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หลักสู
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ช้ันป

0001 นางสาว เจนจิรา พลอยไทย 604186506 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0002 นางสาว ชญาภา จิ๋วใหญ 604186507 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0003 นางสาว ประทุมวรรณ พุมเจริญ 604186512 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0004 นางสาว เพ็ญสุภา ชูชื่น 604186517 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0005 นางสาว เสาวลี อุดมรตัน 604186526 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0006 นางสาว อุมาภรณ นิลเถ่ือน 604186530 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0007 นางสาว จุฑาทิพ อินทรอนงค 604186606 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 1

0008 นาย กัมปนาท นากรณ 604189511 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 1

0009 นาย จิรวัฒน อินทรแหยม 604189512 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 1

0010 นางสาว กัณธิมา สะทานถ่ิน 604189601 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 1

0011 นางสาว จุไรรัตน เนียมแดง 604189604 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 1

0012 นาย ชัยณรงค ใจดี 604189615 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 1

0013 นาย แดนชัย ปญญาหาญ 604189617 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 1

0014 นางสาว กฤษณา ทองคํา 594186602 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0015 นางสาว จุฑาทิพย พิมพสุวรรณ 594186609 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0016 นางสาว ปองทิพย กรสวัสดิ์ 594186620 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0017 นางสาว พรนภา อินทรเกตุ 594186623 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0018 นางสาว สุภัชรีย คุมเมอืง 594186636 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0019 นางสาว เสาวลักษณ มังกรศักดิ์สิทธิ์ 594186639 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร  5 ป 2

0020 นางสาว ลินดา เย้ืองกราย 594189608 พลศึกษา ครศุาสตร  5 ป 2

0021 นางสาว ชนันดา สุขอนุเคราะห 604257003 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1

0022 นางสาว ปภัสรา ปานยศ 604257009 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1

0023 นางสาว ดวงกมล ขําเอก 604271003 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1

0024 นาย สันติ คเชนทร 604271020 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1

0025 นาย ฉัฐวัฒน กิตติธีรลักษณ 604271022 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1
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0026 นางสาว นงนุช รุมรวย 604261005 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 1

0027 นาย ชูเกียรติ ชัยโชต 594180521 เกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  5 ป 2

0028 นางสาว ผกากาญ รกัอู 594261011 สัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ป 2

0029 นางสาว ธิดารัตน เรืองนาม 604150503 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 1

0030 นาย ปราโมทย นวมขํา 604150520 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 1

0031 นาย วันจักรี ชอละอองเพชร 604150523 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 1

0032 นาย กรวีร พันธุดี 604150615 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 1

0033 นางสาว ชนัญชิดา แชมชอย 604274004 คอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0034 นางสาว ณัฐพร ชัญญาคุณานนต 604274005 คอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0035 นาย ศิวกร กําเนิดแสง 604274028 คอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0036 นางสาว กชนุช ปลื้มประสิทธ์ิ 604272001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0037 นางสาว อนิตยา ครื้นจิตต 604272015 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0038 นาย ปยะศักดิ์ คงนอย 604244011 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0039 นาย ปยังกูร ดอกนางแยม 604244024 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 1

0040 นางสาว ณัชธริกา บุญชวย 594150510 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 2

0041 นางสาว อนัญพร วันดี 594150524 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 2

0042 นาย ภานุพงศ เสถียรอรรถ 594150539 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 2

0043 นาย อิศรา พูลสวัสดิ์ 594150553 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ป 2

0044 นาย ธนัช ธนาประเสริฐสุข 594244004 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 2

0045 นาย เปนหนึ่ง เจดิษฐ 594244008 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 2

0046 นาย มณฑล เสนานาญ 594244009 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 2

0047 นาย พีรพล สุขพลาย 594244012 วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ป 2

0048 นางสาว นุรฮายาตี ปาเระลีมอ 604973003 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0049 นางสาว วัชราภรณ หนูเหมือน 604973027 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0050 นางสาว กุลภัสสร เอกสุข 604N46103 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1
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0051 นางสาว วันวิสา ภูเกตุ 604N46123 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0052 นางสาว สุภาภรณ ผลบุญ 604N46128 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0053 นางสาว กานดา ชางเกวียนดี 604N46202 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0054 นางสาว ฐนิฌา สมบัติดี 604N46206 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0055 นางสาว ณัฐลิกา ศรีคํา 604N46207 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0056 นางสาว ตรีรัตน เจิมจันทร 604N46208 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0057 นางสาว นริศรา สีนา 604N46209 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0058 นาย สุรสีห ซุยเซ็งซะ 604N46231 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0059 นางสาว สุพัตรา ก่ิงแกว 604N46238 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0060 นางสาว กาญจนา เล็กชิโต 604H76105 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0061 นางสาว โสภิตา ออนตีบ 604H76126 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0062 นางสาว อัญชลี หมื่นลึก 604H76220 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0063 นางสาว ยาวานี เตะ 604H76232 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 1

0064 นางสาว กาญจนา สีโส 594973001 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0065 นางสาว นิซูรี นาโด 594973035 การแพทยแผนไทย พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0066 นางสาว เบญจวรรณ ประกอบบุญ 594N46111 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0067 นางสาว วิไลวรรณ อุไรสาย 594N46225 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0068 นางสาว วันทนีย เจ็กกลัด 594276128 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0069 นางสาว กันยสุดา เพชรนอย 594276201 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0070 นางสาว ชนันพร วารี 594276203 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0071 นางสาว อนงคลักษณ ระหาร 594276234 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 2

0072 นางสาว อาซูรา อาแว 584276139 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0073 นางสาว จินตนา กรแกว 584276209 สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร  4 ป 3

0074 นาย กรินทร ลิคณู 604305018 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0075 นางสาว สุทธิดา อุปพงค 604328033 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1
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0076 นาย นนทวัฒน ดวงเนตร 604328038 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0077 นาย พรภาวิษย กรีดกราย 604328041 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0078 นาย ศรายุทธ อุดมศิริ 604328044 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ทองเที่ยว) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0079 นาย ธนากร ทองพ่ึงทรัพย 604107511 นาฏดุรยิางคศาสตร(ดนตรีไทย) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0080 นาย รัฐธรรมนูญ ตรีดารา 604108522 นาฏดุริยางคศาสตร(ดนตรีสากล) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0081 นางสาว นันทกานต บัวทอง 604106509 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0082 นางสาว นันทิยา บรรเทิง 604106510 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0083 นางสาว นันธิญา บุญมา 604106511 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0084 นาย ธวัชชัย สามรอยยอด 604512223 นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0085 นาย บุลากร ตรีหัตถ 604512224 นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0086 นางสาว จิราวรรณ ดํานิล 604316004 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0087 นางสาว รวิพิมพ สนธิ 604316018 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0088 นางสาว สุวิมล หอวัฒนพาณิชย 604316021 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0089 นางสาว ปณธิมา เอี่ยมสวัสดิ์ 604316030 ภาษาจีน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0090 นางสาว สมฤทัย ฉิมออง 604101521 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0091 นางสาว นภัสสร รักชาติ 604101512 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0092 นางสาว ศิรินภา นําเครือ 604101520 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0093 นางสาว ปทมา สารโพคา 604101630 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0094 นางสาว นงนภัส เกตุรัตน 604102515 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0095 นาย พงศกร ลีวัน 604102528 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0096 นาย อรรถพร ทองลอง 604102630 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0097 นางสาว กนกวรรณ แสงจันทร 604375001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0098 นางสาว จิตรา อารีโชคชัย 604375005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0099 นางสาว ปยะฉัตร พวงตรง 604375016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0100 นางสาว ภัทรญานุช กิจเถกิง 604375020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1
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0101 นาย จิตติพงษ ชมชูทิพยกุล 604722121 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0102 นางสาว อริสรา ขุมนาค 604722218 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0103 นาย กิติพงษ สุดคาน 604722225 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0104 นางสาว ธมนวรรณ ทัศนีย 604724108 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0105 นางสาว ภัทรวดี พงษเย็น 604724115 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0106 นางสาว วราภรณ มาแสง 604724119 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0107 นางสาว อโรชา ทรายละเอียด 604724125 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0108 นางสาว นวลอนงค คงตะโก 604724208 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0109 นางสาว พรพิมล บุญซอน 604724211 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0110 นางสาว วรัญญา ดวงจิตร 604724216 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0111 นาย ปฏิพัทธ จันทรมาก 604724246 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0112 นางสาว สุธิดา นวมปฐม 604724319 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0113 นางสาว อรนภา กลมพันธ 604724321 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 1

0114 นางสาว กุลณัฐ เอราวัล 604110501 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0115 นางสาว ศิรินทร จันทรพรหม 604110516 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0116 นางสาว ศิริพร มวงอยู 604110517 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0117 นางสาว อารีรัตน ครามปน 604110627 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 1

0118 นางสาว ธนินทิตา คําวัดไทร 594106508 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0119 นางสาว วรรณนิษา ศิลป 594106514 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0120 นางสาว อาภาพร ไชยมนตรี 594106518 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0121 นาย เกียรติศักดิ์ บํารุงสินทรัพย 594106519 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0122 นาย ธนไชย นิเด็ง 594106522 นาฏดุริยางคศาสตร(นาฏศิลปและการแสดง) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0123 นางสาว ชุติกาญจน สุกปลั่ง 594512205 นิติศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0124 นางสาว มธุรส เสาวคนธ 594101525 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0125 นาย ทรัพยพิบูลย งับแสนสา 594101540 ภาษาไทย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2
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0126 นางสาว สุนิสา หอมจันทร 594102530 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0127 นางสาว อรวี นิแว 594102533 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0128 นางสาว จุติมาพร แสนรักษา 594102606 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0129 นางสาว รัตนาวดี รัตนโสภา 594102624 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0130 นางสาว อุมาพร เมืองทิพย 594102634 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0131 นางสาว สุทธิดา ใจแกว 594375030 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0132 นางสาว สุภาพร จวนสวาง 594722119 รัฐประศาสนศาสตร(การปกครองทองถิ่น) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0133 นางสาว มินตรา ชนะมูล 594724312 รัฐประศาสนศาสตร(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 2

0134 นางสาว ธัญญารัตน ทองกิ่ง 594110509 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0135 นางสาว สุทธิ์สินี พลวงค 594110525 สังคมศกึษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5 ป 2

0136 นางสาว รัตนิชา พิมพสวัสดิ์ 584375125 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 ป 3

0137 นางสาว ธมลวรรณ เกตุสุวรรณ 604418204 การจัดการ วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0138 นางสาว พรอุมา เนียมหอม 604434013 การจัดการทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0139 นางสาว ศิริกัญญา นิยมสุข 604434019 การจัดการทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0140 นางสาว ประยอม สุพันธะ 604436009 การจัดการธุรกิจคาปลีก วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0141 นางสาว สุดารัตน เทียนชัย 604436013 การจัดการธุรกิจคาปลีก วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0142 นาย พิเชฐ มวงทับ 604436021 การจัดการธุรกิจคาปลีก วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0143 นางสาว เกศสุดา บุญมาก 604433003 การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0144 นางสาว บุญฑริกา ติมเตมิบุญ 604433007 การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0145 นางสาว อุบลวรรณ เกตุนอย 604433016 การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0146 นางสาว จันจิรา บุญปญญา 604031105 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0147 นางสาว ธันยพร นุชชมภู 604031112 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0148 นางสาว อนงคลักษณ เปาริก 604031133 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0149 นางสาว ชุติมา เฉิดไธสง 604031209 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0150 นางสาว สิรินยา พันธพลับ 604031229 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1
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0151 นางสาว อรัญญา ผสมทอง 604031235 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0152 นางสาว ปทุมมาส รอยแกว 604031317 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0153 นางสาว สุคนธา มวงไหมทอง 604031329 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0154 นางสาว ณีรนุช ประทุมศรขีจร 604814022 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0155 นาย พิริยะพงศ พงษพานิช 604815019 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 1

0156 นางสาว ชลธิชา สุขวงษ 594031109 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0157 นางสาว สุกัญญา อรุณรัตน 594031133 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0158 นาย ยศพร จงออน 594031143 การบัญชี วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0159 นางสาว ณัฐชา ซื่อสุทธิ์ 594435002 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0160 นางสาว นววรรณ แซฉื้อ 594435003 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0161 นางสาว ปยาภรณ พิชิตวิจัย 594435038 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ป 2

0162 นาย วัชรินทร จันทร 584815048 นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ  4 ป 3

0163 นางสาว จรินทรธร บรรฤทธิ์ 604143503 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0164 นางสาว จารุวรรณ อาวาศ 604143504 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0165 นางสาว ชญานี ทางมีศรี 604145502 เคมี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0166 นางสาว ปณาลี ทวีสุข 604149510 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0167 นางสาว ธัญญรัตน รุงราษี 604149505 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0168 นางสาว นิฐิพร พึ่งศรี 604149509 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0169 นางสาว สายรุง หมอนทอง 604149517 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0170 นางสาว สโรชา คชายุทธ 604149521 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0171 นาย อสิทร นกขุนทอง 604149529 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0172 นางสาว นิรมล ทศทิศรงัสรรค 604232008 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0173 นางสาว วัชราภรณ สีคาํ 604232013 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0174 นางสาว ศุภรัตน อังคตรรัีตน 604232015 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0175 นางสาว สุมาลี แผนสมบูรณ 604232020 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1
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0176 นางสาว อรอนงค สังขพุก 604232024 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0177 นาย พงศกร แสงรกัษา 604232034 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0178 นาย สมภพ ฉิมรวย 604232039 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0179 นางสาว ธนาภรณ เพชรประดับ 604148506 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0180 นางสาว ศิริวรรณ เอกฉาย 604148514 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0181 นางสาว สุกัญญา สงาแกว 604148516 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 1

0182 นางสาว กัญญารัตน พุมไสว 604242001 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0183 นางสาว มินตา วีระไพศาล 604242007 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 1

0184 นางสาว สุพรรษา ภูมิดี 594143529 คณติศาสตรและคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 2

0185 นางสาว สุนิสา สินประเสริฐ 594149523 ชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 2

0186 นางสาว รัตนาภรณ อินทนาศักดิ์ 594232009 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 2

0187 นางสาว วาสิฏฐี เทพราชา 594232010 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 2

0188 นางสาว สิริยากร โนนชัย 594148521 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 ป 2

0189 นาย ธีรวีร สงเทศ 594242027 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 2

0190 นาย พิทยุตม จิ้นยอง 594242038 อาหารและโภชนาการประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 ป 2

0191 นาย ภรัณยู เอกวัตร 604A52009 เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0192 นาย ณัฐวัฒน แตงประวัติ 604251016 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0193 นาย กษิดิ์เดช แสงจรัส 604666008 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0194 นาย จรัญ นวลพิทักษ 604666009 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0195 นาย เมธาวินทร ตอยนา 604666025 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0196 นาย อรรถพล เกษี 604666033 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0197 นางสาว นิภาพร นวลเขียน 604655007 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0198 นางสาว พิมพลภัส ลอมนาค 604655008 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0199 นางสาว รุงทิวา ทองมาก 604655010 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0200 นางสาว อรณิชา เกษเดช 604655017 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1
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0201 นาย ทักณุวัตร แสงกลา 604655023 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0202 นาย ธิติยะ เซี่ยงลี้ 604655024 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0203 นาย อดิเทพ เพ็ชรประดับ 604655031 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0204 นาย นรวิชญ ศรีวิเชียร 604659034 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0205 นางสาว กนกวรรณ พุฒเทศ 604659001 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0206 นาย จักรพงศ วังเย็น 604659010 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0207 นาย ปณณพัฒน มาทวี 604659020 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0208 นาย ภาณุวัฒน แกวอยู 604659023 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 1

0209 นาย บัณฑิต ไพบูลยอัตถกิจ 594666014 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 2

0210 นาย วีรภัทร เปยมสกุล 594666019 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 2

0211 นางสาว สิรีพร เนียมทอง 594659007 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 2

0212 นาย ปฏิณญา แกวลอม 594659020 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ป 2


