำ ชติพทัิกษ์
1777 6316209001075 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว พชรภรณ์ ทองหนูนุย้
1778 6318414001070 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว วรำภรณ์ วงศจ์นิดำ
1779 6316209001084 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย พรีพล ประชมุรัตน์
1780 6316209001050 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ธรีพงค์ นวลนุ่น
1781 6321411001008 วทิยำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ นำย สหรัฐ วังตระกลู
1782 6304306001013 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงสำว พจมำศ จันทรภ์ชูงค์
1783 6312405001036 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว นสิมำ ขำวข ำ
1784 6312405001046 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว วลิำสนิี นพคณุ
1785 6316209001049 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ธดิำรัตน์ เพ็งสกลุ
1786 6316209001048 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ธัญญำรัตน์ อปุมำ
1787 6316209001047 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ธัญญลักษณ์ นนทะแกว้
1788 6316209001046 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ธรำนุช คงสำ
1789 6316209001044 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ธนวัช สมยุเจรญิสนิ
1790 6316209001043 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ธนภัทร นสิภำพัฒน์
1791 6316209001042 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ธนภรณ์ ชเูชือ้
1792 6307203001042 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว อษุณษิำ หลวิปลอด
1793 6312402001038 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ธันยช์นก สมขวัญ
1794 6318414001051 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว นันทน์ภัส หนูรอด
1795 6312403001034 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว พพิชิญำภำ เดชยำงกรู
1796 6312405001043 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว มนันยำ แซเ่หลีย่ง
1797 6312403001004 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว กชกร อ ำ่นอ้ย
1798 6312405001050 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว อำทติยำ พรมมำนอก
1799 6312405001048 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว สดุำรัตน์ พรหมแพทย์
1800 6312404001008 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ธัญชนก ทพิเศษ
1801 6312404001029 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ศศกิำนต์ พรมแกว้
1802 6312404001028 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว วชิญำพร รอดสดุ
1803 6312404001019 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ปกติำ ทวยเจรญิ
1804 6312402001029 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ชนกิำนต์ คงทอง
1805 6312404001037 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว สำยชล ค ำสนุทร
1806 6312404001006 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ทพิำภรณ์ พัฒน์ชนะ
1807 6316209001116 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สกุญัญำ เพชรรักษ์
1808 6316209001115 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สริวิมิล ประยรูเจรญิ
1809 6316209001114 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย สทิธนินท์ เครอืแพ
1810 6316209001112 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย สรศักดิ์ เกดิทรัพย์
1811 6316209001111 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ศภุณัฐ บญุทอง
1812 6316209001110 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ศวิรนิทร์ สดุสนิ



1813 6316209001118 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สธุษิำ หอมหวำน
1814 6312417001023 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย รฐนนท์ เมอืงเจรญิ
1815 6312417001017 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว พทุธดิำ มำลำเวช
1816 6312417001009 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย ฐำปนัท มกุเเกว้
1817 6312404001034 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ศศกิำนต์ แซฮ่ัน่
1818 6312404001049 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว ไอลดำ เสพแดงเกือ้
1819 6312404001045 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำย เกยีรตศิักดิ์ จงศรี
1820 6312404001044 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว อภภิำวดี ฉมิบตุร
1821 6312404001043 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว อนุชติำ พึง่หลำ้
1822 6312404001042 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย)์นำงสำว สพุชิญำ ไชยกรด
1823 6316209001107 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ศศวิมิล เมอืงนุย้
1824 6312417001001 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย กษิดิเ์ดช สมพงษ์
1825 6312402001054 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ศริวิมิล โตตัง้
1826 6316209001109 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ศริลิักษณ์ ศรเีทพ
1827 6312402001062 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว เพชรวรนิทร์ เกตนุุย้
1828 6312402001059 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย อภสิทิธิ์ ทองทพิย์
1829 6312402001057 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว สภุำภรณ์ อกัษรกลอ่ม
1830 6312402001055 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว สรติำ ค ำปลอ้ง
1831 6312402001053 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ศรินุิช ผลผดงุ
1832 6312402001052 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว วันวสิำข์ บญุรัตน์
1833 6312402001051 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว วรำภรณ์ เพชรรัตน์
1834 6312402001047 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำงสำว ปิยะรักษ์ ทรัพยส์มบรูณ์
1835 6312402001039 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย ปฏพัิทธ์ พมิเกตุ
1836 6312402001056 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย สทิธโิชค หตัถโชวำท
1837 6316209001095 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เยำวลักษณ์ แสงสวุรรณ์
1838 6316209001106 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ศรตุยำ เหรเ่ด็น
1839 6316209001105 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว วลิำวัลย์ กำลคลอด
1840 6316209001104 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว วำรพีร วัดนครใหญ่
1841 6316209001102 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว วรำรัตน์ บรรจงแกว้
1842 6316209001100 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว รุง่ฤดี ลอ่งแป้น
1843 6316209001096 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ระพพัีฒน์ เทพพพิธิ
1844 6316209001108 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ศริลิักษณ์ ภักดี
1845 6316209001094 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เมฑำวดี เปลีย้ครองสวน
1846 6316209001093 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว มกุสดุำ ไกรสทิธิ์
1847 6316209001090 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ภวูำเดช รักจลุ
1848 6316209001088 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ภมูี สกลุสงิห์
1849 6316209001087 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ภบูดี อำวธุ



1850 6316209001086 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ภัทรวจิติรำ สวุรรณโชติ
1851 6316209001098 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย รัฐกฤตย์ แกว้เจรญิ
1852 6304311001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว ชลธชิำ พนิจิ
1853 6307201001030 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำย ภทรพงษ์ โยธำภักดิ์
1854 6307201001029 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว พรรณวษำ พลพชิยั
1855 6307201001028 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ผกำมำศ แกว้สขีำว
1856 6307201001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ปรำถนำ ชว่ยบ ำรงุ
1857 6307201001025 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว เบญจมำศ ตัง้แปร
1858 6304305001010 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย นติธิร ลำยสงิห์
1859 6304311001011 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำย ธนทร ปำละคเชนทร์
1860 6304311001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว ขวัญฤทัย เมอืงพรอ้ม
1861 6304305001036 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย เจษฎำ ทพิยพ์นิจิ
1862 6304305001035 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว สรัยรัตน์ วลิำลัย
1863 6304305001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว พมิพท์อง ทองจันทร์
1864 6304311001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำย ศักดิพ์ล ผลชอบ
1865 6307201001024 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว นฤิมล มอีรุะ
1866 6307201001047 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อรกญัญำ มำกแสง
1867 6304311001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำย รัตนำกร แสงด ำ
1868 6304311001012 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำงสำว ธัญญรัศม์ โมรำ
1869 6307202001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ธวัลรัตน์ สองเมอืง
1870 6307202001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ฉัตรพมิล แซก่ัว่
1871 6307202001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว เขมมกิำ หนูทับ
1872 6307201001048 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อรศิรำ มณีโชติ
1873 6307201001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว วศวดี เนียมมศีรี
1874 6316209001040 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ทพิำกร ชยัสทิธิ์
1875 6307201001045 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว สวุนันท์ พลูสวัสดิ์
1876 6312405001037 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำย ปรเมนทร์ แกว้ด ำ
1877 6307201001040 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ศภุำวรรณ เพชรอยำ่งดี
1878 6307201001039 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ศภุำพชิญ์ ทองค ำชมุ
1879 6307201001037 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว วภิำวดี จันทรแ์จม่ศรี
1880 6307201001050 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อไุรวรรณ ภูพ่ยัคฆ์
1881 6307201001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ญำณีมำศ เห็นถกู
1882 6307201001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว นวลอนงค์ เดชเปีย
1883 6307201001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำย นรำกรณ์ นวลนอ้ย
1884 6307201001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว นภัสสร แกว้นำไสย
1885 6307201001019 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ธติมิำ ศรใีหม่
1886 6307201001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ณัฐนชิำ ไทยกลู



1887 6307201001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ฐติพิร แสงทวี
1888 6333334001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ธนพล พุม่โรย
1889 6307201001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว จรัิชญำ ชนูดหอม
1890 6307201001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว เกศรนิ บรูณำ
1891 6307201001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว เกวลนิ แซล่ิม้
1892 6307201001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว กลุนษิฐ์ เพชรทว่ม
1893 6307201001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว กำญจนำ จัตรุงค์
1894 6307201001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว กมลชนก มคีรฑุ
1895 6307201001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว กชกร ทับจันทร์
1896 6307201001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ฐติมิำ ฤทธโิสม
1897 6333334001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย วศิษิฐพ์ล สรรพบิลูย์
1898 6304305001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย จักรรนิทร์ สชีมุ
1899 6304310001016 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำย สรุชยั สำมำรถ
1900 6304310001015 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว ณัทรกิำร์ นลิบวร
1901 6304310001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว กลุชำ จันทสวุรรณ
1902 6307201001023 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว นติยำ อูส่วุรรณ
1903 6333334001025 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ศรำวธุ สมศริิ
1904 6333334001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำงสำว รัตตยิำกร ขนุบญุจันทร์
1905 6333334001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ประทปี อปุกำร
1906 6333334001019 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย นพดล ผลำสงิห์
1907 6333334001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำงสำว ธนำภรณ์ ศรชีำย
1908 6307201001046 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อนัญพร แป้นศรนีวล
1909 6316209001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว กมลพร ใจรักษ์
1910 6307202001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ปิยะวดี บญุขำว
1911 6316209001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เกศนิี อำจหำญ
1912 6316209001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เกศกนก พรหมหำญ
1913 6316209001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว กลัยำ สำลี
1914 6307201001041 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว สโรชนิี บญุชว่ย
1915 6316209001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เขมนกิำ วชิยัดษิฐ
1916 6316209001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว กรกนก เพชรแกว้
1917 6316209001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว จดิำภำ พัฒนรักษ์
1918 6316209001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย กนกศักดิ์ มแีกว้
1919 6307202001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว อรทัย บญุด ำ
1920 6307202001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว สจุติรำ แกว้พวง
1921 6307202001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ศยำมล เพ็ชรน์วล
1922 6307202001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำย วชิญพ์ล สขุสวัสดิ์
1923 6307202001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว วรษิฐำ รัตนกระจำ่ง



1924 6307202001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว พัฒน์นรี เทพทัศน์
1925 6307202001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว พรรภสำ ชเูมอืง
1926 6304331001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว กิง่แกว้ ศรแีกว้
1927 6316209001025 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ชลธชิำ ทองอุน่
1928 6316209001039 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ทรงพล ชรัูกษ์
1929 6316209001038 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ตสิรณ์ ปิยะศำสตร์
1930 6316209001037 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ณชิำกร ดจุณรงค์
1931 6316209001036 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ณัฐสกุำนต์ รำมแป้น
1932 6316209001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ณัฐรติำ เกือ้มี
1933 6316209001034 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ณัฐรกิำ หนูนวล
1934 6316209001032 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ณฐพร จันทบตุร
1935 6316209001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ขนษิฐำ นรสงิห์
1936 6316209001030 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ญำณพัฒน์ ทองใส
1937 6316209001004 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว กรกนก สำสนัส
1938 6316209001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ชมพนุูช รักดี
1939 6316209001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ชนกนัต์ มชียั
1940 6316209001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว จรุรัีตน์ นลิเถือ่น
1941 6316209001019 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว จฑุำทพิย์ เปรมกสนิ
1942 6316209001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว จรีนันท์ บญุดี
1943 6316209001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว จรัิชญำ ศรฟ้ีำ
1944 6316209001031 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ญำณศิำ ประมยัพมิพ์
1945 6304317001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว อนุษรำ ค ำหลำ้
1946 6312405001023 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ณริชำ ไทรทรัพย์
1947 6312405001021 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ณัฐรยีำ ชดิเอือ้
1948 6312405001015 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ชนำกำนต์ กล ำ่มะลวน
1949 6312405001014 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว จฑุำทพิย์ ฤทธพิรัด
1950 6312405001010 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว จันทมิำ นคิมเพชร
1951 6312405001008 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว จันทรน์ภำ ไชยขำว
1952 6312405001025 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ธมลวรรณ ศรศีักดิ์
1953 6312405001003 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว กนกวรรณ นักฟ้อน
1954 6312405001004 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว กนกวรรณ บญุเหลอื
1955 6304317001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว พนติพร พศิพักตร์
1956 6304317001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ปิยะวรรณ ผวิกระดำ้ง
1957 6304331001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว สชุำดำ ชยัวเิศษ
1958 6304331001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว พชิญำภำ รำมศรี
1959 6304331001008 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำย ธนำ นมินัินท์
1960 6304331001005 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว จรัิฐตกิำล พว่งพี



1961 6307202001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว นูรฮำรฟีำร์ หะยมีะ
1962 6304317001006 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว อจัฉรำ วันเครอื
1963 6312405001027 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ธัญสริิ สมบรูณ์
1964 6307202001006 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว นฤมล ค ำแกว้
1965 6312410001082 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ชตุมิำ นุตพงษ์
1966 6312410001081 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิอำหำร นำงสำว ชลธชิำ พวงศรี
1967 6312417001044 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว อรนลนิ สวุรรณนติย์
1968 6312409001088 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย วศนิ บวัไข
1969 6312409001087 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย พรีภัทร จรงคห์นู
1970 6312409001086 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย พัทธดนย์ ทองปำน
1971 6312409001062 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ธรีนันท์ ขนำยนอ้ย
1972 6312409001020 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ชนำทศิ ดำบทอง
1973 6312409001027 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ณัฐชนน รอดแกว้
1974 6312409001030 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย ณัฐพงศ์ ไกรสทิธิ์
1975 6312409001045 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว ดำรณีุ ทองแผ่
1976 6312409001017 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว จฑุำมำศ จันทรเ์ทพ
1977 6312409001063 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว ธรีพร หนูภักดี
1978 6316209001120 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สมุติำ ทองสแีกว้
1979 6312409001070 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว สวรส มะกรดูอนิทร์
1980 6312409001071 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว สนัุนทำ แซล่ิม้
1981 6312409001060 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว ธัญลักษณ์ จันทรแ์จม่
1982 6316209001126 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อมลวรรณ บวัทอง
1983 6316209001122 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เสำวลักษณ์ จันทรท์องออ่น
1984 6316209001125 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย อภสิทิธิ์ สวุรรณสำม
1985 6316209001127 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อมลวรรณ หำญชนะ
1986 6316209001132 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อำทติญำ ไกรลำศ
1987 6316209001133 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อำทติยต์ญำ พลพฒุ
1988 6316209001134 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อำทติยำ จันทรป์ลี
1989 6312417001031 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย เจษฎำกร วะโรรส
1990 6312409001012 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำย จักรี โสภโณวงศ์

1991 6312409001008 วทิยำกำรจัดกำร ธรุกจิเกษตร นำงสำว กมลวรรณ ชโูฉม
1992 6316209001124 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อทติยำ มะลวิัลย์
1993 6316209001135 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อำทติยำ ชว่ยเหลือ่ม
1994 6312417001029 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว อรจริำ จันทรเพชร
1995 6312417001028 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว สดุำรัตน์ กลุนอ้ย
1996 6312417001027 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย วรีะจักร ด ำนุ่น
1997 6316209001138 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อทุมุพร สทุธรัิกษ์



1998 6316209001137 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อำรรัีตน์ สขุเจรญิ
1999 6313601001099 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วรีภัทร แซด่ำ่น
2000 6307204001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว รัตตญิำ รักษำผล
2001 6313601001158 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อำทติยำ เพชรตอ้ย
2002 6313601001149 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรณุรัตน์ ครีรัีตน์
2003 6313601001134 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อภชิยั ดวงสวัสดิ์
2004 6313601001133 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อนุศำสน์ บญุแกว้
2005 6313601001123 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สำธติำ เรอืงอนิทร์
2006 6313601001121 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สันตพิร รสหวำน
2007 6313601001359 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐธัญ กำญจนสภุำภรณ์
2008 6313601001096 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วันสริิ เอยีดซำ้ย
2009 6313601001095 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วรทิธิ์ หอกแสง
2010 6313601001375 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธนพัฒน์ ชมุด ำ
2011 6313601001373 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธนทพิย์ ภญิโญธรรมโนทัย
2012 6313601001371 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธงไชย สำมประทปี
2013 6313601001370 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ทวศีักดิ์ เพชรปำน
2014 6313601001364 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐวัตร บวัเนี่ยว
2015 6313601001074 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภรำดล รักษ์สังข์
2016 6313601001120 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วฒุิ เฉลมิเกยีรติ
2017 6313601001381 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธธีัช พัดแบน
2018 6313601001393 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปำนตะวัน ปำลศรี
2019 6313601001392 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ปำณติำ ชเูกดิ
2020 6313601001389 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นธิยำภรณ์ เทพยท์อง
2021 6313601001387 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว นำฎอนงค์ แกว้พพัิฒน์
2022 6313601001384 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย นพพล รักเดช
2023 6307204001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำย สทุธพิงษ์ ชทูอง
2024 6313601001382 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย นครนิทร์ กง๋เทมนิ
2025 6307204001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว อมลิตรำ ธรรมนุรักษ์
2026 6313601001380 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ธดิำรัตน์ ชโูรย
2027 6313601001376 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธนภัทร ออ่นเย็น
2028 6327208001080 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ขวัญฤดี คณุประเสรฐิ
2029 6301102001043 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย ชยำนันต์ สขุตะโก
2030 6313601001347 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จริำนันท์ สดุชู
2031 6313601001338 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กติตธิร จนิทพัฒน์
2032 6301102001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว อจัฉรำ จุย้นคร
2033 6301102001051 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ศรันยพ์ร มปีำน
2034 6301102001050 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว มฐัรยิำ มติรพัฒน์



2035 6301102001049 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ทพิยส์ดุำ สมจรงิ
2036 6301102001047 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ญำนกิำ ภมูไิชยำ
2037 6313601001353 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ชยัวัฒน์ พัฒน์ทอง
2038 6301101001055 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว สภุำพรรณ หอมหวล
2039 6301101001054 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว ปพชิญำ ไกรเทพ
2040 6301101001053 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(กำรศกึษำปฐมวัย) นำงสำว กนกนันท์ แกน่อนิทร์
2041 6307504001055 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว กชกร ชทูุง่
2042 6313601001094 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วชริพันธ์ มำกคง
2043 6313601001082 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย มำนะพัฒน์ แกว้หดี
2044 6301102001045 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ไซตน อำแว
2045 6307504001056 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร(ธรุกจิกำรบนิ) นำงสำว ยศวดี แสงอรณุ
2046 6307502001038 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว อรณชิำ บญุมำก
2047 6307502001037 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว อภัทชำ ส ำนักพงศ์

2048 6307502001027 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว จันทนำ แซด่ำ่น
2049 6313601001348 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย จริำยุ จงศรี
2050 6307502001021 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำงสำว กนกภัณฑ์ นำอดุม
2051 6313601001350 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ชนวรี์ ณ เจรญิ
2052 6307212001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำงสำว ศริวิรรณ กวัง้ซว้น
2053 6307212001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ภวูดล สวัสดวิงศ์

2054 6316209001163 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ฮยัดำรำซะฮร์อ สตอหลง
2055 6313601001397 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พงษ์ธวัช ประชมุ
2056 6307502001023 วทิยำลัยนำนำชำตกิำรทอ่งเทีย่ว กำรจัดกำรอตุสำหกรรมบรกิำร (กำรโรงแรม) นำย กฤตวัฒน์ พลำยบวั
2057 6304305001043 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว นัฐชำ นำควงศ์

2058 6304330001023 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว นันทชิำ ชว่ยเกลีย้ง
2059 6304330001022 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว ญำดำ เมรณุชยั
2060 6304331001035 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยนำงสำว ฉัฐมำศ สังปรเิมน
2061 6304311001019 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สัตวศำสตร์ นำย กติตพัินธ์ สตูบตุร
2062 6304330001058 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว อณฌิำ พพิธิเสมำ
2063 6304305001042 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำงสำว นลนิี ถำวรภักดี
2064 6307203001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว กวนิทพิย์ หนูชว่ย
2065 6326211001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย ไชยวฒุ วศิวเมธี
2066 6326211001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย วรวัฒน์ ทัดแกว้
2067 6326211001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย วชริพงษ์ ศรเีทพ
2068 6326211001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย ยศกร สังขภริมย์
2069 6326211001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย ภำนุพงศ์ เอยีดออ่น
2070 6326211001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย จริเมธ คชไพร
2071 6326211001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย กลำ้ณรงค์ ทพิยม์ี



2072 6327208001063 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ปำรติำ สังเกตุ
2073 6327208001061 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ประภำพร ไทยภักดี
2074 6307203001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ปำรฉัิตร เปำะทอง
2075 6327208001023 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ณัฐธดิำ สวัสดี
2076 6304330001044 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำธำรณสขุศำสตร ์วชิำเอกสำธำรณสขุชมุชน นำงสำว รพพีรรณ วงศอ์นิทร์
2077 6307204001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว นันทน์ภัส ศรอีกัษร
2078 6307204001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ชอ่ผกำ ปรำบภัย
2079 6304317001028 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ศภัุชญำ แดงขำว
2080 6304317001020 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว เมวดี ศรนีอ้ย
2081 6304317001009 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว นูรไอนี ลองบู
2082 6304317001007 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว จรีวรรณ บญุเพชร
2083 6326210001020 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย ศตนันท์ ทองค ำแกว้
2084 6307204001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำย สรำวธุ โอชม
2085 6313601001411 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภวูนำถ ทองออ่น
2086 6313601001426 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ศวิพล อ ำนวย
2087 6313601001425 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศรินิภำ เพยีพล
2088 6313601001423 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ศรัญญำ ชลสนิธุ์
2089 6313601001420 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย วัชรนิทร์ กไิพโรจน์
2090 6313601001419 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว วรภรณ์ มว่งศรี
2091 6313601001415 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย รัชชำนนท์ ชว่ยสวุรรณ
2092 6313601001414 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เมธัท คงนุ่น
2093 6313601001428 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สรวชิญ์ ธนบตัร
2094 6313601001412 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย มงคล อรณุพบิลูย์
2095 6313601001429 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สันตธิรณ์ บ ำรงุภักดิ์
2096 6313601001410 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภำณุพงศ์ ศวิไิล
2097 6313601001409 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัสรำ หมกึพมิล
2098 6313601001408 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัณฑริำ กณักำญจนะ
2099 6313601001407 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัควลัญชญ์ ผวิด ำ
2100 6313601001406 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว แพรวำ นำคใหญ่
2101 6313601001405 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เพยีวพงศ์ สมบรูณ์
2102 6313601001400 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พัชรพล มสิโร
2103 6313601001399 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พสธร ศรหีะรัญ
2104 6313601001398 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พชร พเิศษสนิธ์
2105 6313601001413 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย มนนัทร์ ภำงำม
2106 6313601001396 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พงศกร ศรนีำค
2107 6326210001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย พงศภั์ค ชว่ยชนะ
2108 6326210001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย ธนบรูณ์ คงดว้ง



2109 6326210001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย ณัฐวฒุิ แสงระวี
2110 6313601001449 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อำรฟีีน หลงจิ
2111 6313601001448 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อำทติยำ จันทะโร
2112 6313601001446 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อจัฉรำ มเีสยีง
2113 6313601001427 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สรวชิญ์ โกสมุำ
2114 6313601001443 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรอมุำ อปุลำ
2115 6326210001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย อำนนท์ คลำ้ยกลิน่
2116 6313601001441 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรปรยีำ ก ำเนดิทอง
2117 6313601001440 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อมรรัตน์ เกดิกลุ
2118 6313601001437 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อดศิักดิ์ วัชนะเสน
2119 6313601001434 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย สรุพงษ์ รักษำผล
2120 6313601001432 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สชุนำ คงผอม
2121 6313601001430 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว สำวติรี นลิประดับ
2122 6313601001444 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อรยิำ ภูอุ่น่
2123 6316209001062 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ปรยีำรัตน์ จันทรส์วำ่ง
2124 6316209001101 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย อรรถวฒุิ พทุธัมรงค์
2125 6316209001099 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สริวิมิล เดชภักดี
2126 6316209001097 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว สำวติรี อนิทศฤงคำร
2127 6316209001092 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย สรวศิ ลว้นเล็ก
2128 6316209001082 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว วรนิดำ รักกะเปำ
2129 6316209001077 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย วชริวทิย์ ยนืนำน
2130 6316209001073 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว รสติำ ทองศรี
2131 6316209001072 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว รววีรรณ เเยม้ยอ่ง
2132 6307202001031 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว เจนจริำ ชว่ยนคร
2133 6316209001066 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ปัทมวรรณ ออ่นนวล
2134 6316209001052 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว บษุกร รักปลอดภัย
2135 6316209001033 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว นศิำมณี ชนะสขุ
2136 6316209001027 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย ธรีะยทุธ ศรวีัฒ
2137 6316209001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว จไุรภรณ์ เณรแขก
2138 6307202001033 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว เสำวลักษ์ เพชรเสน
2139 6313601001077 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ภมูฤิทธิ์ ทองตะกกุ
2140 6316209001067 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ปิยะพร ทองพันธ์
2141 6307211001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว ทพิวรรณ หมนักำร
2142 6307211001004 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำย จริำยทุธ์ รักษ์ยศ
2143 6307211001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว กนิรี พรมเพชรจ์ติร
2144 6307211001002 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว กนัยำรัตน์ ยงก ำลัง
2145 6307206001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว เพชรรัตน์ บวัทอง



2146 6307206001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว สวุนันท์ เพ็ชระ
2147 6316209001113 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อรวรรณ สมจติร
2148 6307206001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว ภัทรวดี รูย้ ิง่
2149 6307206001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำย ปณธิิ หนูแบน
2150 6307206001004 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว กรรณกิำร์ เสอืแกว้
2151 6307206001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว กนกวรรณ ชว่ยข ำ
2152 6316209001143 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว โสภดิำ ศรสีวุรรณ
2153 6316209001140 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย เสกสรร ทองชำติ
2154 6316209001139 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เยำวลักษณ์ มำกด ำ
2155 6316209001131 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว เกศรำ เจะ๊สโุหลง
2156 6316209001128 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว องัสมุำลี คชสทิธิ์
2157 6307206001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ สำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรักษศำสตร์ นำงสำว ภำวณีิ สขุคุม้
2158 6307201001027 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ชำลสิำ ยอดโมรำ
2159 6307201001056 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว พัชรำภำ พันธฤ์ทธิ์
2160 6307201001055 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว พัชรพร จ ำปำ
2161 6307201001054 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว พรรณพัชร บษุบงค์
2162 6307201001053 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ปิยะฉัตร ณะจันทร์
2163 6307201001051 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ธมลวรรณ ไชยคชบำล
2164 6307201001049 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ธมลวรรณ พรหมเมอืง
2165 6307202001032 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว เมฆณำ หว้ยลกึ
2166 6307201001061 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว วรีวรรณ เวชวมิล
2167 6307201001018 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว จฑุำรัตน์ ชนะพล
2168 6307201001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว จำรวุรรณ เพ็ชระ
2169 6307201001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว กชวรรณ เข็มขำว
2170 6307203001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว เยำวลักษณ์ ปำนสงฆ์
2171 6307203001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำย สรุยิำ เทพวเิชยีร
2172 6307203001010 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ศภุกำนต์ เต็มรำม
2173 6307203001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำจนี นำงสำว ภรูศิรำ ชแูสง
2174 6307201001042 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ณัฐพร จริะวรรณ
2175 6307202001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว จริะชนม์ แตง่ตัง้
2176 6307202001029 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว อะซซีะฮ์ จเิลีย่ง
2177 6307202001028 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ศภุำวรรณ เสนำ
2178 6307202001027 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ศศกิำนต์ สำมำรถ
2179 6307202001026 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำย ภธูเนศ นำมบศุย์
2180 6307202001025 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ภครมยั ชว่ยเกดิ
2181 6307202001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ปิยวลี รัตนภรณ์
2182 6307202001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว นันทน์ภัส พันธนียะ



2183 6307201001059 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว วรรณรดำ บญุสงค์
2184 6307202001015 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ซันนียะร์ จันเจอื
2185 6307201001060 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว วรศิรำ มหำสขุ
2186 6307202001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำย จริภัทร ประพันธ์
2187 6307201001068 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อสัรนีำ งำนแข็ง
2188 6307201001067 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อนัธริำ สนิทรัพย์
2189 6307201001066 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว องัคณำ รักษ์ยศ
2190 6307201001065 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อภัสรำ ทรงเลศิ
2191 6307201001064 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว หทัยทพิย์ ทองจันทร์
2192 6307201001063 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว สภุลักษณ์ ศรวีชิยั
2193 6307201001062 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ศศวิมิล มทีรัพย์
2194 6307201001075 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว เยำวลักษณ์ เพชรทอง
2195 6307202001039 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว สริกิำนต์ ธัญยพัุกตร์
2196 6307202001038 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว ปำรฉัิตต์ สโุสะ
2197 6307202001037 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว บณัฑติำ จันสยุ
2198 6307202001036 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำย ธนภัทร ทองสำร
2199 6307202001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษ นำงสำว จฬุำลักษณ์ นวลเขยีว
2200 6307211001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว ปลนิดำ เล็กกลุ
2201 6307201001076 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ศศวิรรณ สองทอง
2202 6316209001153 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว วรรณภำ ทพิยอ์ุย้
2203 6307201001073 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว นชิกำนต์ สวุรรณ
2204 6307201001072 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว ชลธชิำ ระวังสขุ
2205 6307205001182 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ศริรัิตน์ ชว่ยรักษำ
2206 6312402001066 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย เผดมิศักดิ์ ประเสรฐิศรี
2207 6312403001091 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย อนุภัทร คงประเสรฐิ
2208 6312403001085 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย สทิธพิงศ์ ชยัพัฒ
2209 6312403001059 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำงสำว ปวณีำ ชดูแดง
2210 6307201001077 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำไทย นำงสำว อคริำภ์ กอ่ออ้
2211 6313601001018 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว เจนจริำ ชว่ยอนิทร์
2212 6313601001062 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย พชร พลูชว่ย
2213 6313601001055 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ปิยะพจน์ ชยัชนะ
2214 6313601001040 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ธนวัฒน์ คงมี
2215 6313601001037 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ธนพร ปำนชว่ย
2216 6313601001032 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ดัสกร กลำงเดอืน
2217 6313601001029 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ณัฐสดุำ รัตนะ
2218 6316209001149 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว ธัญญำรัตน์ เพชรสง
2219 6316209001151 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว มณัฑริำ เกตแุกว้



2220 6313601001014 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จันทมิำ มำกบญุ
2221 6313601001012 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว จตพุร หมืน่โพธิ์
2222 6316209001161 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อมุำพร ชำยเขำทอง
2223 6316209001160 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำว อำรญีำ ตำเดอนิทร์
2224 6316209001158 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นำย อธพิงค์ อคัคสีวุรรณ์
2225 6304314001003 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำงสำว วรศิรำ พรหมชว่ย
2226 6312403001048 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรจัดกำรท่ัวไป) นำย ชพูงศ์ ชว่ยชู
2227 6327208001094 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว พริญำณ์ นอ้ยรำช
2228 6327208001093 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว พนิศิดำ ถนำวร
2229 6327208001092 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ปิยฉัตร แซแ่ต ้
2230 6327208001090 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ธันยช์นก อนิทรง์ว่น
2231 6327208001089 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ธวัลพร ชพีเจรญิ
2232 6301102001005 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ศศโิสม ออ่นแกว้
2233 6304314001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำย ศริวฒุิ บญุน ำ
2234 6327208001098 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว วรีส์ดุำ สรอ้ยสังวำล
2235 6304314001002 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำงสำว พัชยำ หมืน่ดวง
2236 6304314001001 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยพบิตั ิ นำงสำว บษุยมำส อนิทมำ
2237 6307212001005 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำงสำว มลัธชิำ สมบตัิ
2238 6307212001004 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำย ภรูทัิต บญุพัฒน์
2239 6307212001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ นวัตกรรมสังคมเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื นำงสำว ประภำสริิ วันรัตน์
2240 6307211001014 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว เพ็ญทพิย์ สังขโชติ
2241 6307211001011 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว วรัญญำ บวัทอง
2242 6327208001049 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว นภำพร เพชรคง
2243 6307211001009 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ภำษำองักฤษเพือ่อำชพี นำงสำว ปิยำภรณ์ เพชรจร
2244 6312405001064 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว อำลษิำ มะลเิผอืก
2245 6312405001062 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว สมฤทัย ดว้งทองกลุ
2246 6312405001060 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว ยพุำรัตน์ สำยวนดษิฐ์
2247 6312405001059 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว เพ็ชรำ สดุสำย
2248 6312405001056 วทิยำกำรจัดกำร กำรเงนิกำรธนำคำร นำงสำว พนดิำ ประทับกอง
2249 6327208001096 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว รัตนำ ดลุสำและ
2250 6307205001181 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ศศธิร โทสดุ
2251 6307205001176 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย วรรณรักษ์ เกดิกลุ
2252 6307205001174 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธรีะพงษ์ ชยัทอง
2253 6307205001171 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำย ธนภัทร ยีห่วำ
2254 6307205001170 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรพัฒนำชมุชน นำงสำว ธนพร เขตเขวำ้
2255 6326211001017 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ ดนตรสีำกล นำย กฤษฎำ ส ำลวีงศ์

2256 6326210001023 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย จักรพ์รรณ ศรทีพิย์



2257 6327208001100 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว สดุำรัตน์ จันทรช์รีะ
2258 6327208001099 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว ศริลิักษณ์ พลขันธ์
2259 6313601001366 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย ณัฐวฒุิ หสัโสะ
2260 6307204001024 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว วลิำสนิี เมธำกติตนัินท์
2261 6307204001022 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว เบญจมำศ วชิยัดษิฐ
2262 6307204001021 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว ชณัญชดิำ วชิยัดษิฐ์
2263 6307204001019 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม นำงสำว จริำภำ คงสวัสดิ์
2264 6301109001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(เคม)ี นำงสำว ชตุมิณฑน์ สขุขัง
2265 6313601001369 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เถลงิศก ทองดว้ง
2266 6301102001034 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว สดุำรัตน์ สมบรูณ์
2267 6313601001367 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ดลยำ จักแกว้
2268 6327208001106 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ชชูยั คงแกว้
2269 6327208001035 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย ธนพล ซุน่เซง่
2270 6301102001041 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว อญัชลุี นำคพล
2271 6327208001065 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว พรนภำ สขุนติย์
2272 6301102001039 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย อธกิำร เสยีมไหม
2273 6301102001037 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว สมุำตรำ มะลพัินธ์
2274 6301102001036 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว สพัุตรำ ครฑุเพชร
2275 6304306001025 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยสีำรสนเทศ นำย ธนวัฒน์ แสงทอง
2276 6313601001368 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย เดชำธร บวับำน
2277 6326210001001 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว กรกนก ทองสง่โสม
2278 6326210001012 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว วรศิรำ เจรญิพงศ์

2279 6326210001008 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว ผกำมำศ ตำ่ยเมอืง
2280 6326210001007 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว บษุรอ มะหวเีอ็น
2281 6326210001006 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำย นรำกร จติแจง้
2282 6327208001060 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว อจัฉรำ คชสวัสดิ์
2283 6327208001058 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย อนุรักษ์ นลิสวุรรณ์
2284 6327208001114 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย อภสิทิธิ์ จ ำนงครั์ตน์
2285 6327208001113 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว อนุศรำ เศรษฐสทิธิ์
2286 6327208001108 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว บบุผำทพิย์ ทพิยด์ี
2287 6327208001107 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย โชคไชย วังบวั
2288 6301102001033 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว สริรัิตน์ ชแูกว้
2289 6326210001003 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว ณัฐมน ทับทมิ
2290 6301102001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ชมพนุูท ดำววจิติร
2291 6301102001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว กญัญำรัตน์ แกว้ประดษิฐ์
2292 6301102001002 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว กนกวรรณ ทองศรี
2293 6301102001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว กนกกำญจน์ หว้ยนุย้



2294 6301102001035 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว สธุธีดิำ หนูแป้น
2295 6304305001041 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย นพดล ชว่ยบ ำรงุ
2296 6301102001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย ณัฐพล สดุรักษ์
2297 6304305001038 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ทศพร ศรสีังข์
2298 6304305001037 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ นำย ชวกรณ์ หนูเกดิ
2299 6304310001017 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พชืศำสตร์ นำงสำว สพุรรษำ พฒุศรี
2300 6333334001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย วัชรนันท์ พัดด ำ
2301 6333334001030 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำงสำว น ้ำทพิย์ แสงจันทร์
2302 6333334001029 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ธรีเจต ทองอ ำไพ
2303 6333334001028 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม นำย ธัชชยั กลบีมณี
2304 6301102001021 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ปำรฉัิตร เฉียบแหลม
2305 6301102001032 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว วภิำวี สำมำรถ
2306 6301102001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว วจิติรำ แดงอทัุย
2307 6301102001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว วรศิรำ ทองข ำ
2308 6301102001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย ณัฏฐกติติ์ นุรำช
2309 6301102001009 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ณัฏฐริำ สดุโป
2310 6301102001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย ประณต จันทศลิำ
2311 6301102001018 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ปฏญิญำ แสนภักดี
2312 6301102001017 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว นุสรำ ดำขรี
2313 6301102001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว นันทพร เมฆหมอก
2314 6301102001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว นัจญวำ เจะ๊และ๊
2315 6301102001014 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ธดิำรัตน์ เมฆกลิน่
2316 6301102001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ธัญญภรณ์ กองพรีะ
2317 6301102001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย ธวัชชยั ระบำยศรี
2318 6326210001016 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว สภุำรัตน์ แซล่ิม้
2319 6301102001023 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำงสำว ผอ่งนภำ ชว่ยแกว้วัฒนำ
2320 6301103001022 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย ธรรมศำสตร์ สรษณะ
2321 6317701001035 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว วนดิำ ตำเละ
2322 6317701001034 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว รัตญิำ ทองจันทร์
2323 6301103001031 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว เปมกิำ แจง้เพชร
2324 6301103001030 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ปรยีำรัตน์ พทัิกษ์แทน
2325 6301103001029 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว นูซีย่์ สขุอนุเครำะห์
2326 6301103001027 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว นรญิญำ ภรูเิจรญิวงศ์

2327 6301103001026 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว นภสร เครอืจันทรถ์ำวร
2328 6326210001013 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ จติรกรรม นำงสำว ศภุกำนต์ หมอ่มบญุ
2329 6301103001024 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ธดิำรัตน์ เวยีงชยั
2330 6317701001039 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว สภุำภรณ์ ชว่ยตรกึ



2331 6301103001020 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ธมลวรรณ ด ำรักษ์
2332 6301103001019 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย ธเนศ ไทยอดุม
2333 6301103001017 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ดวงกมล สวุรรณฤทธิ์
2334 6301103001016 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ญำนธชิำ ปรยิวงศก์ร
2335 6301103001015 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ชลดิำ สวัสดิร์ุง่
2336 6301103001013 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว จฑุำมำศ ส ำเนำนวน
2337 6301103001012 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำย จริภัทร จันทรศ์รี
2338 6301103001025 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว ธรีญำ ตอ่วงศ์

2339 6313601001013 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กญัญำรัตน์ ดษิฐรักษ์
2340 6313601001010 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กฤษฎำ เพ็งสขุ
2341 6313601001008 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย กรรชยั พำนทอง
2342 6313601001007 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กรกนก พันธุ
2343 6313601001006 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กมลวรรณ สขุกำย
2344 6313601001004 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กมลชนก อนิทรมณี
2345 6313601001002 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กนกวดี ชว่ยศรสีวัสดิ์
2346 6317701001036 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว วรรณษำ เกดิโนด
2347 6317701001037 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ศรินิธร อนิทรเ์อยีด
2348 6317701001047 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อญัมณี ทวิำฤทธกิลุ
2349 6317701001046 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อจัฉรำ อำกำรักษ์
2350 6317701001045 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อรจริำ พึง่หลำ้
2351 6317701001043 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว อตลิักษณ์ พลูชว่ย
2352 6317701001042 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว สวุภัทร รำชนำวี
2353 6313601001001 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว กชรัตน์ ศรมีำ
2354 6313601001319 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อคัรวัฒน์ อนิจันทรศ์รี
2355 6301103001011 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว จรญิญำ จติรสม
2356 6317701001012 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ณัฏฐญำ สงิเนี่ยว
2357 6317701001011 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ฐตินัินท์ มำกบญุ
2358 6313601001330 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว ภัทรำพร นำควงค์
2359 6313601001327 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว องินรำ ศรเีปำระยะ
2360 6313601001326 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อำอซีะฮ์ จติติ
2361 6313601001324 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อำทติยำ วรรณำ
2362 6313601001323 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อำดำ แสงกระจำย
2363 6313601001320 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อจัฉรำ ชมภพูล
2364 6317701001017 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว นูรฟำตนิ แวสำแม
2365 6313601001318 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อคัรเดช แกว้เกตุ
2366 6313601001317 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อวริทุธิ์ ชศูักดิ์
2367 6313601001316 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำย อวริทุธิ์ จติรช์ชู ืน่



2368 6317701001006 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว จรีำวรรณ ทองเจยีม
2369 6317701001005 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว เกษร เพชรเกือ้
2370 6317701001004 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว เกศสรำ ศรดีำกลุ
2371 6317701001003 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว เกตศรำ รักษำยศ
2372 6317701001002 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว กลุณัฐ์ คงเพ็ชร
2373 6301102001040 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(คณติศำสตร)์ นำย อนุวัฒน์ ค ำสสีขุ
2374 6313601001321 นติศิำสตร์ นติศิำสตร์ นำงสำว อญัชลี ทองข ำ
2375 6301103001008 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว กลัยณัฐ หนูสองแพรก
2376 6301103001007 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว กนัทมิำ ดวงมณี
2377 6301103001004 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว กรกฏ ใจหวัง
2378 6301103001003 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว กมลมำลย์ กอ่ออ้
2379 6301103001001 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว กนกวรรณ อนิหนองทะ
2380 6317701001015 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว นัฎฐรกิำ ทองค ำ
2381 6301103001010 ครศุำสตร์ ครศุำสตร ์(ภำษำองักฤษ) นำงสำว กลุธดิำ ส ำเภำ
2382 6317701001031 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว รัชฎำภรณ์ พรมภักดี
2383 6317701001030 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว มำรญีำ จติรหลัง
2384 6317701001029 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว มสัยำ กจิกำร
2385 6317701001026 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว เฟ่ืองฟ้ำ สบืสขุ
2386 6317701001020 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ปรยีำนุช มว่งทอง
2387 6317701001019 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว ปรยีำภรณ์ พพิธิภัณฑ์
2388 6317701001018 พยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ นำงสำว บณัฑติำ เอีย่มสอำด
2389 6322413001068 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย ชยัก ำพล จ่ันเพชร
2390 6312417001040 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว ยศวดี สทิธปิระกำร
2391 6322412001036 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว นฤมล สขุกลุ
2392 6318414001034 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว เบญจรัตน์ อดุมทองสกลุ
2393 6322413001069 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำงสำว ธชิำกรณ์ นวลเศษ
2394 6322413001076 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย เอกวนิ อนิทรส์วุรรณ
2395 6318414001022 วทิยำกำรจัดกำร - นำย ขจรเกยีรติ กองแกว้
2396 6318414001023 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ชมพเูนกข์ จุน้เหง่
2397 6318414001026 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว ธรีนำฎ รองเลือ่น
2398 6322413001066 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรสือ่สำรมวลชน) นำย กฤษณัฐ เพชรสรุยิำ
2399 6327208001076 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว เสำวณีย์ ตรทีองนวล
2400 6327208001074 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว สรัุสวดี แกว้วรัิตน์
2401 6327208001073 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว สริลิักษณ์ จันทรส์ง่แสง
2402 6327208001072 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำย วัฒนำ สนุสถติย์
2403 6327208001071 มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ กำรเมอืงกำรปกครอง นำงสำว วรศิรำ ข ำคชกรรณ
2404 6312417001037 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว ปิยะมำศ หนูจุย้



2405 6312417001036 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำย นธิทัิศน์ บญุชว่ย
2406 6312402001069 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรตลำด) นำย สทุธวรี์ สันตพิทัิกษ์
2407 6312417001034 วทิยำกำรจัดกำร กำรบรหิำรธรุกจิ (วชิำเอกกำรเป็นผูป้ระกอบกำร)นำงสำว ขวัญปภำ นำคยตุิ
2408 6322412001035 วทิยำกำรจัดกำร นเิทศศำสตร ์(วชิำเอกกำรประชำสัมพันธ)์ นำงสำว ธัญพชิชำ โสตทพิย์
2409 6304308001026 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว ชลธชิำ จติรตรง
2410 6304304001004 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี อนำมยัสิง่แวดลอ้ม นำงสำว ฮสุนำ ยโูซะ
2411 6304308001024 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำย กฤตมิขุ ใจดี
2412 6304308001027 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ชวีวทิยำ นำงสำว ณัฐวภิำ มลูหมนั
2413 6304307001029 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำงสำว ณัฐพรีำ ไทยปำน
2414 6304307001031 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย นพดล ตีก้ลุ
2415 6304307001033 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยเีพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ นำย วรำยุ แสงสวำ่ง
2416 6318414001037 วทิยำกำรจัดกำร - นำย ปิยะพงศ์ ดำวเรอืง
2417 6321411001003 วทิยำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ นำงสำว ศศชิำ มำลำแวจันทร์
2418 6318414001045 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว สกุญัญำ ด ำศริิ
2419 6318414001044 วทิยำกำรจัดกำร - นำงสำว โศจกิำนต์ ขันค ำ
2420 6312408001118 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว ณัฐรฌิำ สธุำโพชน์
2421 6312408001121 วทิยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธรุกจิคำ้ปลกี นำงสำว นฤมล สัมมำ














































