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เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
1 605435001 นางสาววนิดา  อ่อมให้ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2 605435003 นายสิรวิชญ์  อินชื่นใจ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3 605435006 นายธีรวัต  วิไล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4 605435007 นางสาวชนภัทร  มุกดาม่วง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5 605435009 นายธนศาสน์  แซ่จิว การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6 605435010 นายบรรหาญ  ผู้มีศีล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7 605472001 นางสาวธฤตวรรณ  เอี่ยมอินทร์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
8 607435001 นางสาวศศินัน  ครองบุญ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
9 607435002 นางสาวนิชาภา  สุขศรี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
10 607435003 นางสาวศุกลภัทร  ขําล้วน การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
11 607435004 นางสาวจิราภรณ์  เพชรนิล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
12 608435002 นางสาวน้ําทิพย์  ทิมเมฆ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
13 608435004 นายดนุสรณ์  งามแฉ่ง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
14 608435006 นายทวีชัย  กันคล้าย การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
15 608435007 นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงสี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
16 608435008 นายพันศักดิ์  ใจงาม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
17 608435009 นายโชติวัฒน์  แสงโสม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
18 608435011 นายวัชรพงศ์  จินดา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
19 608435012 นายนพคุณ  บุญเพ็ญ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
20 608435014 นางสาวอรณิชา  ศรีสร้างคอม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
21 608435015 นางสาววาสนา  กองเงิน การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
22 608435017 นายพงศ์ปณต  ราชลักษณ์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
23 608472014 นางสาวนพเก้า  เพศย์นิกร การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
24 605418004 นายอนนุศักดิ์  สนพลาย การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
25 605418005 นางสาวปิ่นปัก  พิณกุล การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ค.บ., ศศ.บ., วท.บ., น.บ., รป.บ., บธ.บ., นศ.บ., วศ.บ., สถ.บ.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี (เรียงตามเลขประจําตัว)
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26 605418011 นายศุภชัย  ปราณรุ่งกิจ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
27 605418014 นายสมศักดิ์  พ่วงเจริญ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
28 605418015 นางสาวอภิชญา  ธนสาร การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
29 605418021 นางสาววีรยา  จิตรเอื้อ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
30 605418022 นางสาวสตรีรัตน์  คงทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
31 605418025 นางสาวปนัสญา  อรุณรัตน์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
32 605418028 นายณัฐกานต์  พิทยาธร การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
33 605418029 นางสาวพรยมล  จินดารัตน์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
34 605418033 นางสาววิจิตรา  เกิดปราโมทย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
35 605418034 นางสาวณิชาภัทร  สงวนวงษ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
36 605418037 นางสาวนฐินันท์  ช่วยเต็ม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
37 605418046 นางสาวธมลวรรณ  ทองเขียว การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
38 605422016 นางสาววันวิสาห์  ส่งข่าว การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
39 605423002 นางสาวทิวารัตน์  บุญเสริม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
40 605431036 นางสาวกุสุมา  แสงนาค การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
41 607418004 นายศุภกิจ  เทียนอิน การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
42 607418005 นายสุภัทร  สินชัย การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
43 607418010 นายอดสรณ์  ปลั่งกลาง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
44 607418016 นางสาวมุกระวี  จันทบูรณ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
45 608418002 นางสาวลักษิกา  พูลสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
46 608418003 นางสาวขนิษฐา  พูนนุช การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
47 608418005 นางสาวบุญญกาญจน์  วงษาไชย การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
48 608418008 นางสาวมลุลี  ทับทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
49 608418010 นางสาวเสาวลักษณ์  เนรา การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
50 608418011 นางสาวสุภาวดี  เจริญทรัพย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
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51 608418013 นางสาวธิตติญา  ประทุมวงษ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
52 608418015 นางสาวหัทยา  ธรรมเสวตร การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
53 608418016 นายศศิธร  นิ่มขํา การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
54 608418017 นายนฤสรณ์  จันทร์เอี่ยม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
55 608418018 นายคุณากร  เนตรทิพย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
56 608418020 นางสาวอรทัย  พงสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
57 608418023 นางสาวโสมสุดา  ทองยั่งยืน การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
58 608418024 นางสาวพรพรรณ  วงศ์พานิช การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
59 608418025 นางสาวนารีรัตน์  ทาสม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
60 608418027 นางสาวอรษา  จันนามอม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
61 608418028 นางสาววิชญา  ชูสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
62 608418029 นางสาวพิมพ์ศิริ  วรรณขํา การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
63 608418030 นางสาวธัญญ์นิภา  นุชสุข การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
64 608418031 นางสาวพัชชา  กล่อมวงค์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
65 608418032 นางสาวฟ้ารุ่ง  ช่วยพูล การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
66 608418034 นางสาววันวิสาข์  สุภาพ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
67 608418035 นางสาวรัชฎาพร  มีสวัสดิ๋ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
68 608418037 นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์วิเศษ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
69 608418039 นางสาวขนิษฐา  โสวจันทร การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
70 608418041 นางสาวณัฐนรี  อ่อนน้อม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
71 608418045 นางสาวอินทิรา  มีจันทร์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
72 608418050 นางสาวเมทินี อร่ามศรี การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
73 608418051 นายปฏิภาณ  กมลเกรียงไกร การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
74 608418052 นางสาวเปมิกา  ทองขนาน การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
75 608418056 นางสาวสุดารัตน์  เทียมทัดทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
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76 608418058 นางสาววนิดา  น้อยหนู การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
77 608418060 นายณัฐสิทธิ์  คนเชี่ยว การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
78 608418064 นายจิรวัฒน์  พ่วงทองเหลือง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
79 608418065 นายรัชานนท์  สุกสี การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
80 608418066 นางสาวปุณยวีร์  แก่นกลาง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
81 608418069 นายพีรวัฒน์  เนียมสิน การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
82 608418070 นางสาวพรพิมล  อิ่มพราหมณ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
83 609418011 นางสาวจันทกานต์  อบเชย การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
84 609418013 นางสาวจุติภรณ์  ขาวละเอียด การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
85 609418018 นายวิโรจน์  กล่ําทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
86 609418026 นางสาวอรวรรณ  มากแตง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
87 609418029 นางสาวกนิษฐา  กลิ่นอ่อน การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
88 609418030 นางสาวนฤมล  ชัยพูล การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
89 609418033 นางสาวนลินา  เทียมเเก้ว การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
90 609418034 นางสาวมาลัยแก้ว  เดชกล้าหาญ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
91 609431039 นางสาวฟาริดา  ธูปหอม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
92 609510049 นายภาคิน  เอี่ยมสะอาด การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
93 609510095 นางสาวบุณยนุช  บุญเลิศ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
94 609586055 นางสาวเบญจวรรณ  ยอดเกตุ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
95 609586103 นางสาวสุพรษา  งามสม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
96 605434001 นางสาวสุรัสสา  สว่างจิตร์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
97 605434002 นายธีรศักดิ์  บุญมาก การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
98 605434005 นางสาวดวงกมล  พุทธานุ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
99 605434007 นายปัญจพล  แสงทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
100 605434008 นางสาวจิรภิญญา  ศรีทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
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101 605434009 นายกฤษฐิภัคส์  เอี่ยมอัมพะวัน การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
102 605434010 นายอิทธิพล  บุญกอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
103 605434011 นายอรรถพล  ปานสีงาม การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
104 605434013 นายศราวุธ  เหมือนอ่วม การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
105 607434001 นางสาว้ชนิกานต์  แก้วมณี การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
106 607434002 นางสาวสุชาดา  จัตุรัส การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
107 607434004 นางสาวเก็จมณี  เหมาะสมัย การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
108 607434005 นางสาวสุธาสินี  มีพูล การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
109 607434006 นางสาวพฤกษา  อินสวาสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
110 607434007 นายชยุตม์  โหจันทร์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
111 608418022 นางสาวอรุณี  น้อยเรือง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
112 608434004 นายกฤษณะ  แย้มเภา การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
113 608434006 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีเมฆ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
114 608434007 นางสาวพรอุมา  เนียมหอม การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
115 608434008 นางสาววิจิตรา  พานข้าวตอก การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
116 608434009 นางสาวชนาพร  ศรีขํา การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
117 608434011 นางสาวนภัสวรรณ  กลัดเข็มทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
118 608434013 นางสาววิภาวี  ทิมสําราญ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
119 608434014 นางสาวณิชนันทน์  เทียมทัด การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
120 608434015 นางสาวกัญญาณัฐ  เผือกผุด การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
121 608434017 นางสาวศิริกัญญา  นิยมสุข การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
122 608434018 นางสาวสุจิตรา  รุ่งสว่าง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
123 608434019 นางสาวชญานิษฐ์  นิลแดง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
124 608434021 นางสาวอมรรัตน์  อําพันทอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
125 608434023 นางสาวสุพรรษา  สายสนิท การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
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126 608437003 นางสาววนันดา  เพชรเกิด การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
127 609434006 นางสาวสิรารมย์  รวยเงิน การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
128 609434013 นายณัฐพล  เนียมน้อย การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
129 609501003 นายธนกร  เรืองแสงอร่าม การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
130 609501070 นางสาวศริญยา  ฉิมไทย การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
131 609510048 นางสาวดารุณี  ประทุม การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
132 609586119 นางสาวอนุธิดา  ทิพย์ยอแล๊ะ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
133 605422030 นางสาวประยอม  สุพันธะ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
134 605431014 นางสาวปนัดดา  งามขํา การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
135 605431015 นางสาวจันทกานต์  ใจอุ่น การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
136 605436001 นางสาวธัญปภัสสร  ยอดยิ่ง การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
137 605436003 นางสาวน้ําทิพย์  คุ้มสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
138 605436005 นายศรายุท  เพียรสนอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
139 605436006 นายอนันต์  ไพรวัลย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
140 605436008 นายไพศาล  บุญแต่ง การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
141 605436010 นายปริญญา  แสงผ่อง การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
142 605442009 นางสาวจันทนา  ประโลมรัมย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
143 607436004 นางสาวอรอุมา  สิทธิวิชัย การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
144 607436007 นางสาวเข็มอักษร  พรมศักดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
145 608436001 นางสาวปวรรณรัตน์  บุตรแม่กลอง การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
146 608436011 นางสาวอภิญญา  ธีรดิลก การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
147 608436012 นางสาวยลรดี  ปุ่นกอ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
148 608436013 นายชนินทร์  มาลัย การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
149 609416001 นางสาวสุภัชชา  วงเวียน การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
150 609586079 นางสาวกนกวรรณ  ทับนาค การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
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151 609586090 นางสาวสุดารัตน์  เทียนชัย การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
152 605423038 นางสาวปรีดาภรณ์  พิมกําเหนิด การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
153 605437003 นางสาววิรัญชนา  ก.ศรีสุวรรร การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
154 605437004 นางสาวณัฐกฤตตา  ฐิตาจารย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
155 605437005 นางสาวณัฐธัญญา  พวงประเสริฐ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
156 605437006 นางสาวพัชรพิมล  วัฒน์ธนานันต์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
157 605437007 นางสาวเจนจิรา  หอมหวาน การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
158 605437011 นายวัลลภ  พงษ์พานิช การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
159 605475007 นางสาวกมลพร  เวสน์วิมานพงศ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
160 607437001 นางสาวพัชราภรณ์  มีทรัพย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
161 607437004 นางสาวกรนันท์  สุขสวีสดิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
162 608418057 นางสาวนีออน  ตุ้มเงิน การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
163 608437001 นางสาวธมนวรรณ  เพชรานนท์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
164 608437007 นายรัฐภูมิ  แตงพลับ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
165 608437008 นางสาวซันนา  ศรีมาลา การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
166 608437014 นางสาวณัฐวรรณ  ซ่ือสุทธิ์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
167 608437019 นางสาวกัลยารัตน์  โอษฐ์ฉิมพลี การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
168 608437020 นางสาวสุชาริณี  ภิรมย์คํา การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
169 608437021 นางสาวสลิตตา  ฮึกหาญ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
170 608437024 นางสาวสุดารัตน์  โอชา การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
171 608437026 นางสาวแก้วใจ  หัดคล่อง การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
172 609437003 นางสาวมณทิพย์  นุ่นเศษ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
173 609437004 นายกิตติพงษ์  อยูยืด การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
174 609586022 นางสาวธัญญารัตน์  ศิริทรัพย์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
175 605433002 นายคําภีร์  เหลาอ้อ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
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176 605433004 นางสาวกติกา  แพงอุ่ม การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
177 605433007 นายปฐมพร  ทับจันทร์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
178 607433003 นางสาวประภารัตน์  โพธิ์ทอง การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
179 608433001 นางสาวบุญฑริกา  ติมเติมบุญ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
180 608433006 นางสาวเกศสุดา  บุญมาก การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
181 608433008 นางสาววรรณอังคาร  กรุงศรีเมือง การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
182 608433010 นายปิยะโรจน์  ชูก้าน การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
183 608433012 นางสาวอาภัสรา  อําภัยรัตน์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
184 608436006 นายอาทิตย์  ทับห้าง การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
185 609433006 นายปริญญา  ชูกลีบ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
186 609433008 นางสาวนันทวัน  หุ่นงาม การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
187 609433009 นางสาวสุกัญญา  ทอนเบ้า การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
188 609433012 นางสาวณัฐณิชา  เอมโอฐ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
189 609433013 นางสาวอารยา  ทัศนบรรจง การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
190 609433014 นางสาวกานต์ธิดา  จังวัฒนาทรัพย์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
191 609433016 นางสาวศิริรัตน์  ชูแต่ง การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
192 609433017 นางสาวปริชยา  ยุงรัมย์ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
193 605423025 นายวัชรพล  เหมะ การบัญชี
194 605431003 นางสาวกัญญา  ปานปลอด การบัญชี
195 605431004 นางสาววิไลวรรณ  ชูชื่น การบัญชี
196 605431006 นางสาวกัญญาลักษณ์  ศรีสมบุญ การบัญชี
197 605431009 นางสาววีรยา  จิตต์พุ่ม การบัญชี
198 605431012 นางสาวอรทัย  บุญเปี่ยม การบัญชี
199 605431013 นายอัณณพ  เอี่ยมโอภาส การบัญชี
200 605431018 นางสาวสุภาวดี  รักขันโท การบัญชี
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201 605431023 นายนัทธพงศ์  แตงอุดม การบัญชี
202 605431027 นายอมรเทพ  โพธิ์พาดพิง การบัญชี
203 605431030 นางสาวบุศราภรณ์  วงษ์มีพันธุ์ การบัญชี
204 605431031 นางสาวสุภาพร  น้อยวงษ์ การบัญชี
205 605431032 นางสาวณัฏฐธิดา  งามแจ่ม การบัญชี
206 605431048 นางสาวศิรินทร์ญา  ตุ้มคํา การบัญชี
207 607431002 นายณัฐวุฒิ  ชูกลิ่น การบัญชี
208 607431004 นางสาวชลดา  มูลมงคล การบัญชี
209 607431006 นางสาวพรชนก  ภู่พราหมณ์ การบัญชี
210 607431009 นางสาววรรษมล  ผลอร่าม การบัญชี
211 607431010 นางสาวศิริลักษณ์  คงเกิด การบัญชี
212 607431012 นางสาวกนกวรรณ  ตาลลักษณ์ การบัญชี
213 608405008 นางสาวสาวิตรี  โคสินธ์ การบัญชี
214 608431001 นางสาวนริศรา  ลาวเวียง การบัญชี
215 608431004 นางสาวนลินนิภา  สะสม การบัญชี
216 608431008 นางสาวมนิสา  หอมหวล การบัญชี
217 608431010 นางสาวกฤติยา  พรหมเดช การบัญชี
218 608431012 นางสาวชนารัตน์  สร้อยกล่ํา การบัญชี
219 608431013 นางสาวสุธาทิพย์  กระหลับนาค การบัญชี
220 608431014 นางสาวนิศารัตน์  เนียมศรี การบัญชี
221 608431016 นางสาวสุมินตรา  เข็มกลัด การบัญชี
222 608431017 นางสาวมะลิวัลย์  ทับทอง การบัญชี
223 608431024 นางสาวอรัญญา  ผสมทอง การบัญชี
224 608431025 นางสาวกมลชนก  สร้อยสน การบัญชี
225 608431027 นางสาวรุ่งราตรี  ลาภเพ่ิม การบัญชี
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226 608431029 นางสาวสุคนธา  ม่วงไหมทอง การบัญชี
227 608431033 นางสาวศิริพร  มะลิแย้ม การบัญชี
228 608431036 นางสาวนันท์นภัส  อินทรีย์นันทน์ การบัญชี
229 608431038 นางสาวจริญา  จันทร์มาก การบัญชี
230 608431039 นางสาวอัมมราวดี  จันทร์ปลูก การบัญชี
231 608431041 นางสาวธันยพร  นุชชมภู การบัญชี
232 608431042 นางสาวนิสรา  บัวจันทร์ การบัญชี
233 608431044 นางสาวชุติมา  เฉิดไธสง การบัญชี
234 608431046 นางสาวศรัณยา  สร้อยทอง การบัญชี
235 608431047 นางสาวพัชรพร  ถนอมนุช การบัญชี
236 608431049 นางสาวกรกนก  ศรีสวรรค์ การบัญชี
237 608431051 นางสาวพิมลนาฏ  แก้วผึ้ง การบัญชี
238 608431053 นายปรีชา  คงศรี การบัญชี
239 608431056 นางสาวชุลีกร  ชูชื่น การบัญชี
240 608431057 นางสาวกาญจนา  มิลินทางกูล การบัญชี
241 608431058 นางสาวชนิตา  ธิมากุล การบัญชี
242 608431059 นางสาวกฤติยา  แสงกระจ่าง การบัญชี
243 608431062 นางสาวจุลัยรัตน์  พวงหิรัญ การบัญชี
244 608431066 นางสาวรัชฎาวดี  โตใหญ่ การบัญชี
245 608431068 นางสาวจิราภรณ์  ภู่ห้อย การบัญชี
246 608431069 นางสาวชลลดา  จุยกระจาย การบัญชี
247 608431070 นางสาวพรพิมล  ปานแดง การบัญชี
248 608431074 นางสาวนิศาชล  หวังกา การบัญชี
249 608431079 นางสาวนิศารัตน์  ภมรสูตร การบัญชี
250 608431080 นางสาวนิศาชล  ภมรสูตร การบัญชี

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2560



11/74

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ค.บ., ศศ.บ., วท.บ., น.บ., รป.บ., บธ.บ., นศ.บ., วศ.บ., สถ.บ.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี (เรียงตามเลขประจําตัว)

251 608431085 นางสาวอรดา  นุ่มสุข การบัญชี
252 608431086 นายอรรถพล  เจริญทรัพย์ การบัญชี
253 608431087 นางสาวจิราพัชร  สร้อยสําอางค์ การบัญชี
254 608431088 นางสาวอนันดา  บุญส่ง การบัญชี
255 608431089 นางสาวศศิธร  น้อยพิทักษ์ การบัญชี
256 608431090 นางสาวรุ่งทิวา  ประสงค์สุข การบัญชี
257 608431094 นางสาวภัทราภรณ์  วงศ์น้อย การบัญชี
258 608431095 นางสาวฐิติมา  ทองปล้อง การบัญชี
259 608431096 นางสาวแพรพลอย  ทองจีน การบัญชี
260 608431098 นางสาวธนวรรณ  ปิ่นคง การบัญชี
261 608431099 นางสาวยาซิมิล  จารีย์ การบัญชี
262 608431100 นายอร่าม  ทองสุข การบัญชี
263 608431101 นางสาวมณีวรรณ  พันธุยา การบัญชี
264 608431102 นางสาวสราณี  จอกถม การบัญชี
265 608431103 นางสาวสิรินยา  พันธ์พลับ การบัญชี
266 608431106 นางสาวณัฐยา  พาประจง การบัญชี
267 608431107 นางสาววิชุณี  รุ่งวัชชะ การบัญชี
268 608431108 นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว การบัญชี
269 608431109 นางสาวนุชจรี  นิลดี การบัญชี
270 608431110 นางสาวสุชาดา  อบรม การบัญชี
271 608431111 นางสาวนัดดา  สร้อยกล่ํา การบัญชี
272 608431113 นางสาวชนนิกานต์  เสียงสนั่น การบัญชี
273 608431115 นางสาวจนัทิมา  สุลีทัศน์ การบัญชี
274 608431118 นางสาวเจนจิรา  วัจโรจน์กัญญา การบัญชี
275 608431119 นางสาวปริณธร  จรรยางาม การบัญชี
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276 608431122 นางสาวอทิตยา  มงคล การบัญชี
277 608431125 นางสาวจันทิมา  หนูเผือก การบัญชี
278 608543058 นางสาวยุวดี  พูนสุข การบัญชี
279 609431001 นางสาวซีเฮ้ย  กัน การบัญชี
280 609431008 นางสาวชมพูนุท  ทรศัพท์ การบัญชี
281 609431014 นางสาวปริศนา  ห่อฉิมพลี การบัญชี
282 609431023 นางสาวธีรารัตน์  นิ่มนุช การบัญชี
283 609431027 นางสาวอารีรัตน์  เทิดวัฒน์ การบัญชี
284 609431033 นางสาวเสาวรัตน์  เต็มทวี การบัญชี
285 609431036 นางสาวอรุณลิน  แดนจันทึก การบัญชี
286 609431038 นางสาวพรนภัส  เพชรมณี การบัญชี
287 609431054 นางสาววิยะดา  สุกสี การบัญชี
288 609543006 นางสาวสิรินทรา  ศรีชัยนาท การบัญชี
289 609543028 นางสาวพิมพกานต์  นพคุณ การบัญชี
290 609586094 นางสาวอมิตา  ยั่งยืน การบัญชี
291 609586108 นางสาวขวัญจิรา  เนตรคม การบัญชี
292 605405001 นางสาวอาทิตยา  องค์เชษฐ์ การพัฒนาชุมชน
293 605405003 นายสุทธิพงษ์  บุญประกอบพร การพัฒนาชุมชน
294 605405005 นายศุภสัณห์  ม่ิงทองคํา การพัฒนาชุมชน
295 605405006 นายศุภรักษ์  พุ่มซ้อน การพัฒนาชุมชน
296 605405007 นางสาวศิริญาพร  แซ่ซัว การพัฒนาชุมชน
297 605405008 นางสาวกัลยาวดี  พุกมา การพัฒนาชุมชน
298 605405009 นายอภิสิทธิ์  เพ็งนวม การพัฒนาชุมชน
299 605405011 นายอดิศร  มากภิรมย์ การพัฒนาชุมชน
300 605405012 นางสาวอมรรัตน์  ว่องอมรนิธิ การพัฒนาชุมชน
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301 605405014 นายกฤษณะ  ไทยจันทึก การพัฒนาชุมชน
302 605405016 นายกรินทร์  ลิคูณ การพัฒนาชุมชน
303 605405017 นายอานนท์  ทับทิม การพัฒนาชุมชน
304 605405020 นายทวีศักดิ์  เมฆขยาย การพัฒนาชุมชน
305 607405001 นางสาวมัลลิกา  พุ่มทับทิม การพัฒนาชุมชน
306 607405004 นางสาวกาญจนา  ทองธาตุ การพัฒนาชุมชน
307 607405007 นางสาววรรณรัตน์  สมัยเลิศ การพัฒนาชุมชน
308 607405010 นางสาวภากาญจน์  โพธิ์กัน การพัฒนาชุมชน
309 607405011 นายธีรนพ  เกียรติประเสริฐ การพัฒนาชุมชน
310 607405012 นายวรัญญู  ภูธนานนท์ การพัฒนาชุมชน
311 608405006 นางสาวพรทิพย์  ฤทธิ์เดช การพัฒนาชุมชน
312 608405007 นายปัญญา  บุญนวม การพัฒนาชุมชน
313 609405015 นายชัยณรงค์  นกน่วม การพัฒนาชุมชน
314 609405023 นายกิตติพงศ์  โพธิ์เผือก การพัฒนาชุมชน
315 609405029 นายก้องภพ  นกแก้ว การพัฒนาชุมชน
316 609405031 นายคณิน  ยอดแก้ว การพัฒนาชุมชน
317 609405032 นายจิรวัฒน์  สกุลจีน การพัฒนาชุมชน
318 609422065 นางสาววิลาสีนี  จําเนียรกาล การพัฒนาชุมชน
319 609423044 นายวิสิษฎ์  ศรีทรงงาม การพัฒนาชุมชน
320 609501054 นางสาวณัฐสิมา  เปรมกมล การพัฒนาชุมชน
321 609510043 นางสาวจุฬาลักษณ์  งวดสูงเนิน การพัฒนาชุมชน
322 605457002 นายอัษฎาวุธ  ม่วงอยู่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
323 605457003 นายณฐัรุจ  สุขอนันต์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
324 605457008 นายสุรพศ  บวนภิรมย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
325 605457009 นายเอื้อตะวัน  พุ่มจันทร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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326 605457010 นายเอกภพ  คชสาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
327 605457011 นายศุภเสกข์  เทียนศิริ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
328 605457012 นายพิสิษฐ์  จันทร์ศูนย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
329 605457015 นายอานนท์  สุริยสาตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
330 605457018 นายอนุชิต  เสาหงษ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
331 605457019 นายขันติราช  หงษ์เจริญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
332 605607006 นายวสุนนท์  ศิลป์เสวตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
333 607457002 นางสาวสาธิดา  แจ้งกระจ่าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
334 607457003 นายภูมินทร์  หม่ืนศรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
335 608457001 นายจิรวัฒน์  โพธิ์ผลิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
336 608457002 นายวุฒิชัย  คชสาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
337 608457003 นางสาวสมใจ  ลิมป์ปรัชญา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
338 608457004 นายปกรณ์  จิตระออน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
339 608457006 นางสาวชนาภา  งามระฤก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
340 608457007 นางสาวกนกรัตน์  เอกวัฒน์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
341 608457008 นางสาวพรพรรณ  ขําวิจิตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
342 608457013 นายชนายุทธ  เพชรหนัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
343 608457015 นางสาวรินรดี  พูลศักดิ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
344 608457016 นายพัลลภ  เทพมณฑา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
345 608457017 นางสาวปิยทิพย์  อ่อนสุวรรณ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
346 608457018 นายชยานันท์  นิยมธรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
347 608457019 นางสาวสุมาลิน  เพชรสุวรรณ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
348 608457020 นาย่ณรงค์ศักดิ์  สรสาย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
349 608457021 นายมนตรี  วงศ์ทองดี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
350 609418022 นายภานุพงศ์  คล้ายทอง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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351 609431019 นายอนุวัฒน์  ช่วยเจริญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
352 609431020 นางสาวกัญญาณัฐ  แสงคํา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
353 609432006 นางสาวอภิรดี  ปิ่นอมร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
354 609432011 นางสาวนัฐกานต์  พรมภักดี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
355 609457001 นางสาวทักษิณา  อ่ําจิ๋ว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
356 609457005 นางสาวชนากานต์  เพชรศิริ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
357 609457009 นางสาวปุณยาพร  กุลทัศน์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
358 609457011 นายโสภณ  บุศย์น้ําเพชร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
359 609457013 นางสาวศิริวิมล  สุกปลั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
360 609457014 นางสาวธิดารัตน์  พิบูลย์สวัสดิ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
361 609510088 นางสาวปภัสรา  ปานยศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
362 609586121 นางสาวชนันดา  สุขอนุเคราะห์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
363 606446066 นางสาวหนึ่งฤทัย  สัมมาพงษ์ การแพทย์แผนไทย
364 606446074 นางสาวศิรดา  โนรี การแพทย์แผนไทย
365 606446128 นางสาวอาซีย๊ะห์  ฮามะ การแพทย์แผนไทย
366 606446264 นางสาวนาซีฟะห์  เย็งกาเนะ การแพทย์แผนไทย
367 606446291 นางสาววรัญญา  ดอนสีดา การแพทย์แผนไทย
368 606473009 นางสาวกรกนก  มหาพันธ์ การแพทย์แผนไทย
369 606473012 นางสาวปรียาลักษณ์  เคนศิลา การแพทย์แผนไทย
370 606473015 นางสาวอัมพร  ประเดิมศรี การแพทย์แผนไทย
371 606473016 นางสาวนุรฮายาตี  ปาเระลีมอ การแพทย์แผนไทย
372 606473017 นางสาวปนัดดา  เมืองแพน การแพทย์แผนไทย
373 606473018 นางสาวอภิสรา  ผุดมี การแพทย์แผนไทย
374 606473022 นายฮิสซาม  บาตูเซ็ง การแพทย์แผนไทย
375 607586002 นางสาวเพ็ญศิริ  สุขทน การศึกษาปฐมวัย
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376 607586004 นางสาวฐิติพร  เป็ดทอง การศึกษาปฐมวัย
377 608586001 นางสาววาสนา  กล้าหาญ การศึกษาปฐมวัย
378 608586003 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีร่องหอย การศึกษาปฐมวัย
379 608586004 นางสาวณัฐชยา  กสิเศรษฐกุล การศึกษาปฐมวัย
380 608586008 นางสาวปรียานุช  พลับมูล การศึกษาปฐมวัย
381 608586009 นางสาวประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ การศึกษาปฐมวัย
382 608586012 นางสาวมาลินี  จันทร์ทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย
383 608586014 นายอารีเพ็ญ  ลายะ การศึกษาปฐมวัย
384 608586015 นางสาวชนนิกานต์  เรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย
385 608586020 นางสาวอุมาภรณ์  นิลเถ่ือน การศึกษาปฐมวัย
386 608586026 นางสาวสุวนันท์  จันทรบุตรี การศึกษาปฐมวัย
387 608586028 นางสาวจันทนิภา  ศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย
388 608586029 นางสาวเจนจิรา  พลอยไทย การศึกษาปฐมวัย
389 608586030 นางสาวฐิติมา  แซ่หย่ง การศึกษาปฐมวัย
390 608586032 นางสาวกัญญารัตน์  ชูศรี การศึกษาปฐมวัย
391 608586033 นางสาวอัญมณี  ชูศรี การศึกษาปฐมวัย
392 608586035 นางสาวสุชาวดี  พุ่มศรี การศึกษาปฐมวัย
393 608586036 นางสาวกนกวรรณ  น้อยแสง การศึกษาปฐมวัย
394 608586037 นางสาวปิยวรรณ  นาคทิพวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย
395 608586038 นางสาวมิรันตรี  ศรีวรนารถ การศึกษาปฐมวัย
396 608586039 นางสาวเพชรลัดดา  นาคศรี การศึกษาปฐมวัย
397 608586043 นางสาวฉวีวรรณ  แซ่โก การศึกษาปฐมวัย
398 608586044 นางสาวนาตยา  ทัศนา การศึกษาปฐมวัย
399 608586045 นางสาวไข่มุก  ขวัญยืน การศึกษาปฐมวัย
400 608586047 นางสาวจุฑาทิพ  อินทร์อนงค์ การศึกษาปฐมวัย
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401 608586054 นางสาวกนกวรรณ  วรรณอ่อน การศึกษาปฐมวัย
402 608586055 นางสาวพรรณพร  เกตุกล่ํา การศึกษาปฐมวัย
403 608586057 นางสาวธีรดา  บุญสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย
404 608586063 นางสาวเสาวลี  อุดมรัตร การศึกษาปฐมวัย
405 608586064 นางสาววิสา  ย้อยสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย
406 608586066 นางสาวนันทกานต์  เกตุเอม การศึกษาปฐมวัย
407 608586069 นางสาวอนุสรา  อ่ําครุฑ การศึกษาปฐมวัย
408 608586072 นางสาวกมลวรรณ  เปี้ยจันทึก การศึกษาปฐมวัย
409 608586073 นางสาวอุมาพร  ด้วงเขียว การศึกษาปฐมวัย
410 608586075 นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา การศึกษาปฐมวัย
411 608586078 นางสาวมูรณา  ปาทาน การศึกษาปฐมวัย
412 609586008 นางสาวโสพิศ  ผาค้อ การศึกษาปฐมวยั
413 609586009 นางสาวสุนิสา  เนตรใจบุญ การศึกษาปฐมวัย
414 609586018 นางสาววัลค์ุวดี  สวนสวรรค์ การศึกษาปฐมวัย
415 609586019 นางสาวศศิชาทิพย์  อิฐรัตน์ การศึกษาปฐมวัย
416 609586023 นางสาวเพ็ญสุภา  ชูชื่น การศึกษาปฐมวัย
417 609586025 นางสาวอธิติยา  ยังอยู่ การศึกษาปฐมวัย
418 609586028 นางสาวปิยธิดา  สังข์ทอง การศึกษาปฐมวัย
419 609586031 นางสาวสินีนุช  สุขวิสุทธิ์ การศึกษาปฐมวัย
420 609586039 นางสาวจันทร์จิรา  สีเมฆ การศึกษาปฐมวัย
421 609586047 นางสาวกานต์ธิดา  พรมสอน การศึกษาปฐมวัย
422 609586048 นางสาวเพชรไพลิน  สิงห์โต การศึกษาปฐมวัย
423 609586049 นางสาวก่ิงแก้ว  ลาน้ําเที่ยง การศึกษาปฐมวัย
424 609586054 นางสาวพันนิดา  ศิลป์ศร การศึกษาปฐมวัย
425 609586065 นางสาวเกศินี  รักเกียรติยศกุล การศึกษาปฐมวัย

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2560



18/74

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ค.บ., ศศ.บ., วท.บ., น.บ., รป.บ., บธ.บ., นศ.บ., วศ.บ., สถ.บ.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี (เรียงตามเลขประจําตัว)

426 609586067 นางสาวทิศารัตน์  ถนัดช่างแสง การศึกษาปฐมวัย
427 609586071 นางสาวสิวนิต  มณีวงศ์ การศึกษาปฐมวัย
428 609586081 นางสาวลดาวรรณ  เรืองโรจน์ การศึกษาปฐมวัย
429 609586089 นางสาวชญาภา  จิ๋วใหญ่ การศึกษาปฐมวัย
430 609586100 นางสาววิไลลักษณ์  เชื้อแถว การศึกษาปฐมวัย
431 609586104 นางสาวอินทุอร  จันทนะ การศึกษาปฐมวัย
432 609586105 นางสาวธนัญญา  บุญเกิด การศึกษาปฐมวัย
433 609586107 นายกมล  ปงลังกา การศึกษาปฐมวัย
434 609586111 นางสาววิไลลักษณ์  ศิลปเสวตร การศึกษาปฐมวัย
435 609586113 นางสาวปลื้มกมล  พรหมพฤกษ์ การศึกษาปฐมวัย
436 605480001 นายวราชัย  เชิดโฉม เกษตรศาสตร์
437 605480002 นายวศิวพงษ์  คําฮ้อ เกษตรศาสตร์
438 605480004 นายรณชัย  ฉิมอินทร์ เกษตรศาสตร์
439 605480005 นายวีระภัทร์  เห็มทอง เกษตรศาสตร์
440 605480006 นายพงษ์กร  กลีบบงกช เกษตรศาสตร์
441 605480007 นายรชานนท์  ชาตาพุทธิสวรรค์ เกษตรศาสตร์
442 605480009 นายณฐพงศ์  ไกรทอง เกษตรศาสตร์
443 605480016 นายอนุวัฒน์  เชื้อปรางค์ เกษตรศาสตร์
444 605480019 นายไชยพงษ์  ศุภวิชยานนท์ เกษตรศาสตร์
445 607480006 นายนพดล  เกศสินสร้อย เกษตรศาสตร์
446 607480008 นางสาวปาจรีย์  แสนโย เกษตรศาสตร์
447 607480009 นางสาวชฎาภรณ์  เข็มทอง เกษตรศาสตร์
448 607480011 นางสาวสุวรรณา  เครือแตง เกษตรศาสตร์
449 608480002 นายวรายุทธ  ศรีแจ้ เกษตรศาสตร์
450 608480003 นายอัครินทร์  ชูแก้ว เกษตรศาสตร์
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451 608480005 นายภูธเนศ  ลํานานไสย์ เกษตรศาสตร์
452 608480006 นายธนพงศ์  สรฉัตร เกษตรศาสตร์
453 608480007 นายรณชิต  ปัญญาหาญ เกษตรศาสตร์
454 608480008 นางสาวนฤมล  เนรา เกษตรศาสตร์
455 608480015 นางสาวปรารถนา  จันทร เกษตรศาสตร์
456 609480011 นางสาวพิชชาภา  ทองมาก เกษตรศาสตร์
457 609480014 นางสาวบุณยนุช  ประโยชน์กิจการ เกษตรศาสตร์
458 609480019 นางสาววชิรญาณ์  บุญรัตน์ เกษตรศาสตร์
459 609480020 นายยุทธนา  พลศร เกษตรศาสตร์
460 609480022 นางสาวสุภาวดี  สาลี เกษตรศาสตร์
461 609480024 นายพรหมมินทร์  สีพาชา เกษตรศาสตร์
462 609480028 นายพงษ์กฤต  ทองดี เกษตรศาสตร์
463 609480033 นายวิทวัส  แก้วหัวไทร เกษตรศาสตร์
464 609480034 นางสาวพัชริดา  วงศ์ษาราช เกษตรศาสตร์
465 609586046 นางสาวณัฏฐนิภา  ชูชื่น เกษตรศาสตร์
466 609586066 นางสาวกรรณิการ์  สวนสะอาด เกษตรศาสตร์
467 608543001 นางสาววรรณภา  เนตรสายคงคา คณิตศาสตร์
468 608543002 นางสาวชมพูนุช  พวงสั้น คณิตศาสตร์
469 608543004 นางสาวธนิษฐา  ทองจีน คณิตศาสตร์
470 608543010 นางสาวกนกวรรณ  เสียงเพราะ คณิตศาสตร์
471 608543014 นางสาวจิราภา  ไม้แก้ว คณิตศาสตร์
472 608543018 นางสาวจารุวรรณ  อาวาศ คณิตศาสตร์
473 608543019 นางสาวเอมวิกา  ผาดศรี คณิตศาสตร์
474 608543021 นายเจษฎา  รุ่งสว่าง คณิตศาสตร์
475 608543023 นางสาวโศรญา  มณฑา คณิตศาสตร์
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476 608543026 นางสาวสุพิชญา  เขียวหวาน คณิตศาสตร์
477 608543027 นายธนพล  การพงศรี คณิตศาสตร์
478 608543029 นางสาวสุกัญญา  จักรฉิม คณิตศาสตร์
479 608543030 นางสาวโศรดา  หนูแก้ว คณิตศาสตร์
480 608543031 นางสาวสมิตา  ช้างเจิม คณิตศาสตร์
481 608543035 นายวุฒิชัย  อ่อนนุ่ม คณิตศาสตร์
482 608543036 นางสาวสุภาพร  แดงจีน คณิตศาสตร์
483 608543039 นางสาวณัฐริยา  ทัพนาค คณิตศาสตร์
484 608543047 นายวิชยุตม์  วัฒนเวสกร คณิตศาสตร์
485 608543051 นายวรพงษ์  มะเจี่ยว คณิตศาสตร์
486 608543053 นายพัชรภูมิ  ศรีมณี คณิตศาสตร์
487 608543065 นางสาวจุฑามาศ  เคหะ คณิตศาสตร์
488 608543066 นางสาวชนิตา  ยอดแฉล้ม คณิตศาสตร์
489 608543069 นางสาวกนกพรรณ  พัดแสง คณิตศาสตร์
490 608543070 นางสาวณัฐฐินันท์  ม่วงทอง คณิตศาสตร์
491 608543072 นางสาวอารีรัตน์  พุ่มศรีนิล คณิตศาสตร์
492 608543073 นางสาวจรินทร์ธร  บรรฤทธิ์ คณิตศาสตร์
493 608543081 นายสรรเสริญ  อินทร์ศิริ คณิตศาสตร์
494 608543095 นางสาวปัทมวรรณ  ทองคุ้ม คณิตศาสตร์
495 609543033 นางสาวณัฐนิชา  จันทรมหา คณิตศาสตร์
496 609543036 นายดุลยวัต  เทพอยู่ คณิตศาสตร์
497 600101777 นางสาวสุธิดา  พระยาครุฑ คอมพิวเตอร์
498 605550001 นางสาวศิริธร  นายางเจริญ คอมพิวเตอร์
499 605550002 นางสาวสิราวรรณ  แคใหญ่ คอมพิวเตอร์
500 605550005 นายธงชัย  อ้อยหวาน คอมพิวเตอร์
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501 605550006 นางสาวนันทิดา  คงจันทร์ คอมพิวเตอร์
502 605550007 นายภูมิรักษ์  สุกขี คอมพิวเตอร์
503 607550001 นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์
504 607550002 นางสาววัตถาภรณ์  กลัดนาคะ คอมพิวเตอร์
505 607550005 นายเอกชัย  พ่ึงเเย้ม คอมพิวเตอร์
506 607550006 นางสาววรรณดี  คล้ายอักษร คอมพิวเตอร์
507 607550007 นายณัฐวัตร  สินเดิม คอมพิวเตอร์
508 607550008 นายสิทธิโชค  ถมนิล คอมพิวเตอร์
509 607550010 นางสาวธวัลรัตน์  รัตนยศ คอมพิวเตอร์
510 607550015 นายสุริยา  เปลี่ยนจัด คอมพิวเตอร์
511 607550020 นายภานุมาศ  ร้อยแก้ว คอมพิวเตอร์
512 607550021 นางสาวพัดชา  จันทร์กระจ่าง คอมพิวเตอร์
513 607550022 นางสาววราพร  คลังเมือง คอมพิวเตอร์
514 608435013 นางสาวผกากรอง  ขุนอักษร คอมพิวเตอร์
515 608475013 นางสาวสุดารัตน์  วงษ์วาน คอมพิวเตอร์
516 608543016 นายเสริมพล  ชวนสําราญ คอมพิวเตอร์
517 608545025 นางสาวปิยะภรณ์  สัตย์เจริญ คอมพิวเตอร์
518 608550003 นางสาวเนตรนภา  ยวงผึง คอมพิวเตอร์
519 608550004 นายศุภโชค  วัจกรณ์ คอมพิวเตอร์
520 608550007 นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น คอมพิวเตอร์
521 608550008 นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์ คอมพิวเตอร์
522 608550009 นายกรวีร์  พันธุ์ดี คอมพิวเตอร์
523 608550011 นางสาวนันทิยา  เรืองสิน คอมพิวเตอร์
524 608550015 นางสาวมัลลิกา  เสวียงชัย คอมพิวเตอร์
525 608550016 นายวาทิต  บัวเทศ คอมพิวเตอร์
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526 608550017 นางสาวกัลชนา  มาพันธุ์ คอมพิวเตอร์
527 608550019 นายโชคชัย  แปลแก้ว คอมพิวเตอร์
528 608550022 นางสาวสุธีธิดา  จันทรโชติ คอมพิวเตอร์
529 608550025 นางสาวจันทิมา  พลรักดี คอมพิวเตอร์
530 608550028 นายวรณัฐ  แสงอินทร์ คอมพิวเตอร์
531 608586010 นางสาวทิชานัน  ทิมทับ คอมพิวเตอร์
532 608586048 นางสาวสุรางคนา  ทองแผ่น คอมพิวเตอร์
533 609502035 นางสาวทวิศรา  เครือหอม คอมพิวเตอร์
534 609502037 นางสาววรรณวิศา  รอดพันธ์ คอมพิวเตอร์
535 609502053 นางสาวกานต์สิริ  ขวัญเก้ือ คอมพิวเตอร์
536 609510021 นายปราโมทย์  นวมขํา คอมพิวเตอร์
537 609543004 นางสาวชญานิศ  ทรัพย์ศิลป์ คอมพิวเตอร์
538 609550004 นางสาววาสนา  สุขสงวน คอมพิวเตอร์
539 609550005 นายวันจักรี  ช่อละอองเพชร คอมพิวเตอร์
540 609550006 นางสาวกัลยา  สีปาน คอมพิวเตอร์
541 609550009 นายศิริพงษ์  ทองยวง คอมพิวเตอร์
542 605466020 นายรัชชานนท์  มณีประสงค์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายฯ)
543 605477003 นายรวีวัฒน์  รักษาพันธ์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายฯ)
544 608477002 นายรณชัย  ม่วยอารีย์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายฯ)
545 608477004 นางสาววัชรมน  ปานแดง คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายฯ)
546 609477002 นายธีรเมธ  ทองมี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายฯ)
547 600101759 นางสาวบุณยานุช  เกษมสิทธิ์ เคมี
548 605545001 นางสาวพิชญา  จันทรวงษ์ เคมี
549 605545002 นางสาวพัสวี  สว่างใจ เคมี
550 605545006 นางสาวศริญญา  แสงสุวรรณ เคมี
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551 605550003 นางสาวชนม์นิภา  นุชสวัสดิ์ เคมี
552 605550004 นางสาวนฤภร  นุชสมบูรณ์ เคมี
553 608545001 นางสาวชญานี  ทางมีศรี เคมี
554 608545002 นางสาวอัญญารัตน์  เข็มกลัด เคมี
555 608545005 นางสาวธิดารัตน์  หอมเมือง เคมี
556 608545006 นายธนภัทร  อนุวัฒน์ศักดิ์ชัย เคมี
557 608545009 นางสาวดาราณี  ชูชาติ เคมี
558 608545010 นางสาวแพรวนภา  เห็นแก้ว เคมี
559 608545011 นางสาวกัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์ เคมี
560 608545014 นางสาวอินทิรา  งามคง เคมี
561 608545015 นางสาวพิภูษา  นิลดํา เคมี
562 608545019 นางสาวศิรินทรา  สีลารัย เคมี
563 608545021 นางสาวปรียานุช  กราดกลิ่น เคมี
564 608545022 นางสาวอนงนุช  หุ่นงาม เคมี
565 608545023 นางสาวทิพวรรณ  เพชรประดับ เคมี
566 608545024 นางสาวธันย์ชนก  จันทร์สุข เคมี
567 608545026 นางสาวสุพรรษา  พัฒชนะสม เคมี
568 608545029 นายธวัชชัย  วิสุทธิวินิกานนท์ เคมี
569 608545034 นางสาวธิดารัตน์  เหล่าจินดา เคมี
570 608545039 นายกันตพัฒน์  ยอดแก้ว เคมี
571 609543030 นางสาวสุวารี  เกตุกระจ่าง เคมี
572 609543032 นางสาวธนรรชน  สินสุข เคมี
573 609545003 นางสาวสกุลรัตน์  คิดอยู่ เคมี
574 609545004 นางสาววันทนีย์  งามคง เคมี
575 607549003 นางสาวอารียา  ทวีวัฒน์ ชีววิทยา
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576 608545037 นางสาวอนุธิดา  อุวอง ชีววิทยา
577 608549002 นางสาวศศิธร  อารมย์สว่าง ชีววิทยา
578 608549003 นางสาวชนิดา  เรืองโรจน์ ชีววิทยา
579 608549005 นางสาวภัททิยา  ชัยมงคล ชีววิทยา
580 608549006 นางสาวหยดเทียน  เล็กน้อย ชีววิทยา
581 608549007 นางสาวปณาลี  ทวีสุข ชีววิทยา
582 608549009 นางสาวกุลฑีราณัฐ  พูลแก้ว ชีววิทยา
583 608549010 นายบุญยกร  ฉิมสัญชาติ ชีววิทยา
584 608549013 นางสาวสุวรรณา  ศรีเพ็ชร ชีววิทยา
585 608549014 นางสาวธิดารัตน์  ทับทิมแดง ชีววิทยา
586 608549015 นางสาวจริญญา  ศรัทธาธรรม ชีววิทยา
587 608549017 นางสาววนิดา  ช่างกลั่น ชีววิทยา
588 608549018 นางสาวอรพรรณ  ขันบุตร ชีววิทยา
589 608549025 นางสาวชนากานต์  เทพอยู่ ชีววิทยา
590 608549028 นางสาวนันทิมา  เกิดทรัพย์ ชีววิทยา
591 608549029 นางสาวสายรุ้ง  หมอนทอง ชีววิทยา
592 609549002 นางสาวรัตนาภรณ์  นาคสุข ชีววิทยา
593 609549009 นายอสิทร  นกขุนทอง ชีววิทยา
594 609549010 นางสาวธัญญรัตน์  รุ่งราษี ชีววิทยา
595 609549012 นายกิตติกร  บุดดาพิมพ์ ชีววิทยา
596 609549014 นางสาวสุทัศสา  เครือนพคุณ ชีววิทยา
597 609549015 นางสาวสโรชา  คชายุทธ ชีววิทยา
598 609549016 นางสาวนิฐิพร  พ่ึงศรี ชีววิทยา
599 609549017 นางสาวจันทิมา  นุ้ยเมือง ชีววิทยา
600 609549018 นายวายุ  เนื่องนรา ชีววิทยา
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601 609549021 นางสาวสุพนิต  แทนกลาง ชีววิทยา
602 609549023 นางสาวปรียาภรณ์  สมใจ ชีววิทยา
603 609549025 นางสาวพลอยไพลิน  ธนูทอง ชีววิทยา
604 605412018 นายภัทรพล  สุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
605 605472002 นายชิษณุพงษ์  กันพร้อม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
606 605472006 นายอําพล  สุขเจริญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
607 605472007 นายณธรรศ  ทวีศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
608 605472009 นายศราวุธ  ลบโลกา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
609 605472010 นายธนวัฒน์  เนตรแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
610 607472004 นางสาวศรัณยา  แย้มน้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
611 607472006 นางสาวเชษฐ์สุดา  เอื้อมเอิบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
612 607472007 นางสาวสุวดี  พงค์เพชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
613 608472001 นายปฐมชัย  แซ่อึ้ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
614 608472005 นางสาวภาวินี  เผื่อนกระโทก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
615 608472007 นางสาวกชนุช  ปลื้มประสิทธิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
616 608472008 นางสาววัชราพร  วิริยะวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
617 608472011 นางสาวกมลชนก  ม่วงน้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
618 608472012 นางสาวอนิตยา  คร้ืนจิตต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
619 608472013 นางสาวจิราวรรณ  ทองใบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
620 608472015 นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจคอดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
621 608472016 นางสาวณัฐวดี  สังข์พุก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
622 608472017 นายประดิษฐ์  สุทารัต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
623 608472019 นางสาวผกาแก้ว  แสงกลับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
624 609472008 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเมืองเพชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
625 605456001 นายนนทวัฒน์  พุ่มเกษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
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626 605456002 นางสาวสกุลตยา  เชื้อมอญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
627 605456003 นายอธิพันธ์  สุกใส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
628 605456004 นายนันทวัฒน์  คงเหมาะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
629 608456002 นายวัชรินทร์  ใสสว่าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
630 608456003 นายอภิรัตน์  ชูเชิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
631 608456004 นายชัชพิมุข  ถือทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
632 609456007 นายนิรุตติ  สรรพอุดม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
633 609456008 นายนรวชิญ์  ศรีวิเชียร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
634 609472012 นายณัฐยุทธ  สุดใจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
635 603466002 นายบุรัสกร  อินทร์พราหมณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
636 605453001 นางสาวสาวิตรี  บุษษะ เทคโนโลยีไฟฟ้า
637 605453003 นายอดิเรก  กุลฉิม เทคโนโลยีไฟฟ้า
638 605453012 นายบดินทร์  รักรบ เทคโนโลยีไฟฟ้า
639 605453014 นายวีรพล  พันพู เทคโนโลยีไฟฟ้า
640 605453018 นายเจษฎากร  เทศเดช เทคโนโลยีไฟฟ้า
641 605453019 นายสุณัฐชา  เชื้อนิล เทคโนโลยีไฟฟ้า
642 605453020 นายวีรยุทธ  พ่ึงภักดิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
643 605453021 นายมงคล  สอนสระเกษ เทคโนโลยีไฟฟ้า
644 605453022 นายทนุธรรม  คําภูยศ เทคโนโลยีไฟฟ้า
645 607453001 นายวุฒิชัย  สายบุญยืน เทคโนโลยีไฟฟ้า
646 607453003 นายธัชกร  บุญเกียรติ เทคโนโลยีไฟฟ้า
647 608453004 นายสฤษฎ์พงศ์  ภู่ประภา เทคโนโลยีไฟฟ้า
648 608453007 นายอรรถพร  สวนสวรรค์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
649 608453008 นายสิปปวิชญ์  พุ่มสวัสดิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
650 608453010 นายธรรมรัตน์  รุ่งเรือง เทคโนโลยีไฟฟ้า
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651 608453011 นายวัชระ  วุฒศิริ เทคโนโลยีไฟฟ้า
652 609453003 นายเจนณรงค์  เกษมสุข เทคโนโลยีไฟฟ้า
653 609453005 นายจิรภาส  ยังยืนยง เทคโนโลยีไฟฟ้า
654 609453010 นายวรวัฒน์  สุกอร่าม เทคโนโลยีไฟฟ้า
655 609453011 นายพลกฤษ  คล่องแคล่ว เทคโนโลยีไฟฟ้า
656 609453012 นายสุรินทร์  กล่ําทอง เทคโนโลยีไฟฟ้า
657 609453013 นายจีรวัฒน์  เชื้อรอด เทคโนโลยีไฟฟ้า
658 609453014 นายเกริกพล  กลิ่นอุบล เทคโนโลยีไฟฟ้า
659 609453016 นายชัยชาญ  คล้ายพันธ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
660 609453018 นายนพดล  แก้วมะโน เทคโนโลยีไฟฟ้า
661 605432004 นายกามนิตย์  โคตธาริน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
662 605432009 นายวัชระพล  ปู่หนู เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
663 605432011 นางสาวสุมาลี  แผนสมบูรณ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
664 605432018 นางสาวพิมพ์วิไล  พรเเสน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
665 605432024 นายวรวิทย์  พงศ์เลิศวุฒิ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
666 607432001 นายจีรวัจน์  เด่นดวง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
667 607432002 นายสมภพ  ฉิมรวย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
668 607432011 นางสาวปาริชาต  ศรีษาคํา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
669 608432003 นางสาวสรารัตน์  วินโยธิน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
670 608432004 นายกิตติพงษ์  สุขพร้อม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
671 608432007 นางสาวอรจิรา  บริบูรณ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
672 608432008 นางสาวอภิสรา  สวาทะสุข เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
673 608432009 นางสาวชุติมณฑน์  เทศทอง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
674 608432015 นางสาวณิชมน  เอื้อชาติ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
675 608432018 นางสาวพรธนา  โมกข์บุรุษ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
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676 608432022 นางสาวนิรมล  ทศทิศรังสรรค์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
677 608432024 นายอภินันท์  ปานนาค เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
678 608432025 นายกรพจน  ชโลธร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
679 608442013 นายณัฐวุฒิ  รามเมือง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
680 609432004 นางสาวนนทกร  วิเชียรวุฒิชัย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
681 609432007 นางสาวสุภาพร  เสาแก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
682 609432013 นายปรัชญา  หวังสวัสดิ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
683 609432016 นางสาวสภาวดี  บุญโพธิ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
684 609432018 นางสาววัชราภรณ์  สีคํา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
685 609432022 นางสาวอรอนงค์  สังข์พุก เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
686 609432025 นางสาวอัสมา  รักธรรม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
687 609432027 นายเมธาวี  แก้วเก่า เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
688 609432028 นางสาวสุนันทา  ธนูศิลป์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
689 609501060 นางสาวพิมพิไล  ยาเพ็ชร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
690 609543005 นางสาวจิรประภา  ฉันเเก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
691 605472003 นายญาณพัฒน์  ชื่นอารมณ์ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
692 605472005 นางสาวฉัตธิกา  แซ่ลิ้ม เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
693 605474001 นางสาวปรียานุช  กระต่ายทอง เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
694 605474002 นายอนัธวุฒิ  นิสารพายุห์ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
695 605474003 นางสาวณัฐพร  ชัญญาคุณานนต์ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
696 605474004 นายสุรศักดิ์  ทรัพย์สิน เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
697 605474005 นายพนา  ขุนธ์เกตุ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
698 605474009 นายชัชชนม์  ปิยนันท์โรจนกุล เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
699 605474011 นายพิสุทธิ์  ชูตระกูล เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
700 605474015 นายเจตริน  จุลศักดิ์โสภณ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
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701 607474001 นายทศพร  ภมรศิริ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
702 608474001 นางสาวสุธาทิพย์  วรพยูญ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
703 608474002 นายพงศกร  เทียมวงศ์ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
704 608474006 นางสาวชนัญชิดา  แช่มช้อย เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
705 608474009 นางสาวชญานิษฐ์  สุทธินันท์ เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
706 608474011 นายมานิตย์  หอมจิต เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
707 609474007 นายตันติกร  สุวรรณนิคม เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
708 609474008 นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่เตีย เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
709 609474011 นายชัยสิทธิ์  จักรฉิม เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
710 609474012 นายศิวกร  กําเนิดแสง เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
711 609474013 นางสาวทิวาพร  สวัสดี เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
712 609550012 นายธวัชชัย  คนชม เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
713 605451001 นายสราวุธ  มะลาศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
714 605451002 นายนันทวัฒน์  โสตรล้ํา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
715 605451004 นายคณิศร  แก้วกัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
716 605451005 นายเพรียวพันธ์  พิภักดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
717 605451006 นายเอกชัย  พรายแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
718 605451009 นายสุภัทร  พระนิมิตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
719 605451010 นายชินวัตร  บุญประกอบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
720 605451012 นายธีรพงศ์  นุชเนตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
721 605451013 นายปัฐมพล  เนื้อสัมฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
722 605451014 นายจิรวัฒน์  หนูทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
723 605451015 นายอิทธิพล  เทพอยู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
724 608451001 นายณัฐพล  สุริโย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
725 608451003 นายเอกวรินทร์  เล็กประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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726 608451004 นายสัมพันธ์  กระมลฉํ่า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
727 608451005 นายณัฐพงศ์  นาคเสือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
728 608451006 นางสาวณัฐวิภา  อยู่สุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
729 608451007 นางสาวพัชรี  รักวงศ์ไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
730 609442014 นายณัฐวัฒน์  แต่งประวัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
731 609451003 นายทินภัทร  มณีวงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
732 609451004 นางสาวพรรณพัชร  บุษษะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
733 609451009 นายศุภกร  เทียนอิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
734 609451010 นายมนตรี  สุขสว่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
735 609451012 นางสาวนิลาวรรณ  พัฒหาญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
736 609451014 นายธีรชาติ  สิงโตทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
737 609451016 นายกรัณย์พล  มงคลกิจวัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
738 609451017 นายคมกฤษ  นุ้ยสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
739 609451018 นายอนุวัต  บุญสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
740 609451019 นางสาวฐิตินันท์  เรืองพลับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
741 609451020 นายสุริพงษ์  แสงสุริย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
742 609451021 นายเกษม  เมืองอุดม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
743 609451027 นายชูเกียรติ  ทิพย์วงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
744 605508001 นายสันติสุข  ปานสวย นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
745 605508002 นายวัชรพล  แสนณรงค์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
746 605508003 นายชวกร  คงเพชรพันธุ์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
747 605508008 นายจิรวัฒน์  ลื่นเพ็ชร์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
748 607508001 นางสาวกิตติยา  อินทรกําแหง นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
749 607508003 นายรัฐธรรมนูญ  ตรีดารา นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
750 607508005 นายอนุสรณ์  ปานจ้อย นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
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751 607508006 นายเมธา  สุขสิงห์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
752 607508007 นายกฤตภาส  บุษราคํา นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
753 607508008 นายจตุพร  บัวประคอง นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
754 607508010 นายกิติศักดิ์  แก้วสุวรรณ์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
755 607508011 นายธนกร  เป็นศิริ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
756 607508012 นายณรงค์ฤทธิ์  เอี่ยมสอาด นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
757 607508013 นายณรงค์ศักดิ์  เอี่ยมสอาด นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
758 607508014 นางสาวกัญญาณี  แสนสีสขุ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
759 607508015 นายณัฐวัฒน์  เพ็งสว่าง นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
760 607508016 นายสุพริษฐ์  กลั่นวารี นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
761 607508017 นายณัฏฐวี  อนันตพันธุ์พงศ์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
762 607508019 นายสุภกิจณ์  เปรมปรี นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
763 607508020 นายเทพทัต  รอดอ่อน นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
764 608508001 นายธนโชติ  ทรัพย์ประสม นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
765 608508002 นายอภิชาติ  ทองคํา นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
766 608508003 นางสาวจิรัฐติกาล  ผาสิงห์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
767 609508001 นางสาวจารุภรณ์  เปไธสง นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
768 609508005 นางสาวเปรมมณี  อยุ่แดนเมือง นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
769 609508006 นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ธนะบูรณ์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
770 609508007 นายนัฐวุฒิ  แสงสุวรรณ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
771 609510077 นางสาวสุวภัทร  นาเมืองรักษ์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
772 605507001 นางสาวเพยงพิกุล  ชาชํานาญ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
773 605507002 นายนนทวัฒน์  จันทร์ศรี นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
774 605507004 นางสาวอรวรา  แก้วเกล้า นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
775 605507008 นางสาวกนกพิชญ์  นุ้ยมาก นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
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776 605507009 นางสาวอนิษา  รัญจุล นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
777 607507001 นางสาวจริญญาภรณ์  เกินพา นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
778 607507005 นางสาวสุชาวลี  จันทร นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
779 608431054 นางสาวเกวริน  แสงจันทร์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
780 608431071 นางสาววรัญญา  เกาะมุก นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
781 608507001 นายชวลิต  ยอดขันธ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
782 609507002 นายธนากร  ทองพ่ึงทรัพย์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
783 609507003 นายศักย์ศรณ์  บุญประสพ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
784 605506001 นางสาวมลฤดี  เถ่ือนถนอม นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
785 605506005 นายไพบูลย์  ถ่ินละออ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
786 607506001 นายตันติกร  บุตรมัน นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
787 607506002 นางสาวนันทิยา  บรรเทิง นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
788 607506005 นางสาวสุธารินี  ศิริโรจน์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
789 607506006 นายสารัช  ปัตยุรักษ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
790 607506013 นายธนพล  สุวรรณบุตร นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
791 607506014 นางสาวมินตรา  แสงกล้า นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
792 607506015 นางสาวณัฐมน  โสประโคน นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
793 607506017 นางสาวนภาพรรณ  สุกสี นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
794 607506019 นางสาวอินทิรา  รอดเพชร นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
795 608506002 นางสาววรรณิศา  รําออ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
796 608506003 นายอภิวัฒน์  ก้านทอง นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
797 608506004 นายปภังกร  แก้วศรีมล นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
798 608506006 นายณัฐพล  ชูทรัพย์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
799 608506007 นางสาวอัจฉรา  สายพัด นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
800 608506008 นางสาวกาญจนา  วรรณอ่อน นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
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801 608506009 นางสาวกมลวรรณ  อินทรตาล นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
802 609501056 นางสาวนันธิญา  บุญมา นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
803 609506002 นางสาวนันทกานต์  บัวทอง นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
804 609506003 นางสาวกัญญาวีร์  ทองแดง นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
805 609506004 นางสาวจิตสุภา  จันทร์แจ่มหล้า นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
806 609506008 นายเจษฎา  อยู่สุข นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
807 609506010 นางสาวนพพัสสร  เทพอยู่ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
808 609506011 นางสาวนุชจารี  ทวีสุข นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
809 609510017 นางสาวกมลชนก  ทูลเศียร นาฏยดริุยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
810 603412015 นายเทวินทร  ยิ้มรอด นิติศาสตร์
811 605412004 นายพรอนันต์  วงษ์สุวรรณ์ นิติศาสตร์
812 605412006 นายทรงวุฒิ  ผลมาก นิติศาสตร์
813 605412007 นายสถิระ  วรบุญมีประเสริฐ นิติศาสตร์
814 605412015 นางสาวอังคณา  แก้วกับเพชร นิติศาสตร์
815 605412016 นางสาวปัทมวรรณ  เจริญคุณ นิติศาสตร์
816 605412017 นางสาวสายรฎ่ง  ฟักอุดม นิติศาสตร์
817 605412023 นายวันชาติ  นายสอง นิติศาสตร์
818 605412024 นางสาวช่อผกา  วณีรัตน์ นิติศาสตร์
819 605412027 นายอนุรักษ ์ นพรัตน์ นิติศาสตร์
820 605412028 นายณภัทร  เพชรศรีเงิน นิติศาสตร์
821 605412029 นายฐิติวัฒน์  ใจทน นิติศาสตร์
822 605412031 นายพิชชัยยุทธ  พีรธรรมพิศุทธิ์ นิติศาสตร์
823 605589007 นายวรากร  แจ่มแสง นิติศาสตร์
824 607412005 นางสาวนิภาพร  สุวรรณ์ นิติศาสตร์
825 608412001 นางสาวสุดารัตน์  อินทจักร์ นิติศาสตร์
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826 608412003 นางสาวสกุณา  พูลขวัญ นิติศาสตร์
827 608412007 นายศุภณัฐ  พลศรี นิติศาสตร์
828 608412009 นางสาวกมลรัตน์  จันทร์สุข นิติศาสตร์
829 608412010 นางสาวปิยวรรณ  เกิดเกษม นิติศาสตร์
830 608412011 นางสาวณัฐหทัย  เทพอยุ่ นิติศาสตร์
831 608412015 นายธนพล  แก้วยะ นิติศาสตร์
832 608412017 นายสุรแชน  สนธิ นิติศาสตร์
833 608412022 นายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม นิติศาสตร์
834 608412023 นายประสิทธิชัย  เปียปาน นิติศาสตร์
835 608412024 นายชยณัฐ  เพชรมณี นิตศิาสตร์
836 608412026 นางสาววรรณิภา  โพธิ์ประทีป นิติศาสตร์
837 608412027 นางสาววรรณนิศา  นิยมดุสดี นิติศาสตร์
838 608412028 นายจิรเมธ  คุ้มภัย นิติศาสตร์
839 608412030 นายสรณรงค์  มาดี นิติศาสตร์
840 608412032 นายกนกพล  สว่างศรี นิติศาสตร์
841 608412036 นางสาวเสาวรส  วิจารณ์ นิติศาสตร์
842 608412038 นางสาวยุพารัตน์  ขาวนวล นิติศาสตร์
843 608412043 นายคณิน  พ่วงศรี นิติศาสตร์
844 608412048 นายธวัชชัย  สามร้อยยอด นิติศาสตร์
845 608412051 นายบุลากร  ตรีหัตถ์ นิติศาสตร์
846 608412052 นางสาวสุรินทร์  สุขแสงทอง นิติศาสตร์
847 608412053 นายสุเมธ  เอี่ยมรักษา นิติศาสตร์
848 608412055 นางสาวธัญสินี  ปลดเปลื้อง นิติศาสตร์
849 608412056 นายรัชพล  รักมะณี นิติศาสตร์
850 608412057 นางสาวพิมลวรรณ  คุ้มครอง นิติศาสตร์
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851 608423031 นางสาวชฎารัตน์  พรหมประดิษฐ นิติศาสตร์
852 609412009 นายธนวัฒน์  ทิศาวงศ์ นิติศาสตร์
853 609412010 นายก้องฟ้า  สายสุข นิติศาสตร์
854 609412015 นายนนทวัฒน์  สีเมฆ นิติศาสตร์
855 609412022 นางสาวพลอยไพลิน  พรมดี นิติศาสตร์
856 609412023 นายอธิศพงษ์  ฤทธิ์เลิศ นิติศาสตร์
857 609412024 นางสาววรกานต์  โมกเกษม นิติศาสตร์
858 609412026 นางสาวกิตติญา  โชคชัย นิติศาสตร์
859 609412035 นางสาวกุลสตรี  เทพเทศ นิติศาสตร์
860 609412036 นางสาวศศิภา  อุดมผล นิติศาสตร์
861 609412040 นายสมพงษ์  สมจันทร์ นติิศาสตร์
862 609412043 นายพลวัตร  เรืองศิลป์ นิติศาสตร์
863 609412044 นางสาวปริยา  แสงอาทิตย์ นิติศาสตร์
864 609412046 นายอรรถชัย  กองแก้ว นิติศาสตร์
865 609412047 นายสรศักดิ์  ตรีวิเวก นิติศาสตร์
866 609412048 นางสาวศิราวรรณ์  ผลศรัทธา นิติศาสตร์
867 609422058 นายศุภณัฎฐ์  ส่งวัฒนายุทธ นิติศาสตร์
868 609501028 นางสาวปวันรัตน์  ยันสี นิติศาสตร์
869 609510031 นางสาวสุธิดา  เอี่ยมสําอางค์ นิติศาสตร์
870 609510046 นายวิสิฏฐ์  แพนาพันธ์ นติิศาสตร์
871 609586091 นางสาวธารารัตน์  พุ่มเงิน นิติศาสตร์
872 605415001 นายษุภากร  จันทร์แก้ว นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
873 605415003 นางสาวปราณชนก  ปลื้มกุศล นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
874 605415009 นายทรงศักดิ์  กลิ่นโพธิ์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
875 605415013 นายพิริยะพงศ์  พงษ์พานิช นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
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876 605415015 นางสาวนภัสวรรณ  เนยมา นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
877 605415018 นายรัฐศาสตร์  จันทร์สมบูรณ์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
878 607415001 นายภานุพงค์  โตพงษ์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
879 607415007 นางสาวคนึงนิจ  บุญเลี้ยง นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
880 607415008 นายอภิสิทธิ์  เจียมมานะสมบัติ นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
881 607415009 นายสิทธิชัย  ภู่เงิน นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
882 607415010 นายนันทวุธ  สุวรรณกายสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
883 607415011 นายพัฒนพงศ์  ยู่ไล้ นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
884 608415009 นางสาววลัยลักษณ์  ภู่เต็ง นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
885 608415010 นางสาวณัฐณิชา  คงเมือง นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
886 608415016 นางสาวกัญญารัตน์  อินคํา นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
887 608415018 นางสาววิลาสินี  ขําพวง นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
888 608589035 นางสาวนงภมร  จันทร์น้อย นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
889 609415009 นางสาวณัชชา  ชูแต่ง นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
890 609415011 นางสาวดรุณี  สุดสนิท นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
891 609415012 นายสุภัทร  มณีศรีขํา นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยูโทรทัศน์)
892 605414001 นางสาวสุดารัตน์  จุ้ยเปี่ยม นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
893 605414002 นางสาวปิยวรรณ  วงศ์คําเดช นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
894 605414005 นายอันดามัน  แต่งประวัติ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
895 605414007 นางสาวสุภัสสร  สุนทรชื่น นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
896 605414010 นางสาวศุภรัตน์  จันทร์ปราโมทย์ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
897 605427023 นางสาวศศิธร  เจือนาก นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
898 607414002 นางสาวนันทิดา  ช่วงชู นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
899 607414004 นายพงศ์ปณต  ซ่ือตรง นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
900 607414007 นายสถิตพันธุ์  พูลพิพิศ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
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901 608414003 นางสาวภัทราพรรณ  สักทอง นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
902 608414009 นางสาวรัชนีกร  ศตรัตพะยูน นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
903 608414017 นางสาวกชมน  สินกลัด นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
904 609414005 นางสาวณัฐมล  กลิ่นสมหวัง นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
905 609414006 นางสาวสุธิมา  พงศ์สําราญ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
906 609414011 นายสิทธิชาติ  บุญอิ่ม นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
907 609414016 นายภัทระ  ศรนรินทร์ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
908 609414018 นางสาวสุกานดา  ลิ้มชื่น นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
909 606446007 นางสาวพิมสุดา  วงเสนา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
910 606446017 นางสาวธันย์ชนก  จันดาเพ็ง พยาบาลศาสตรบัณฑิต
911 606446033 นางสาวณฤดี  แจ่มแจ้ง พยาบาลศาสตรบัณฑิต
912 606446048 นางสาวเก็จมณี  บาลจบ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
913 606446050 นางสาววันวิสา  ภู่เกตุ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
914 606446062 นางสาวปภาวดี  ร่ืนรวย พยาบาลศาสตรบัณฑิต
915 606446065 นางสาววิไลวรรณ  พิมพ์ลี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
916 606446078 นางสาวสิรามล  พิมพ์สุวรรณ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
917 606446090 นางสาวกัณจณา  หึกขุนทด พยาบาลศาสตรบัณฑิต
918 606446101 นางสาวรีซูวานีย์  สะอะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
919 606446105 นางสาวรุ่งกานต์  ไชยสิทธิ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
920 606446136 นางสาวเบญจรัตน์  เอี่ยมสะอาด พยาบาลศาสตรบัณฑิต
921 606446139 นายมูฮําหมัด  ละแลแม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
922 606446147 นายจิรสิน  คําวงค์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
923 606446148 นางสาวกรกนก  บุญเลิศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
924 606446160 นางสาวมณีรัตน์  บุญมาวงษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
925 606446167 นางสาวอานีซะห์  คาร์เดร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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926 606446169 นางสาวภาวิกา  แก้วล้ํา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
927 606446170 นายชัยมงคล  ตองทอง พยาบาลศาสตรบัณฑิต
928 606446174 นางสาววรรณษา  ประโมทาติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
929 606446186 นางสาวปาณิสา  เสือปรางค์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
930 606446187 นางสาวนลินี  ปรากฏชื่อ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
931 606446190 นางสาวนิตยา  โอวาระโก พยาบาลศาสตรบัณฑิต
932 606446192 นายสุรสีห์  ซุยเซ็งซะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
933 606446193 นางสาวนริศรา  สีนา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
934 606446194 นางสาวนิตยา  ฝ่ายสิงห์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
935 606446197 นางสาวตรีรัตน์  เจิมจันทร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
936 606446202 นายมูฮัมมัดอิลฟัน  สือแม พยาบาลศาสตรบณัฑิต
937 606446203 นางสาวฐนิฌา  สมบัติดี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
938 606446212 นางสาวกานดา  ช่างเกวียนดี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
939 606446215 นางสาวจุฑามาศ  บุทอง พยาบาลศาสตรบัณฑิต
940 606446227 นายธเนศ  สวาสนา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
941 606446232 นางสาวเวนิกา  ทองนาค พยาบาลศาสตรบัณฑิต
942 606446234 นางสาวนิรชา  ซอนภา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
943 606446247 นางสาวณัฐลิกา  ศรีคํา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
944 606446248 นางสาวขวัญฑิรา  ดังแสง พยาบาลศาสตรบัณฑิต
945 606446257 นายภัครสวัสดิ์  มะพันธ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
946 606446267 นางสาวปรียานุช  แสงเลิศเจริญ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
947 606446271 นางสาวศิขรินทร์  จํารักษา พยาบาลศาสตรบัณฑติ
948 606446285 นางสาวชุติพร  ผิวเหลือง พยาบาลศาสตรบัณฑิต
949 606446299 นายพุฒิพงศ์  พิพิธกุล พยาบาลศาสตรบัณฑิต
950 606446308 นางสาววิภารัตน์  อยู่สุข พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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951 606446311 นางสาววรชา  แก้วดํา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
952 606446317 นางสาวสุภาภรณ์  ผลบุญ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
953 606446321 นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์วิพุทธ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
954 606446325 นางสาวบุษรารัตน์  ซอนภา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
955 606446332 นางสาวนันทวัน  กันจันทร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
956 606446340 นายไกรวิชญ์  หล้าคํามี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
957 606446341 นางสาววชิราภรณ์  อัคลา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
958 606446342 นางสาวกุลภัสสร  เอกสุข พยาบาลศาสตรบัณฑิต
959 606446351 นางสาวชรินทร  บัวสกุล พยาบาลศาสตรบัณฑิต
960 606446358 นางสาวโสรญา  ศรีค้อ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
961 606446361 นางสาววงศ์ตะวัน  กุยทวีจร พยาบาลศาสตรบณัฑิต
962 606446368 นายพชรพล  ไกรเพชร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
963 606446369 นางสาวพรทิพย์  น้อยนาถ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
964 606446373 นางสาวจารุวรรณ  ไร่นาดี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
965 606446375 นางสาววันวิสาข์  ชัยมูล พยาบาลศาสตรบัณฑิต
966 606446380 นางสาวอรจิรา  ปัตเมฆ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
967 606446383 นางสาวภาสิณี  กันหา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
968 606446384 นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
969 606446385 นางสาวกรรณิกา  ช่วงโชค พยาบาลศาสตรบัณฑิต
970 606446389 นางสาวรัตนาภรณ์  พูลเพ่ิม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
971 600102149 นายพศวีร์  คําอาบ พลศึกษา
972 605589001 นางสาวกานต์ธิดา  แตงอวบ พลศึกษา
973 605589002 นางสาวดวงกมล  เล่งระบํา พลศึกษา
974 605589003 นางสาวชลธิชา  สิทธิ์ท้าย พลศึกษา
975 605589004 นางสาวศิลาพร  เต็มเปี่ยม พลศึกษา
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976 605589005 นางสาวกาญจนา  ว่องไว พลศึกษา
977 605589006 นายธนวินท์  แตงเพชร พลศึกษา
978 605589008 นายพศิน  แสงศรีจันทร์ พลศึกษา
979 605589009 นายบริบูรณ์  กิมสร้าง พลศึกษา
980 605589010 นายธนกฤต  วรรณา พลศึกษา
981 605589011 นายนัทพล  ทรัพย์อนันต์ พลศึกษา
982 607434008 นางสาวกาญจนา  อ่วมศิริ พลศึกษา
983 607457001 นายเฉลิมเดช  กล่ําทอง พลศึกษา
984 607589001 นายชนาธิป  เป็นศิริ พลศึกษา
985 607589002 นายพัสกร  ขันทอง พลศึกษา
986 607589009 นายพงษ์พัฒน์  พัฒนา พลศึกษา
987 607589011 นางสาวจันทิรา  พิกุลทอง พลศึกษา
988 607589015 นางสาวกัญญาภัค  มีรักษา พลศึกษา
989 607589017 นายศุภณัฐ  คงประชา พลศึกษา
990 607589018 นายวิทวัส  พ่ึงทับ พลศึกษา
991 607589019 นายวายุ  นามแสง พลศึกษา
992 607589021 นายธนพนธ์  สุจริต พลศึกษา
993 607589025 นายสาธิต  จันทร์แก้ว พลศึกษา
994 607589026 นายพิพัฒน์  มณีนิล พลศึกษา
995 607589027 นายพิชยะ  แจ้งกระจ่าง พลศึกษา
996 607589028 นายธนัญชัย  จันทร์แก้ว พลศึกษา
997 607589029 นายศักดิ์สิทธิ์  ตาลวงค์ พลศึกษา
998 607589031 นายแดนชัย  ปัญญาหาร พลศึกษา
999 607589032 นางสาวฐิติญา  ลิมปิวัฒนาภรณ์ พลศึกษา
1000 607589035 นายศราวุฒิ  สุขครุฑ พลศึกษา
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1001 607589036 นายสุริยา  สร้อยมาลุน พลศึกษา
1002 607589037 นายชลธี  ธิบดี พลศึกษา
1003 607589038 นางสาวสุธาสินี  อ่วมพ่วง พลศึกษา
1004 608589002 นางสาวนิรดา  ยอมสละ พลศึกษา
1005 608589003 นายสิทธิศักดิ์  ทัศนา พลศึกษา
1006 608589004 นายเกษม  ฆ้อนทอง พลศึกษา
1007 608589005 นายอภิศักดิ์  คุ้มรอด พลศึกษา
1008 608589007 นายชาญยุทธ  กรรณเทพ พลศึกษา
1009 608589009 นายวรากร  ศรีอุบล พลศึกษา
1010 608589013 นายสุรวิชญ์  ศรีอินทร์ พลศึกษา
1011 608589014 นายพันธวัช  บุญเต็ม พลศึกษา
1012 608589015 นายปริญญา  สุกสี พลศึกษา
1013 608589019 นายณัฐพล  พุฒซ้อน พลศึกษา
1014 608589020 นายสิริวัฒน์  ทั่งทอง พลศึกษา
1015 608589023 นายสมภพ  คล่องกระบี่ พลศึกษา
1016 608589025 นางสาวปรัชญา  เกตุงาม พลศึกษา
1017 608589027 นายจิรายุทธ  ทัศนะ พลศึกษา
1018 608589029 นายณัฐพล  สมสุข พลศึกษา
1019 608589032 นายจิรวัฒน์  อินทรแหยม พลศึกษา
1020 609589004 นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง พลศึกษา
1021 609589009 นางสาวจันทร์จิรา  ใจกล้า พลศึกษา
1022 609589011 นายวัฒนพล  สุดกระเเสร์ พลศึกษา
1023 609589012 นายสิวรุจ  ศักดาธรรมนาถ พลศึกษา
1024 609589016 นายอัณณพ  พุ่มเจริญ พลศึกษา
1025 609589018 นายปุณยวีร์  สุขแสง พลศึกษา
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1026 609589019 นายกัมปนาท  นากรณ์ พลศึกษา
1027 609589021 นายอรุณโรจน์  ยงยืน พลศึกษา
1028 609589022 นายกฤติชัย  พิมพ์สอาด พลศึกษา
1029 609589023 นายสหรัถ  ชูประวัติ พลศึกษา
1030 609589027 นายอภิสิทธ์  สดใส พลศึกษา
1031 609589032 นายเจษฎา  กรรณเทพ พลศึกษา
1032 609589034 นายรังสรรค์  บุษษะ พลศึกษา
1033 609589035 นายรัฐพล  จอมเผือก พลศึกษา
1034 609589039 นางสาววราภรณ์  จําศีล พลศึกษา
1035 609589040 นายปฏิภาณ  วันหวัง พลศึกษา
1036 609589041 นายประเสริฐ  คนมี พลศึกษา
1037 609589045 นายชัยณรงค์  ใจดี พลศึกษา
1038 609589048 นางสาวศุรีรัตน์  เอี้ยงจีน พลศึกษา
1039 609589049 นางสาวอัยลัดดา  แก้วมะณี พลศึกษา
1040 609589050 นายศักดา  โสมทนงค์ พลศึกษา
1041 609589053 นางสาวธิดารัตน์  ทองสุข พลศึกษา
1042 609589055 นายธนากร  ม่วงงาม พลศึกษา
1043 609589057 นางสาวกัญธิมา  สะท้านถ่ิน พลศึกษา
1044 609589058 นายอเนชา  ซ้ิมเจริญ พลศึกษา
1045 605416001 นางสาวสุวิมล  หอวัฒนพาณิชย์ ภาษาจีน
1046 605416003 นางสาวนรีกานต์  ลิ่มตั้ง ภาษาจีน
1047 605416005 นางสาวชนฐพร  นามมะเริง ภาษาจีน
1048 605416006 นางสาวอทิรมน  คงชนะ ภาษาจีน
1049 605416007 นางสาวมัลลิกา  ถ่ินวงษ์ญวน ภาษาจีน
1050 605423027 นางสาวจิรัญญา  พินโย ภาษาจีน
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1051 605455022 นางสาวดารารัตน์  พรหมจรรย์ ภาษาจีน
1052 607416001 นางสาวนัณธิชา  กอเลิศสุชัย ภาษาจีน
1053 608416003 นางสาวสาวิณี  คุ้มเมือง ภาษาจีน
1054 608416004 นางสาวกิตติยา  พิมสอ ภาษาจีน
1055 608416008 นายวรพันธ์  ทัพพะรังสี ภาษาจีน
1056 608416010 นางสาวปวเรศ  อมรวัฒนา ภาษาจีน
1057 608416011 นางสาวภัคนิจ  ชุมแสง ภาษาจีน
1058 608416014 นางสาวธนัญญา  แก้วแกมจันทร์ ภาษาจีน
1059 608416015 นางสาวนริญยา  บุญจันทร์ ภาษาจีน
1060 608416018 นางสาวเจนจิรา  แก้วเดชะ ภาษาจีน
1061 608416023 นางสาวชนากานต์  เคยบรรจง ภาษาจีน
1062 608416025 นางสาวกมลลักษณ์  แสงสมบูรณ์ ภาษาจีน
1063 609586095 นางสาวดารารัตน์  แก้วจินดา ภาษาจีน
1064 607501001 นายณัฐพงษ์  นวลละออง ภาษาไทย
1065 607501002 นางสาวสรัลพร  ปานเนียม ภาษาไทย
1066 608501001 นางสาวสิริมาส  ฤาชัย ภาษาไทย
1067 608501002 นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ประทีป ภาษาไทย
1068 608501004 นางสาวกรรณิการ์  ปานเจริญ ภาษาไทย
1069 608501006 นางสาวภัทราพร  สักทอง ภาษาไทย
1070 608501009 นางสาวจิราวรรณ  ดํานิล ภาษาไทย
1071 608501011 นางสาววารุณี  จันทร์ขํา ภาษาไทย
1072 608501016 นางสาวชนิดา  อนันต์วัฒนานนท์ ภาษาไทย
1073 608501019 นางสาวเสาวนีย์  เอี่ยมสําอางค์ ภาษาไทย
1074 608501020 นางสาวฐิติมา  คงทิน ภาษาไทย
1075 608501024 นายเกียรติศักดิ์  เทียมทัด ภาษาไทย
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1076 608501025 นางสาวกุลธิดา  ศรีอินทร์ ภาษาไทย
1077 608501027 นางสาววาสนา  คําหอม ภาษาไทย
1078 608501029 นางสาวศิรินภา  ชูเนียม ภาษาไทย
1079 608501030 นางสาวอนัญญา  มูนมงคล ภาษาไทย
1080 608501033 นายสุธีร์  ผ่องดี ภาษาไทย
1081 608501036 นางสาวกรวรรณ  เจียมวิจิตร ภาษาไทย
1082 608501040 นางสาวจาริณี  แดงเดช ภาษาไทย
1083 608501041 นางสาวชนิตสิรี  แตงอุดม ภาษาไทย
1084 608501042 นางสาวกันญา  ศิลป์เสริมชัย ภาษาไทย
1085 608501044 นางสาวจุฑามณี  แสงทอง ภาษาไทย
1086 608501049 นางสาวหฤทัย  เลี้ยงง่าย ภาษาไทย
1087 608501051 นางสาวนิรมล  ไทรน้อย ภาษาไทย
1088 608501060 นางสาวสมฤทัย  ฉิมอ่อง ภาษาไทย
1089 608501062 นางสาวศิรินันท์  มศรีภูมิ ภาษาไทย
1090 608501063 นายธีรวัต  ทองทา ภาษาไทย
1091 608501064 นางสาวบุญธิดา  แซ่จึง ภาษาไทย
1092 608501067 นางสาวน้ําเพชร  คุ้มวงษา ภาษาไทย
1093 608501068 นางสาวจิตติมนต์  วนาใส ภาษาไทย
1094 608501069 นางสาวอทิตยา  เอี่ยมสอาด ภาษาไทย
1095 608501070 นางสาวเอกอนงค์  ฉิมบุญอยู่ ภาษาไทย
1096 608501071 นางสาวรามาวดี  ศรีแตงอ่อน ภาษาไทย
1097 608501072 นางสาวศิรินภา  นําเครือ ภาษาไทย
1098 608501073 นายสหรัฐ  ลีลาจิตต์เจริญ ภาษาไทย
1099 608501078 นางสาวชณัญญา  รอดจิตร ภาษาไทย
1100 608501080 นางสาวพรรณิดา  เนตรสน ภาษาไทย
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1101 608501081 นางสาวปภัสสรณ์  ฤทธิ์ชัยพร ภาษาไทย
1102 608501084 นางสาวหนึ่งฤทัย  เภาวิเศษ ภาษาไทย
1103 608501090 นางสาวทิพวรรณ  นาน้อม ภาษาไทย
1104 608501092 นางสาวนิรชา  เสือสอาด ภาษาไทย
1105 608550024 นางสาวกัญจน์ญาดา  จันตนา ภาษาไทย
1106 609501037 นางสาวณัชชา  มิตรดี ภาษาไทย
1107 609501040 นางสาวบุษราภรณ์  พูลช่วย ภาษาไทย
1108 609501042 นางสาวปรารถนา  ลักษณ์ลาวัณย์ ภาษาไทย
1109 609501043 นางสาวชลลดา  แตกช่อ ภาษาไทย
1110 609501046 นางสาวพรปวีณ์  บัวงาม ภาษาไทย
1111 609501061 นางสาวสุภาภรณ์  ชูแสง ภาษาไทย
1112 609501074 นางสาวภัทรนันท์  ยิ้มแย้ม ภาษาไทย
1113 609501075 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์มาก ภาษาไทย
1114 609501076 นางสาวต้นฉัตร  ชะอุ่มฤทธิ์ ภาษาไทย
1115 609501078 นางสาวกรรณิการ์  สุขประเสริฐ ภาษาไทย
1116 609501085 นางสาวชุตินันท์  แช่ม ภาษาไทย
1117 609501089 นางสาวนภัสสร  รักชาติ ภาษาไทย
1118 609510006 นางสาวสลิลทิพย์  ไกรศิริ ภาษาไทย
1119 608475012 นางสาวศุภางค์  บุตรจันทร์ ภาษาอังกฤษ
1120 608502002 นางสาวธัญญลักษณ์  รอดนุ่ม ภาษาอังกฤษ
1121 608502003 นางสาวอาฟียะห์  บุญเทียม ภาษาอังกฤษ
1122 608502007 นางสาวบุณยานุช  รักมิตร ภาษาอังกฤษ
1123 608502008 นางสาวอินทิรา  พันธ์ศรี ภาษาอังกฤษ
1124 608502010 นายภูริพันธุ์  ทองย้อย ภาษาอังกฤษ
1125 608502011 นางสาวรัตตะวัน  บุญพยนต์ ภาษาอังกฤษ
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1126 608502012 นางสาวฐิติรัตน์  เฟ่ืองฟู ภาษาอังกฤษ
1127 608502013 นายฐาปกร  แสงหิรัญ ภาษาอังกฤษ
1128 608502014 นางสาววัชราภรณ์  ขําทวี ภาษาอังกฤษ
1129 608502015 นางสาวปัญญาพร  พลับใหญ่ ภาษาอังกฤษ
1130 608502016 นายพัฒน์ชีวิน  สวนมา ภาษาอังกฤษ
1131 608502019 นางสาวนิสากร  ตั้งธรรม ภาษาอังกฤษ
1132 608502022 นางสาวเพชรรัตน์  สังโวรี ภาษาอังกฤษ
1133 608502025 นางสาวสโรชา  อินทราพงษ์ ภาษาอังกฤษ
1134 608502027 นายพงศกร  ลีวัน ภาษาอังกฤษ
1135 608502028 นางสาวกนกอร  ทองมี ภาษาอังกฤษ
1136 608502030 นางสาวนงนภัส  เกตุรัตน์ ภาษาอังกฤษ
1137 608502031 นางสาวจิตติมา  แซ่พู่ ภาษาอังกฤษ
1138 608502033 นางสาวกชกร  ผลจันทร์ ภาษาอังกฤษ
1139 608502034 นางสาววรัญญา  ร่ืนอารมย์ ภาษาอังกฤษ
1140 608502035 นางสาวรัษฎากร  นิ่มน้อม ภาษาอังกฤษ
1141 608502036 นายอรรถพร  ทองล่อง ภาษาอังกฤษ
1142 608502038 นายวิรัช  โนนยา ภาษาอังกฤษ
1143 608502044 นางสาวธนวันต์  เกษมสุขไพศาล ภาษาอังกฤษ
1144 608502045 นางสาวเกษณี  ขุมทองดี ภาษาอังกฤษ
1145 608502046 นางสาวสุชาดา  พันธ์วัตร ภาษาอังกฤษ
1146 608502047 นางสาวเกษมณี  ศรีทอง ภาษาอังกฤษ
1147 608502048 นางสาวศิริวรรณ  ศรีทอง ภาษาอังกฤษ
1148 608502049 นางสาวจันทิมา  มิลินทางกูล ภาษาอังกฤษ
1149 608502052 นางสาวจิตติมา  เนตรศรีวัฒน์ ภาษาอังกฤษ
1150 608502055 นางสาวกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ
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1151 608502056 นางสาวชนิตรา  ชื่นอารมณ์ ภาษาอังกฤษ
1152 608502057 นางสาวเกวลิน  ไชยมงคล ภาษาอังกฤษ
1153 608502059 นางสาวศุภรดา  เเซ่ลี้ ภาษาอังกฤษ
1154 608502060 นางสาวโสลดา  เพ็ชรโพธิ์ ภาษาอังกฤษ
1155 608502061 นางสาวกุลสตรี  นาคนคร ภาษาอังกฤษ
1156 608502063 นางสาวชนนิกานต์  เยาวภักดิ์ ภาษาอังกฤษ
1157 608502065 นางสาววราภรณ์  สุขแสวง ภาษาอังกฤษ
1158 608502066 นางสาวธัญลักษณ์  เพชรน้ําหนึ่ง ภาษาอังกฤษ
1159 608502067 นางสาวเพ็ญสิริ  พวงผกา ภาษาอังกฤษ
1160 608502068 นางสาวอรอนงค์  รอดรักษาทรัพย์ ภาษาอังกฤษ
1161 608502071 นางสาวสุวพัชร  เปียผ่อง ภาษาอังกฤษ
1162 608502072 นางสาวณัฐธิดา  แก้วกัลป์ ภาษาอังกฤษ
1163 608502073 นางสาวฐิติกานต์  แสงโพธิ์ ภาษาอังกฤษ
1164 608502075 นายบุญนํา  จงเจริญ ภาษาอังกฤษ
1165 608549026 นางสาวธิดารัตน์  หอมรื่น ภาษาอังกฤษ
1166 609502024 นางสาวพรธิภา  บุญมี ภาษาอังกฤษ
1167 609502027 นางสาวภาวดี  ภูหัดสวน ภาษาอังกฤษ
1168 609502032 นางสาวนุสรา  เหมทานนท์ ภาษาอังกฤษ
1169 609502036 นางสาวปุณยาพร  หวังรัก ภาษาอังกฤษ
1170 609502038 นางสาวณัฐธยาน์  แซ่ตั้ง ภาษาอังกฤษ
1171 609502039 นางสาวสุทธิดา  สารศิริ ภาษาอังกฤษ
1172 609502040 นางสาวเบญจวรรณ  สังสะเกต ภาษาอังกฤษ
1173 609502043 นายจิตติพัฒน์  เกตุแก้ว ภาษาอังกฤษ
1174 609502050 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วโต ภาษาอังกฤษ
1175 609502052 นางสาวกนกวรรณ  อ้นสุวรรณ ภาษาอังกฤษ
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1176 609502061 นางสาวนาลีวรรณ  ลีดีศรี ภาษาอังกฤษ
1177 605475003 นางสาวศศิธร  วิทยาภาษิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1178 605475005 นางสาวพรนภา  เพ็ญเพชร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1179 605475014 นางสาวเพ็ญพิชา  งิ้วงาม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1180 605475015 นายขจรเกียรติ  เกิดกระสินธุ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1181 605475030 นางสาวกัญชลิกา  มลกาญจนา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1182 608475007 นางสาววรกานต์  เริช ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1183 608475008 นายพิฆเนศ  ธนไพศาลโชค ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1184 608475017 นางสาวกัณฑิมา  บุญเรือน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1185 608475019 นางสาวชนิสรา  เครือมาศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1186 608475023 นายวิทวัส  ผิวอ่อน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1187 608475024 นายธีรศักดิ์  ผ่องใส ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1188 608475025 นางสาวจิตรา  อารีโชคชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1189 608475026 นางสาวปิยะฉัตร  พ่วงตรง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1190 608475030 นางสาวภัทรญานุช  กิจเถกิง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1191 608475031 นางสาวอารยา  พ่วงตรง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1192 608475034 นางสาวพัสวี  จูน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1193 608475035 นางสาวกนกอร  เยี่ยมเพ่ือน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1194 609475004 นางสาวปวีณา  รอดนุ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1195 609475007 นางสาววรรณพร  เพ็งสว่าง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1196 609475009 นางสาววันทนา  โมกข์บุรุษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1197 609475012 นางสาวปิยนุช  โสมนา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1198 609501029 นางสาวมณีรัตน์  เชื้อปราง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1199 609502026 นางสาวนฤมล  มาตรา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1200 609502029 นางสาวสุมาลี  วงษ์แก้วเกตุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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1201 609510071 นางสาวณิชนันทน์  พูลสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1202 609589060 นางสาวเบญจพร  ปานทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1203 605412013 นางสาวธัญญารัตน์  ณนุวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1204 605423001 นางสาวนันทนา  ทองคํา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1205 605423004 นางสาวจุฑารัตน์  อึ้งเจริญวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1206 605423006 นายสุทธิชัย  ชาติวิริยะ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1207 605423013 นางสาวชลลดา  ศรีสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1208 605423014 นายณัฐพล  จ๋องาม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1209 605423015 นายชัยอนันต์  บัวหลวง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1210 605423016 นายนวพล  แย้มสรวล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1211 605423017 นายสิทธิพล  เกสรา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1212 605423019 นายธิติสรร  เพชรสอน รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1213 605423021 นายอภิศิษฏ์ิ  จันทร์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1214 605423022 นางสาวณัฐธิดา  ยาแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1215 605423028 นายวีรพล  กลมเกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1216 605423029 นายณัฐวุฒิ  ชีระพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1217 605423032 นายปริญญา  มีปรางค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1218 605423034 นายทรงพล  เรืองยศ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1219 605423035 นางสาววราภรณ์  มาแสง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1220 605423041 นางสาวชนนิกานต์  ชุมรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1221 605423042 นางสาวจิรัสสา  ใกล้ชิด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1222 605423044 นายเดชมนตรี  จีนทู รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1223 605423045 นายอภิรัตน์  คําหวล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1224 605423046 นางสาวโสภิตา  จุ้ยนวล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1225 605423051 นายอิทธิรุจน์  เกตุสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
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1226 605423055 นางสาวอุมาพร  มาแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1227 605423056 นางสาวจิราวรรณ  ม่วงนาค รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1228 605423064 นายอิทธิพล  มีนาม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1229 605423065 นายอัษฎางค์  มีม่ังค่ัง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1230 605455004 นางสาวนวลอนงค์  คงตะโก รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1231 607423001 นายจันทรวัตร  พูนทวี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1232 607423002 นางสาวธดาภรณ์  มูลทองเผือก รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1233 607423005 นางสาวกานดา  มีเทียมกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1234 607423006 นางสาวแพรวไพลิน  คอนสลัด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1235 607423008 นางสาวภาวิณี  กลิ่นนิรัญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1236 607423009 นายจักรี  พวงมณี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1237 607423010 นางสาวจิรารัตน์  แสนหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1238 607423013 นายวีรพงษ์  ผาดศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1239 608423001 นางสาวศิริลักษณ์  แต่งศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1240 608423006 นางสาววราภรณ์  ปัญโญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1241 608423007 นางสาวเยาวลักษณ์  ม้าแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1242 608423009 นางสาวเบญจลักษณ์  เทศเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1243 608423015 นายธีรวัฒน์  เกษมศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1244 608423016 นายอนุพันธ์  อยู่ฉิม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1245 608423017 นายพรภพ  ผลศรัทธา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1246 608423023 นางสาวสุภาภรณ์  จิตต์เอื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1247 608423025 นางสาวสุธิตา  มีศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1248 608423027 นายอรัญ  แซ่ลิ้ม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1249 608423028 นางสาวเอเชีย  ช่ออบเชย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1250 608423029 นางสาวปิยธิดา  เกิดพร้อม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
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1251 608423032 นางสาวจุฑาภรณ์  บัวทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1252 608423033 นางสาวสุธารัตน์  เจริญชั่ง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1253 608423034 นางสาวสิรินยา  เหลืองอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1254 608423035 นายนรารักษ์  เพชรรอด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1255 608423037 นางสาวสุฑามาศ  แซ่ลิ้ม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1256 608423039 นางสาวน้ําฝน  ลายละเอียด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1257 608423040 นางสาวเสาวนีย์  ใจดี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1258 608423042 นางสาวกุสุมา  นาคงาม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1259 608423043 นายคงศักดิ์  บุญโสด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1260 608423044 นางสาวกานต์ธีรา  ภูมิมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1261 608423045 นางสาวกรวิมล  ทับพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1262 608423046 นางสาวนพรัตน์  ทองมี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1263 608423047 นายเดชบดินทร์  ทองคํา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1264 608423050 นางสาวมาริษา  พุ่มพวง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1265 608423051 นางสาวรุ่งนภา  หลักซั่ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1266 608423055 นายกรรชัย  ทิมฤกษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1267 608461009 นางสาวธมนวรรณ  ทัศนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1268 609422083 นางสาวอรรถรส  แตงอุดม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1269 609423001 นางสาวกรวินท์  โรยสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1270 609423002 นางสาวศศิปรียา  สัสดีเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1271 609423003 นายตระการ  สังข์เศรษฐี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1272 609423020 นางสาวพัชราพร  ปานเปีย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1273 609423021 นายอภิสิทธิ์  คณะครุฑ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1274 609423023 นายสุทธิชา  กล่อมเกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1275 609423024 นายอัฏฐพล  จีรวเศรษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
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1276 609423025 นายวุฒิภัทร  จันทร์บุตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1277 609423026 นายเจษฎา  คล้ายสุโข รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1278 609423027 นายภัทรพล  กลั่นยิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1279 609423028 นายพัชรพล  แคใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1280 609423029 นายสิทธิพล  จันทร์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1281 609423031 นายชิษณุพงศ์  ปั้นจั่น รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1282 609423032 นายพีรพัฒน์  อ่วมเสงี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1283 609423033 นางสาวสุธิดา  น่วมปฐม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1284 609423035 นายเปรมชัย  ครุฑธา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1285 609423038 นายธนยศ  ศรีสําอางค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1286 609423039 นางสาวกรวรรณ  แดงโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1287 609423042 นายณัฐพงษ์  สมสอน รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1288 609423045 นางสาวเมขลา  พันธ์สว่าง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1289 609423050 นายสิทธิโชค  ภู่เดช รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1290 609423051 นายบุรธัช  วรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1291 609423052 นายอโณทัย  นงนุช รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1292 609423059 นางสาวฐาปนีย์  มีท่อธาร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1293 609423060 นางสาวอโรชา  ทรายละเอียด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1294 609423062 นายธนายุต  งามจัด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1295 609423063 นายนาวิน  จงเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1296 609423064 นางสาววรัญญา  ดวงจิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1297 609423065 นางสาวปาณิสรา  ป้านสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1298 609423066 นางสาวสาธิตา  พานวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1299 609423068 นายธีรพงษ์  ทับทิมไทย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1300 609480015 นายชุติพันธุ์  ถ่ินเขาน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
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1301 609501026 นางสาวรสรินทร์  พยายาม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1302 609501034 นางสาวพนิดา  ไม้กลิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1303 609501044 นางสาวภัทรวดี  พงษ์เย็น รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1304 609501072 นางสาวจิดาภา  พัฒนพหล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1305 609501092 นางสาวณัฐวดี  คุ้มวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1306 609510060 นางสาวศศิวิมล  มหาทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1307 609586069 นางสาวอมรรัตน์  หัสดีพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
1308 605422001 นางสาวศิรประภา  คลับคล้าย รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1309 605422004 นายปองเกษม  ศรีสุเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1310 605422006 นางสาวชลธิชา  สวนสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1311 605422008 นางสาวนิตยาวรรณ  เตโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1312 605422009 นางสาวสิริรัตน์  ลีลิตธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1313 605422010 นางสาวศุทธินี  ศรีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1314 605422017 นางสาวชุติมา  จุลชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1315 605422018 นางสาวพิมพ์ใจ  เทศทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1316 605422022 นางสาวนันทิยา  คล้ายศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1317 605422024 นายปองพล  สายฟ้า รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1318 605422025 นายอภิรักษ์  งามกาละ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1319 605422029 นายสิริราช  ส่งทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1320 605422031 นายจักรพงศ์  ทองสวี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1321 605422037 นายปัณณธร  ปุจฉาการ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1322 605422038 นายวรากร  น้อยจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1323 605422040 นายธีรกฤตย์  พูลถิน รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1324 605422043 นายดํารงรักษ์  ฝ่ายเดช รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1325 605422044 นายธนพล  บุญช่วย รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
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1326 605422056 นางสาวสมรรัตน์  ชีระพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1327 605422059 นางสาวรสสุคนธ์  สายพัด รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1328 607422011 นางสาวธิดารัตน์  ศิริวัฒนะนาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1329 607510001 นายธนดล  หมุดสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1330 608422002 นางสาวอมรรัตน์  นิลปั่น รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1331 608422003 นางสาวมะปราง  มีผล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1332 608422005 นายอาทิตย์  แจ้งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1333 608422006 นางสาวศศินา  เกิดสิน รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1334 608422011 นางสาวศันศนีย์  สินเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1335 608422012 นางสาวอริสรา  ขุมนาค รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1336 608422013 นายสุริยา  น้อยเปรม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1337 608422014 นายวิทวัส  อินทสังข์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1338 608422015 นายอดิศักดิ์  สวัสดิ์พงศ์พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1339 608422016 นายกิติพงษ์  สุดคาน รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1340 608422019 นางสาวภัชราภรณ์  นาแซง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1341 608422021 นายธนวัฒน์  พรหมสี่หน้า รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1342 608422030 นางสาววันวิสา  เส่งสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1343 608422031 นางสาวปิยารัตน์  คงชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1344 608422032 นายเฉลิมรัช  ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1345 608422033 นางสาวอาทิตยา  ขําทวี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1346 608422034 นางสาวบุษญามาศ  ปิ่นมณี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1347 608422037 นางสาวน้องใหม่  สุขดี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1348 608422038 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์หอม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1349 608431060 นางสาวอภิญญา  แซ่เตียว รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1350 608466012 นายปริญญา  สิมมะลี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
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1351 608550026 นางสาวบุษญา  แสงงาม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1352 609412041 นายปฏิพัทธ์  จันทร์มาก รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1353 609422004 นายพงษ์ศิริพัฒน์  น้อยบาท รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1354 609422006 นางสาวพรไพลิน  บุญมาก รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1355 609422007 นางสาวชนัฎดา  นิลทสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1356 609422008 นางสาวพรนภา  ไหมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1357 609422009 นางสาวอรุณรวี  ขวัญเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1358 609422011 นายศิวกร  ศรีสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1359 609422012 นางสาวจิตตา  สุวรรณเนาว์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1360 609422013 นายณัฐวุฒิ  นิลดี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1361 609422021 นางสาวสุวรรณา  เพลาววรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1362 609422022 นางสาวไอรดา  มีหล่ํา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1363 609422023 นางสาวอทิตยา  รอดพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1364 609422024 นางสาวนลินนิกา  ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1365 609422026 นายจิตติพงษ์  ชมชูทิพยกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1366 609422027 นางสาวศิรินันท์  ดวงพลอย รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1367 609422030 นางสาวศรันย์พร  ภู่ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1368 609422031 นายศุภณัฐ  ชมอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1369 609422036 นายวิชญ์ภาส  อิ่มทั่ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1370 609422039 นายธนวัฒน์  เทียมวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1371 609422042 นางสาวสุพรรษา  คชพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1372 609422044 นายวิทวัส  ก้อนเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1373 609422045 นายพิสิฐชัย  สุขเชาว์ฤทธิไกร รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1374 609422048 นายชานนท์  บุญดาสา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1375 609422050 นางสาวต้นน้ํา  อรุณพูลทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
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1376 609422053 นายจีรุจน์  แสนสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1377 609422054 นายธีรยุทธ  น้อยวิสัย รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1378 609422060 นางสาวณิชมน  คงดี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1379 609422062 นางสาวสิริกัญญา  แย้มศิลปื รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1380 609422063 นายสุรวิชญ์  สิงห์เจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1381 609422064 นางสาวณัฏฐา  ทองมาก รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1382 609422072 นางสาวชมพูนุท  แก้วหนูนวล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1383 609422077 นายกิตติพศ  ดังเเสง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1384 609422080 นางสาวพิชชาพร  ปานนิ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1385 609422086 นายสุรกานต์  อรุณโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1386 609453006 นายพงษ์วัฒน์  พุ่มกําเหนิด รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1387 609475003 นางสาวธารารัตน์  สะลิชะ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1388 609501055 นางสาวณัฐพร  จุฬัยยานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1389 609510004 นางสาวสยุมพร  วรรณนิยม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1390 609510086 นางสาวปิยธิดา  ไก่แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1391 609586068 นางสาวณัฐนิชา  ทิมเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1392 609586073 นางสาวนัฐวรรณ  จันทร์เพ็ญสุริยา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
1393 605444004 นายชาคริต  สุขพลอย วิทยาการคอมพิวเตอร์
1394 605444008 นายณัฐภัทร  ทองมาก วิทยาการคอมพิวเตอร์
1395 605444009 นายปัญญราช  คนหลัก วิทยาการคอมพิวเตอร์
1396 605444010 นายกิติพงษ์  เก้าสด วิทยาการคอมพิวเตอร์
1397 605444011 นายคณพัต  ถิตตยานุรักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1398 607444002 นายศิริชัย  เรืองรอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
1399 607444005 นายนราธิป  แก้วสอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์
1400 608444002 นายพงศธร  สังข์เฟ่ือง วิทยาการคอมพิวเตอร์
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1401 608444003 นายภัทรนันท์  นุชนิยม วิทยาการคอมพิวเตอร์
1402 608444005 นายชนสรณ์  เพ่ิมพูลทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1403 608444006 นายปิยะศักดิ์  คงน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์
1404 608444008 นายวิศรุต  พวงทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
1405 608444011 นายเสกข์  ป้องทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1406 609444004 นายนัฐธชาติ  เกิฎดผล วิทยาการคอมพิวเตอร์
1407 605448002 นายธนัญชัย  เดชเกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1408 607548004 นางสาวอัจจิตา  ธัชมาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1409 608543068 นางสาวสรรัตน์  มนชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1410 608548001 นางสาวสุกัญญา  สง่าแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1411 608548005 นายชัยสิทธิ์  กุศลธรรมกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1412 608548008 นางสาวนันท์นภัส  ทองเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1413 608548011 นางสาวณัฐมล  สิงห์ลอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1414 608548012 นางสาวสุทธิกานต์  มีเปี่ยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1415 608548014 นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1416 608548015 นายอนิรุทธ์  ดอนสะคู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1417 608548016 นางสาวกาญจนา  สังวรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1418 608548021 นางสาวกรพรมณ์  พูลแก้วคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1419 608548022 นางสาวนํฐกาญจน์  วงศ์ทรัพย์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1420 608548023 นางสาวเพ็ญนภา  มงกุฎทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1421 608548024 นางสาวศิริรัตน์  น้ํากลั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1422 608548025 นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1423 608548026 นางสาวอรนุช  สิงห์พรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1424 608548027 นางสาวนพวรรณ  สามสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1425 608548028 นางสาวสุจริยา  สอนบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1426 608548029 นางสาวศิริวรรณ  เอกฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1427 608548030 นายศรัณยู  สัมมาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1428 609502041 นางสาวโสภา  หงษ์ลอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1429 609543041 นายสุนทร  ทารักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1430 609548013 นางสาวธนาภรณ์  เพชรประดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1431 609548014 นางสาวชุติมา  ชาญทิพย์พงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1432 609548015 นายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1433 609548019 นายกษิติ  ใจชื่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1434 609548020 นายสิรวิชญ์  วิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1435 609548021 นางสาวสุชาดา  ผมน้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1436 609548022 นางสาวอารียา  อาจญาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1437 605448004 นางสาวฐิติมา  ล้ําเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
1438 605448005 นายสุกิจ  หล้าเเหล่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
1439 607448003 นายนัฐพล  สุกใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
1440 607448004 นางสาวเบญจวรรณ  เกตุกระจ่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
1441 608448001 นางสาวศิริวรรณ  เสานาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
1442 609448002 นางสาวนงนภัส  คงประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
1443 607471001 นายวีรพงศ์  ยินดีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1444 607471005 นางสาวนัฐริณีย์  ปั่นมาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1445 607471006 นางสาวสิริรักษ์  เรือนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1446 607471012 นายทัชชาพล  สุขพร้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1447 607471015 นายวัชรพล  ไม้แก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1448 608471002 นายอภิเดช  ทัศนากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1449 608471004 นายธนาวุฒิ  ยามานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1450 608471013 นางสาวชิดชนก  สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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1451 608471014 นางสาวปนัดดา  เสือเพ่ืมแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1452 609471003 นางสาวเสาวนันท์  พลชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1453 609471004 นายสันติ  คเชนทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1454 609471005 นายปริญญา  ประสิทธิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1455 609471009 นางสาวอภิวรรณ  เรืองโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1456 609471010 นางสาวชนิดา  วันจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1457 609471011 นางสาวเรธิยา  ไม้แก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1458 609471012 นางสาวหนึ่งธิดา  กองคํา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1459 609510040 นางสาวสุภัททา  พูแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1460 605453004 นายธนัท  ใครครวญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1461 605466001 นายพงศ์ภัค  มาเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1462 605466002 นายนนทวัธฒ์  มณีวรสิทธิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1463 605466011 นายภานุพงศ์  บุญติ้น วิศวกรรมเคร่ืองกล
1464 605466012 นายนนทนันท์  โขจุลธรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
1465 605466016 นายนพรุจ  หุ่นปั้น วิศวกรรมเคร่ืองกล
1466 607466001 นายจรัญ  นวลพิทักษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1467 607466003 นายบุญนาค  เต็มเกษม วิศวกรรมเคร่ืองกล
1468 607466006 นายอุดมศักดิ์  ยิ้มพวง วิศวกรรมเคร่ืองกล
1469 607466008 นายศุภกิจ  พิมพา วิศวกรรมเคร่ืองกล
1470 607466010 นางสาวเพ็ญนภา  ชะเอม วิศวกรรมเคร่ืองกล
1471 608466004 นายสุริยา  เกษมสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
1472 608466011 นางสาวนงเยาว์  ประยูรวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1473 608466016 นายทรงภพ  มาลามาศ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1474 608466019 นายวุฒิชัย  บุญนวม วิศวกรรมเคร่ืองกล
1475 608466021 นายกษิดิ์เดช  แสงจรัส วิศวกรรมเคร่ืองกล
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1476 608466027 นายเธียรวิชญ์  ไพศาลกิตต์กุล วิศวกรรมเคร่ืองกล
1477 608466028 นางสาวจิตรา  ชูยิ่ง วิศวกรรมเคร่ืองกล
1478 608466030 นายวิรุฬ  สุขเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
1479 608466031 นางสาวสุวรรณี  นาคประคอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
1480 608466032 นางสาวชนันดา  บาลฤทัย วิศวกรรมเคร่ืองกล
1481 608466033 นายเทพพิทักษ์  ถนอมกลิ่น วิศวกรรมเคร่ืองกล
1482 608466034 นายชัยวัฒน์  สุกเหลือง วิศวกรรมเคร่ืองกล
1483 608466036 นายอานนท์  ศักดิ์เพชร วิศวกรรมเคร่ืองกล
1484 609466010 นางสาวศิรประภา  พุดภูสา วิศวกรรมเคร่ืองกล
1485 609466011 นายเมธาวินทร์  ตอยนา วิศวกรรมเคร่ืองกล
1486 605455005 นายชัยวัฒน์  จันทร์ทิพย์ วิศวกรรมพลังงาน
1487 605455006 นางสาวจรรฐิมาภรณ์  ปานพรม วิศวกรรมพลังงาน
1488 605455012 นายอรรควิทย์  เดชทิศ วิศวกรรมพลังงาน
1489 605455013 นางสาวพิมพ์ลภัส  ล้อมนาค วิศวกรรมพลังงาน
1490 605455017 นายนราวิชญ์  หาญณรงค์ วิศวกรรมพลังงาน
1491 605455019 นางสาวธิดารัตน์  พันธุรัตน์ วิศวกรรมพลังงาน
1492 605455023 นายภัทรเดช  อุปถัมภ์ วิศวกรรมพลังงาน
1493 605455024 นางสาวฐิติมา  ขุนพล วิศวกรรมพลังงาน
1494 608455001 นางสาวอรณิชา  เกษเดช วิศวกรรมพลังงาน
1495 608455002 นางสาวอรญา  พงศ์ธรกุลพานิช วิศวกรรมพลังงาน
1496 608455003 นางสาวณัฐธิดา  หนักการ วิศวกรรมพลังงาน
1497 608455005 นางสาวศิวาพร  น่วมวัตร์ วิศวกรรมพลังงาน
1498 608455006 นางสาวณัฐฐภรณ์  ศิรินันท์ วิศวกรรมพลังงาน
1499 608455011 นายทักณุวัตร  แสงกล้า วิศวกรรมพลังงาน
1500 608455012 นางสาวเสาวณีย์  ทองเปีย วิศวกรรมพลังงาน
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1501 608455016 นายนพดล  ภูโต วิศวกรรมพลังงาน
1502 608455018 นายณัฐชยา  นิยมธรรม วิศวกรรมพลังงาน
1503 608455020 นายยงยุทธ  ปรีชนิด วิศวกรรมพลังงาน
1504 608455021 นางสาวอมลรุจี  พูลวิเชียร วิศวกรรมพลังงาน
1505 608455023 นางสาวกฤติกา  บุญเรือง วิศวกรรมพลังงาน
1506 608455024 นายอนุวัตร์  ทองคล้าย วิศวกรรมพลังงาน
1507 608455025 นายชลธิศ  คงศรี วิศวกรรมพลังงาน
1508 609418021 นางสาวรุ่งทิวา  ทองมาก วิศวกรรมพลังงาน
1509 609455002 นางสาวนิภาพร  นวลเขียน วิศวกรรมพลังงาน
1510 605459001 นายชุมพล  จังโส วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1511 605459005 นายปฏิภาณ  แสงศิริ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1512 607459001 นายศุภวิชณ์  เสรีกุล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1513 607459002 นายอธิพันธ์  บุญทันเสน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1514 607459003 นายศุภวิชญ์  แซ่เตียว วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1515 607459004 นายไตรภพ  ลีลาลัย วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1516 607459005 นายธีรพงศ์  สิทธิรุ่ง วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1517 607459008 นายจักรพันธ์  พินสําราญ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1518 607459009 นางสาวปวีณา  ดีนุ่ม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1519 608459002 นางสาวกนกวรรณ  พุฒเทศ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1520 608459006 นางสาวอังคณา  เฉลิมพันธุ์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1521 608459008 นายพงษ์นิรันดร์  ม่ิงเมือง วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1522 608459010 นางสาวอรพรรณ  ระวังแค้ม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1523 608459013 นางสาวพัชรินทร์  อยู่ดี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1524 608459014 นายจักรพงศ์  วังเย็น วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1525 608459018 นายปัณณพัฒน์  มาทวี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2560



62/74

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ค.บ., ศศ.บ., วท.บ., น.บ., รป.บ., บธ.บ., นศ.บ., วศ.บ., สถ.บ.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี (เรียงตามเลขประจําตัว)

1526 608459019 นางสาวกนิษฐา  พรมชะนะ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1527 608459025 นายอนุภัทร  หวานไกร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1528 608459033 นายเมธา  ขาวสะอาด วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1529 609459005 นายศิริวรรณ  บุญใหญ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1530 609459006 นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์คง วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1531 609459008 นางสาวฐิติรัชต์  คําศรีไพล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1532 609502042 นายก้องกฤษฎากรณ์  เกตุลาโพธ์ิ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1533 605417001 นางสาวชลิดา  เพชรวงศ์ ศิลปและการออกแบบ
1534 605417002 นางสาวเบญจพร  ป้องเพชร ศิลปและการออกแบบ
1535 605417006 นายภาณุพงศ์  พ่ึงโพธิ์ทอง ศิลปและการออกแบบ
1536 605417007 นายพงศกร  เที่ยงแช่ม ศิลปและการออกแบบ
1537 605417008 นายพงศ์พลิน  สระศรีทอง ศิลปและการออกแบบ
1538 605417012 นายธนาธิป  ชูบดินทร์ ศิลปและการออกแบบ
1539 605417013 นายถิรวุฒิ  กล่ํากล่อมจิตร ศิลปและการออกแบบ
1540 605417017 นางสาวปนัดดา  สละเอี่ยม ศิลปและการออกแบบ
1541 605417019 นายศรมีนา  ใจยินดี ศิลปและการออกแบบ
1542 605417020 นายศุภากร  วิทวัสสําราญกุล ศิลปและการออกแบบ
1543 607417002 นางสาวมนิสา  ดอนเมาไฟ ศิลปและการออกแบบ
1544 608417001 นางสาวประภาพร  ศิริสวัสดิ์ ศิลปและการออกแบบ
1545 608417004 นางสาวชลิดา  แดงเลิศ ศิลปและการออกแบบ
1546 608417007 นางสาวแพรวพลอย  บัวประคอง ศิลปและการออกแบบ
1547 608417008 นายสมรักษ์  นิ่มนวล ศิลปและการออกแบบ
1548 608417009 นายพงศ์ศิริ  มณีการังกูร ศิลปและการออกแบบ
1549 608417012 นายชัชชน  พงษ์พันธุ์ ศิลปและการออกแบบ
1550 609417010 นายนนัทวัฒน์  แดงสิงห์ ศิลปและการออกแบบ

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2560



63/74

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ค.บ., ศศ.บ., วท.บ., น.บ., รป.บ., บธ.บ., นศ.บ., วศ.บ., สถ.บ.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี (เรียงตามเลขประจําตัว)

1551 609417015 นายสุชาครีย์  เหมมณี ศิลปและการออกแบบ
1552 609417017 นายธวัชชัย  แก้วกลม ศิลปและการออกแบบ
1553 609417019 นายอภิชญพงศ์  วรสิงห์ ศิลปและการออกแบบ
1554 605521001 นางสาวสิริลักษณ์  เอี่ยมสําอางค์ ศิลปศึกษา
1555 605521003 นางสาวเอมอร  อวยชัย ศิลปศึกษา
1556 605521009 นางสาวปรารถนา  ล้ออวยพร ศิลปศึกษา
1557 605521013 นางสาวสรัลชนา  สบายใจ ศิลปศึกษา
1558 607521004 นางสาวนิศารัตน์  นิลพงษ์ ศิลปศึกษา
1559 607521005 นางสาวณัฐพร  ศรีพันธ์บุญ ศิลปศึกษา
1560 607521007 นางสาววราภรณ์  แสงเพ็ชร ศิลปศึกษา
1561 608521001 นางสาวพิชชาพร  เตมีย์สุภาพ ศิลปศึกษา
1562 608521002 นางสาวน้ําฝน  ภูบุญมี ศิลปศึกษา
1563 608521004 นางสาวศรีอุบล  บุญกอง ศิลปศึกษา
1564 608521006 นายภัธนพงศ์  มังสา ศิลปศึกษา
1565 608521007 นายกวินภพ  อู่เงิน ศิลปศึกษา
1566 608521008 นางสาวชนานันท์  อยู่แทน ศิลปศึกษา
1567 608521009 นางสาวศศิประภา  ม่วงน้อย ศิลปศึกษา
1568 608521010 นางสาวกรรณิกา  มาลา ศิลปศึกษา
1569 608521011 นายชาตรี  มีสุข ศิลปศึกษา
1570 608521012 นางสาวปรียาภรณ์  พันธุ์เพ่ิม ศิลปศึกษา
1571 608521013 นายณัฐพล  เลิศอาวาส ศิลปศึกษา
1572 608521014 นายธีรศักดิ์  งามขาว ศิลปศึกษา
1573 608521017 นางสาวพิจิตรา  สร้อยระยา้ ศิลปศึกษา
1574 608521018 นายยุทธชัย  เปี่ยมสวัสดิ์ ศิลปศึกษา
1575 608521021 นางสาวภัณฑิรา  ประจําเกาะ ศิลปศึกษา
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1576 608521022 นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว ศิลปศึกษา
1577 608521023 นางสาวภาสินี  นินทสินธ์ ศิลปศึกษา
1578 608521025 นายอศิลา  เจือนาก ศิลปศึกษา
1579 609501007 นางสาวนิตยา  เพ่ือมเสม ศิลปศึกษา
1580 609501011 นางสาวพลอยไพลิน  มิตรดี ศิลปศึกษา
1581 609501050 นางสาวฐานิกา  หอมทั่ว ศิลปศึกษา
1582 609521003 นางสาวบุณชรัสม์ิ  เด่นดวง ศิลปศึกษา
1583 609521004 นางสาวปภัสรา  ชาติภิรมย์ ศิลปศึกษา
1584 609521008 นางสาวชุติมา  สุภาแพ่ง ศิลปศึกษา
1585 609521011 นายภาณุวัฒน์  สุนทร ศิลปศึกษา
1586 609521012 นางสาวคนัสนันท์  คุ้มภัยเพ่ือน ศิลปศึกษา
1587 609543013 นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิ์มาก ศิลปศึกษา
1588 605452002 นางสาวจิตตราภรณ์  ลอยทอง สถาปัตยกรรมภายใน
1589 605452004 นางสาวกฤติยา  จําปาหอม สถาปัตยกรรมภายใน
1590 605452005 นางสาวชนัญชิดา  เกตุแก้ว สถาปัตยกรรมภายใน
1591 605452006 นายคณาธิป  ศรีสวัสดิ์ สถาปัตยกรรมภายใน
1592 607452005 นายธีรวัฒน์  หีดสิน สถาปัตยกรรมภายใน
1593 607452006 นายภัทรกร  สมบัตินิมิตร สถาปัตยกรรมภายใน
1594 608452005 นางสาวอศัลยา  บุญกอง สถาปัตยกรรมภายใน
1595 608452010 นายภานุวัฒน์  อรชร สถาปัตยกรรมภายใน
1596 608452011 นายภานุเดช  นัยนา สถาปัตยกรรมภายใน
1597 609452003 นายสิทธิศักดิ์  เรียบร้อย สถาปัตยกรรมภายใน
1598 609452008 นายสุรนันท์  ขาวละออง สถาปัตยกรรมภายใน
1599 609452010 นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์งาม สถาปัตยกรรมภายใน
1600 608510005 นายธนพล  ลําทะแย สังคมศึกษา
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1601 608510006 นางสาวณัฐกมล  เอี่ยมโอภาส สังคมศึกษา
1602 608510007 นางสาวขวัญชนก  ตาละลักษณ์ สังคมศึกษา
1603 608510009 นางสาวพัชมน  วงศ์ชื่น สังคมศึกษา
1604 608510012 นางสาวปัณณพร  คงสาย สังคมศึกษา
1605 608510013 นางสาวศุจินันท์  ขําสวัสดิ์ สังคมศึกษา
1606 608510017 นายธวัชชัย  ส่องพลาย สังคมศึกษา
1607 608510020 นางสาวชลลดา  สัตบุษ สังคมศึกษา
1608 608510021 นางสาวศิริลักษณ์  ลําทะเเย สังคมศึกษา
1609 608510022 นางสาวพิชชาภรณ์  ขันธแก้ว สังคมศึกษา
1610 608510023 นางสาวศิริพร  ม่วงอยู่ สังคมศึกษา
1611 608510024 นางสาวเมธาวีย์  ศรีเพชร สังคมศึกษา
1612 608510025 นางสาวศิริลักษณ์  ถมนิล สังคมศึกษา
1613 608510026 นางสาวรัตนาภรณ์  หลอดศิลป์ สังคมศึกษา
1614 608510027 นายพนธกร  ปิ่นเกตุ สังคมศึกษา
1615 608510028 นายนฤเบศร  ใจบุญ สังคมศึกษา
1616 608510029 นางสาวบุษกร  โปแก้ว สังคมศึกษา
1617 608510030 นางสาวกฤติมา  หนูทิพย์ สังคมศึกษา
1618 608510031 นางสาวชุติมาส  กรรณเทพ สังคมศึกษา
1619 608510032 นางสาวอัญชุลีกร  เนียมทอง สังคมศึกษา
1620 608510033 นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว สังคมศึกษา
1621 608510035 นางสาวสุธาทิพย์  ชานนท์ สังคมศึกษา
1622 608510037 นางสาวรัชฎาพร  สนิทดี สังคมศึกษา
1623 608510039 นางสาวกชกร  คงงาม สังคมศึกษา
1624 608510042 นางสาวสุจินตนา  เกลื่อนแก้ว สังคมศึกษา
1625 608510043 นางสาวจีรพันธ์  หม้อแก้ว สังคมศึกษา
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1626 608510044 นางสาวปริฉัตร  สินพิชัย สังคมศึกษา
1627 608510046 นางสาวศิริพร  เหล่าสุข สังคมศึกษา
1628 608510047 นายนิวัติ  ฝุ่นเงิน สังคมศึกษา
1629 608510048 นางสาววนิดา  มาลา สังคมศึกษา
1630 608510049 นายทวีทรัพย์  อิทธิสมุทรเจริญ สังคมศึกษา
1631 608510053 นางสาวนภาพร  หิรัญการ สังคมศึกษา
1632 608510054 นางสาวณิชนันท์  รอดพ้น สังคมศึกษา
1633 608510055 นางสาวชลธิชา  น้ํากลั่น สังคมศึกษา
1634 608510056 นายธีรพงษ์  รอดแก้ว สังคมศึกษา
1635 608510060 นางสาวสิริพร  บัวทอง สังคมศึกษา
1636 608510062 นางสาวศิริลักษณ์  ผลบตุร สังคมศึกษา
1637 608510063 นางสาววราภรณ์  วรรณะ สังคมศึกษา
1638 608510064 นางสาวพิมพ์ชนก  เลาแก้ว สังคมศึกษา
1639 608510065 นางสาวปิยนุช  สุวรรณมา สังคมศึกษา
1640 609510002 นางสาวฐิติวรดา  คําคล้าย สังคมศึกษา
1641 609510005 นางสาวเสาวนีย์  กล่อมพจมาลย์ สังคมศึกษา
1642 609510007 นางสาวเจนจิรา  สินธุรส สังคมศึกษา
1643 609510008 นางสาวฉัตรนภา  ศรีสอาด สังคมศึกษา
1644 609510011 นางสาวกุลณัฐ  เอราวัล สังคมศึกษา
1645 609510012 นายสุวัฒน์ชัย  สะอาดนัก สังคมศึกษา
1646 609510014 นางสาวบุญฑริกา  เจี้ยมดี สังคมศึกษา
1647 609510023 นางสาวธมลวรรณ  เยาวยัง สังคมศึกษา
1648 609510034 นางสาวอัญชนาภรณ์  เก่งกล้า สังคมศึกษา
1649 609510044 นางสาวรติรส  พโยมรัตน์ สังคมศึกษา
1650 609510047 นายพงศ์ภัค  ยะโสธร สังคมศึกษา
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1651 609510053 นางสาวกวินนาฏ  เชื้อสาย สังคมศึกษา
1652 609510057 นางสาวอทิติยา  กล่ําทอง สังคมศึกษา
1653 609510061 นางสาวปวิตรา  ภู่อ้น สังคมศึกษา
1654 609510063 นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์แย้ม สังคมศึกษา
1655 609510064 นายพชร  มะลิวัลย์ สังคมศึกษา
1656 609510076 นางสาวศิรินทร  จันทร์พรหม สังคมศึกษา
1657 609510080 นางสาวชรินรัตน์  จ่ายกระโทก สังคมศึกษา
1658 609510087 นางสาวเกศราภรณ์  สุดชาติ สังคมศึกษา
1659 609510093 นางสาวอารีรัตน์  คร้ามปั่น สังคมศึกษา
1660 605461002 นางสาวอังคณา  ธุระกิจ สัตวศาสตร์
1661 605461003 นางสาวสุกัลยา  นิลเพ็ชร สัตวศาสตร์
1662 605461007 นายกานต์ชนก  จันทร์สร้อยงาม สัตวศาสตร์
1663 605461008 นายพงศกร  แสงประไพ สัตวศาสตร์
1664 605461010 นายณัฐชัย  จินดา สัตวศาสตร์
1665 605461012 นางสาวสุขฤทัย  ใจลําปาง สัตวศาสตร์
1666 605461019 นายพศวัต  กลัดตลาด สัตวศาสตร์
1667 607461001 นายมณฑล  ชูเชิด สัตวศาสตร์
1668 607461002 นายธนัญชัย  เพชรประดับ สัตวศาสตร์
1669 607461008 นายฐิติพันธุ์  เอี่ยมแสง สัตวศาสตร์
1670 607461009 นางสาวก่ิงไพร  รอดจากทุกข์ สัตวศาสตร์
1671 607461010 นายศรัณยู  แก้วบาง สัตวศาสตร์
1672 608461001 นางสาวพรทิพย์  แย้มเกษร สัตวศาสตร์
1673 608461003 นายสิทธิพงษ์  หีตน้อย สัตวศาสตร์
1674 608461005 นายธนพร  พิณทอง สัตวศาสตร์
1675 608461007 นางสาวนงนุช  รุ่มรวย สัตวศาสตร์
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1676 608461010 นางสาวเหมือนฝัน  เรียงสันเที๊ยะ สัตวศาสตร์
1677 608461012 นางสาวยลรดี  แป้นเขียว สัตวศาสตร์
1678 608461015 นางสาวภัทราภรณ์  สุขศิริ สัตวศาสตร์
1679 608461019 นางสาวลักษิกา  นาชะนาง สัตวศาสตร์
1680 608461020 นางสาววันวิวาห์  พํฒนจิตโสภา สัตวศาสตร์
1681 608461023 นางสาวสุภาวดี  ลาโภพัฒน์ สัตวศาสตร์
1682 609461003 นางสาววรรณนภา  ทองเทศ สัตวศาสตร์
1683 609461006 นางสาวอิศราภรณ์  พุ่มแตงอ่อน สัตวศาสตร์
1684 609461008 นางสาวจิรวรรณ  บัญญัติ สัตวศาสตร์
1685 609461009 นายวโรดม  เขียวขํา สัตวศาสตร์
1686 609461011 นายพงศกร  คงเจริญ สัตวศาสตร์
1687 609461013 นางสาวชลธิชา  มีอยู่ สัตวศาสตร์
1688 609461014 นางสาวลภัสรดา  ชูเหม สัตวศาสตร์
1689 609461017 นายรัชกร  สวัสดี สัตวศาสตร์
1690 609461019 นายวศิน  คงสุขเจริญชัย สัตวศาสตร์
1691 609461027 นายอธิวัฒน์  คล้ํามณี สัตวศาสตร์
1692 609461032 นายชัยวัฒน์  ขุนนุช สัตวศาสตร์
1693 609480010 นางสาวณัฐธยาน์  บุญเปี่ยม สัตวศาสตร์
1694 609589030 นายเฉลิมชัย  คุ้มเมือง สัตวศาสตร์
1695 606446045 นางสาวอารียา  เชื้อเกตุ สาธารณสุขศาสตร์
1696 606446114 นางสาวรักชนก  ฤกษ์พิจิตร สาธารณสุขศาสตร์
1697 606446122 นางสาวกาญจนา  เล็กซิโต สาธารณสุขศาสตร์
1698 606446130 นางสาวกัลยา  ปิตะแสง สาธารณสุขศาสตร์
1699 606446250 นางสาวอัสณี  มะมิง สาธารณสุขศาสตร์
1700 606446254 นางสาวอารียา  แก้วยงค์ สาธารณสุขศาสตร์
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1701 606446258 นางสาวเครือฟ้า  เจริญผล สาธารณสุขศาสตร์
1702 606446331 นางสาวกนกพร  แก้วแต้ม สาธารณสุขศาสตร์
1703 606446367 นางสาวศศินา  ทองถนอม สาธารณสุขศาสตร์
1704 606476003 นางสาวพรพิมล  ธนบัตร สาธารณสุขศาสตร์
1705 606476005 นางสาวศิรภัสสร  แก่นสะเน สาธารณสุขศาสตร์
1706 606476007 นางสาวณัฐศดานันต์  ทับเปลี่ยน สาธารณสุขศาสตร์
1707 606476008 นางสาววนิดา  ส้มโอหวาน สาธารณสุขศาสตร์
1708 606476010 นางสาวอรุโณทัย  หินเมืองเก่า สาธารณสุขศาสตร์
1709 606476012 นางสาวรัฐติกาญจน์  ปึกทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์
1710 606476013 นางสาวณัฐธิดา  ทัพน้อย สาธารณสุขศาสตร์
1711 606476018 นางสาวจุฑามาศ  พลับทอง สาธารณสุขศาสตร์
1712 606476019 นายอภินันท์  หนูเยื้อน สาธารณสุขศาสตร์
1713 606476027 นางสาวขวัญฤดี  ลบถม สาธารณสุขศาสตร์
1714 606476028 นางสาวสุกานดา  พ่วงแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
1715 606476029 นางสาวนุชจรี  บุญพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
1716 606476030 นางสาวศิริพร  ผิวเหลือง สาธารณสุขศาสตร์
1717 606476031 นางสาวโสภิตา  อ่อนตีบ สาธารณสุขศาสตร์
1718 606476033 นางสาวกชกร  อนุชน้อย สาธารณสุขศาสตร์
1719 606476035 นางสาวณัฐพร  พรหมมา สาธารณสุขศาสตร์
1720 606476040 นางสาวกาญจนา  เส็งกีหวย สาธารณสุขศาสตร์
1721 606476041 นางสาววรรนิศา  หวองเจริญพานิช สาธารณสุขศาสตร์
1722 606476042 นางสาวนาอีมะห์  ยะโกะ สาธารณสุขศาสตร์
1723 606476043 นางสาวรัตนากร  ออ่นหนองหว้า สาธารณสุขศาสตร์
1724 606476045 นางสาวเขมรินทร์  ทองด้วง สาธารณสุขศาสตร์
1725 606476049 นางสาวกัณฑิมาพร  กองแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
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1726 606476050 นางสาวกันยาพร  เรืองศิลป สาธารณสุขศาสตร์
1727 606476056 นางสาวกรรณิการ์  อําพวา สาธารณสุขศาสตร์
1728 606476061 นางสาวชุติมณฑน์  ศรีสายชล สาธารณสุขศาสตร์
1729 606476070 นางสาวอัญชลี  หม่ืนลึก สาธารณสุขศาสตร์
1730 606476071 นางสาวกมลชนก  เเสนสบาย สาธารณสุขศาสตร์
1731 606476072 นางสาวนุรอัฟนันฏ์  ดือราแม สาธารณสุขศาสตร์
1732 606476073 นางสาวอุไรพร  ใบธง สาธารณสุขศาสตร์
1733 606476078 นางสาวสุธัญญา  บัวงาม สาธารณสุขศาสตร์
1734 606488009 นางสาวขนิษฐา  จันทร์พรม สาธารณสุขศาสตร์
1735 605413002 นางสาวอินทิรา  อินทร์จุฬ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1736 605413003 นายวัชรพล  ไชยทองคํา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1737 605506003 นางสาวนริสา  ปรืดาวงษ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1738 607413001 นายเกียรติศักดิ์  ลิบลับ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1739 608413001 นางสาวสวรรยา  เอียงอุบล สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1740 608413002 นางสาวจันทร์จิรา  สนเทศ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1741 608413003 นางสาวพิมลภัส  สาลี สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1742 609475013 นางสาวสุชานรี  นกแก้ว สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1743 609501080 นางสาวพลอย  ภูดินดาน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1744 606446290 นางสาวจันทวรรณ  สุขเกษม สุขภาพและความงาม
1745 606488006 นางสาวสุธินันท์  ขยายศรี สุขภาพและความงาม
1746 606488007 นางสาวณัฐิยา  แก้วแมน สุขภาพและความงาม
1747 606488011 นางสาวจรินทร์ทิพย์  โตใหญ่ดี สุขภาพและความงาม
1748 606488012 นางสาวณิธิกานต์  บุญทบ สุขภาพและความงาม
1749 605442001 นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มไสว อาหารและโภชนาการประยุกต์
1750 605442002 นางสาวญานิกา  ทองเพน อาหารและโภชนาการประยุกต์
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1751 605442003 นายอภิวัฒน์  เข็มทอง อาหารและโภชนาการประยุกต์
1752 605442005 นางสาวสุนันทา  สุจิเจิม อาหารและโภชนาการประยุกต์
1753 605442007 นางสาวมินตา  วีระไพศาล อาหารและโภชนาการประยุกต์
1754 605442010 นางสาวอาภาวรรณ  สร้อยกล่ํา อาหารและโภชนาการประยุกต์
1755 605442012 นายกฤตภพ  ศรีชาติ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1756 605442014 นางสาวภัคจิรา  พุทธพงษ์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1757 608442010 นางสาวฟาติมา  วีรวัธน์วณิชย์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1758 608442012 นายอนุชา  เอี่ยมสําอางค์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1759 608472003 นางสาวอัญชิสา  ศรีสว่าง อาหารและโภชนาการประยุกต์
1760 609417008 นางสาวชนม์นิภา  กงเกียน อาหารและโภชนาการประยุกต์
1761 609432029 นายณัฐพล  วัชรานนท์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1762 609442007 นางสาวจารุวรรณ  ดําสะอาด อาหารและโภชนาการประยุกต์
1763 609442010 นางสาววราภรณ์  ธรรมชัย อาหารและโภชนาการประยุกต์
1764 609442016 นางสาวศิริพร  แสงแก้ว อาหารและโภชนาการประยุกต์
1765 609442021 นางสาววรากร  จับใจ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1766 609442022 นายนนทชัย  สวนสําราญ อาหารและโภชนาการประยุกต์
1767 609442023 นายเสกสรรค์  ม่วงมณี อาหารและโภชนาการประยุกต์
1768 605427014 นางสาวสุพัชชา  อาจสามารถ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1769 605429001 นางสาวเกศสุนี  บุตรศิริ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1770 605429003 นายพชร  ชุติวิริยะนากุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1771 605429004 นางสาวโสมนภารัตน์  โสภิตสกุลมาศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1772 605429005 นางสาวมนัญชยา  ยิ้มรอด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1773 605429006 นางสาวพัณณิตา  อภิพัฒนกุลวงศ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1774 605429007 นายธนากร  พิมลพรรณสกุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1775 605429008 นางสาวสุพรรษา  ฟูเฟ่ือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
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1776 605429012 นางสาวนลินี  ชูพัฒน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1777 605429014 นางสาวสุริวิภา  มาตทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1778 605429015 นางสาวพิรยา  คชสิงห์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1779 605429021 นายเด่นภูมิ  สังข์ทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1780 605466006 นางสาวชลิดา  หนูบํารุง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1781 605475006 นายชยานันท์  เหมือนบุญ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1782 608429006 นางสาวธนพร  แก้วเกิด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1783 608429007 นางสาวรุ่งกานดา  อยู่สบาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1784 608429009 นางสาวกนกวรรณ  แสงจันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1785 608429011 นางสาวพัชรินทร์  ม่วงน้อย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1786 608429013 นางสาววรรณิษา  เกตุหอม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1787 608429014 นางสาวธันวารัตน์  พุ่มพันธ์วงค์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1788 608429015 นางสาวนวรัตน์  คําเวียง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1789 608429017 นายเจริญ  แสงคํากุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1790 608429022 นางสาวทวิพร  ทองทิพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1791 608429027 นางสาววัลลภา  ชุ่มอิ่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1792 608429028 นางสาวสายทิพย์  โพธิ์กลิ่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1793 609429002 นางสาวกานต์ธิดา  แช่มเครือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1794 609429009 นางสาวขวัญฤทัย  วิภาตะรักษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1795 609461007 นางสาวฤดีมาศ  บุญรอดน้อย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
1796 605427002 นายสุรเชษฐ์  อุดมคุณากร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1797 605427008 นางสาวปรียะพร  บัวกลีบ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1798 605427012 นายภูมิ  เจริญศรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1799 605427015 นายพรภาวิษย์  กรีดกราย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1800 605427024 นางสาวรุ่งนภา  แหวนแก้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
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1801 605427026 นางสาวพันธุ์รวดี  อยู่ยั่งยืน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1802 605427027 นางสาวสิรีธร  สืบสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1803 607427001 นายนนทวัฒน์  ดวงเนตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1804 608427004 นางสาวปรารถนา  ทอดสนิท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1805 608427007 นางสาวพรพิมล  เนียมศรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1806 608427016 นางสาวศุภานัน  แย้มภู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1807 608427017 นางสาวศิริมา  สินทรัพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1808 608427025 นางสาวกนกวรรณ  พัดนาค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1809 608427026 นางสาวกรรณิกา  พัดนาค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1810 608427027 นางสาวภัทรา  จันทร์หอม อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและโรงแรม
1811 608427029 นางสาวฐาปณี  บุญจันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1812 608427034 นางสาวจุฬาทิพย์  ยุเหล็ก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1813 608427036 นางสาวโชติกุล  นิลเถ่ือน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1814 608427039 นางสาวเรืองรัตน์ดา  สีแดง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1815 608427040 นายศรายุทธ  อุดมศิริ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1816 608427041 นางสาวนัทธมน  พูลนิล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1817 608427045 นางสาวศาริกา  มาเขียว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1818 609427004 นางสาวนิวรรณรัตน์  สระทองร้อย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1819 609427007 นางสาวกรรณิการ์  เทศธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1820 609427013 นางสาวบุษบา  ค้ิวสูงเนิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1821 609427021 นางสาวศิริพร  อรุณเกษตรโชค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1822 609427022 นางสาวจันทนี  ก่อแก้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1823 609427033 นางสาวพนัชกร  มณีรัตน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1824 609427036 นางสาวเกศรา  กริชเพชร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1825 609427037 นางสาวสุทธิดา  อุปพงค์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
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1826 609427038 นางสาวสุกัญญา  โมลา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1827 609427040 นายธนศักดิ์  เพ็งกลัด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1828 609427042 นางสาวอภิญญา  ภู่มาลา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1829 609427044 นางสาวกาญชนก  สุกใส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1830 609510089 นางสาววราภรณ์  อิสิงห์จันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1831 609586124 นางสาวอนันดา  งามดี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
1832 609586126 นางสาวอรวรรณ  ประยูรหงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
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