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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)
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คณะครุศาสตร์
1 656586076 นางสาวณัชฎาพร ฉิมเงิน การศึกษาปฐมวัย
2 655589005 นายสิทธินนท์ คําเทศ พลศึกษา
3 655589008 นายณัฐวุฒิ เสมเถ่ือน พลศึกษา
4 655589011 นายชวิน ดิษฐประยูร พลศึกษา
5 655589026 นางสาวบัวชมพู ฟองนนที พลศึกษา
6 655589047 นายซารีฟุดดีน บูกุ พลศึกษา
7 655589061 นายธราเทพ ศรีใส พลศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 658457004 นายปริภัทร จันทร์พราหมณ์ การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา
2 658461050 นายเดชนรินทร์ ชลภาพ สัตวศาสตร์
3 655446070 นางสาวกานต์ธิดา บัวสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4 659471003 นางสาวชนากาญจน์ พรมสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 654543010 นายเจษฎากร ตรีเพชรศรี คณิตศาสตร์
2 659543028 นายจตุพล นวลจังหวัด คณิตศาสตร์
3 656548006 นางสาวจันทกานต์ บัวล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 656586007 นางสาวจิระนันต์ พุ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 659548004 นายชิตพล มีแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 659548005 นางสาวอรจิรา สีดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 659548006 นายธีรศักดิ์ เชิงชม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 656548005 นางสาวพรพัชญาณ์ พ่วงพูลวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 654543019 นางสาวปรียานุช ผลอรัญ ชีววิทยา
10 654549009 นางสาวจันจิรา บุญคง ชีววิทยา
11 655549002 นางสาวนัจวา วงษ์เจริญ ชีววิทยา
12 656543012 นางสาวปณิตา ฮวบอินทร์ ชีววิทยา
13 659549003 นางสาวพรสุดา เจริญสุข ชีววิทยา
14 658432019 นางสาวศศิประภา ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
15 658432020 นายวรายุท สุวรรณวงศ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
16 658432023 นางสาวทิติญาภา คงศร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
17 658432025 นายชิวเจ๋ีย สันติพิทักษ์วงศ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
18 658432027 นายวิศรุต คุ้มน้อย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
19 658432034 นายแอนดี้ ฮอฟสเตทเทอร์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 655416004 นางสาวพิมพ์ชนก เต่าหลาย ภาษาจีน
2 656416020 นางสาวณิชาภัทร นิลเนตร์ ภาษาจีน
3 659416013 นางสาวชาณิสา โคตรคํา ภาษาจีน
4 656501040 นางสาวธมลวรรณ มะลิลา ภาษาไทย
5 655502007 นางสาวเจวารินทร์ ยัญญะจันทร์ ภาษาอังกฤษ
6 655507005 นายนวพล ว่องไว ดนตรีศึกษา
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7 655506003 นายพีรพันธ์ พุ่มพันธ์ นาฏศิลปศึกษา
8 655589025 นางสาวแสงแข ซ่ือสัตย์ นาฏศิลปศึกษา
9 656506001 นางสาวพิชญาภา สมศรี นาฏศิลปศึกษา
10 656506004 นางสาววิมลสิริ องคเรียน นาฏศิลปศึกษา
11 659506001 นางสาวณัฐิดา แก้วเนตร นาฏศิลปศึกษา
12 659506002 นางสาวณัฏฐนันท์ ชาติทอง นาฏศิลปศึกษา
13 659506003 นางสาวภัณฑิลา มุขแจ้ง นาฏศิลปศึกษา
14 659506004 นางสาวพรทิพา สวัสดี นาฏศิลปศึกษา
15 659506006 นางสาวตวงรัตน์ อัครฤทธิ์ธนวัต นาฏศิลปศึกษา
16 659506007 นางสาวทิพวรรณ สังข์สุข นาฏศิลปศึกษา
17 655510023 นางสาวสุนิสา ขําเพชร สังคมศึกษา
18 655510028 นางสาวเพชรรัตน์ หิรัญ สงัคมศึกษา
19 655521005 นางสาวจิราพร ยุบรัมย์ ศิลปศึกษา
20 655521007 นางสาวธนพร สามนปาล ศิลปศึกษา
21 656521003 นางสาวอัจฉรีย์ ก่ิงป้อง ศิลปศึกษา
22 656521008 นายสุรสิทธ์ อํ่าแสง ศิลปศึกษา
23 656586041 นางสาวณัฐกฤตา ขุนนางจ่า ศิลปศึกษา
24 659521002 นางสาวณัฐริยา ชูเชิด ศิลปศึกษา
25 659521004 นายกิตติกานต์ เเซ่ตั้ง ศิลปศึกษา
26 659521007 นางสาวจิรัชยา ย้ิมยวน ศิลปศึกษา
27 659521008 นางสาวจุฑามาศ ศักดิ์ปฎิฐา ศิลปศึกษา
28 654521005 นายจักรพันธ์ ทับจิตต์ ศิลปศึกษา
29 658405015 นางสาวนนธิชา สุขวิสุทธิ์ การพัฒนาชุมชนและสังคม
30 658405027 นายพงศภัค บุญพัก การพัฒนาชุมชนและสังคม
31 658405031 นายอนุสรณ์ พราหมณีโสภา การพัฒนาชุมชนและสังคม
32 658417004 นายนิธินันท์ ฐาปนพลายพงษ์ ศิลปะการออกแบบ
33 658475033 นายฉัตรชัย เปี้ยวน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
34 658475036 นายชัชวาล สมพร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
35 658475039 นางสาวดวงลักษณ์ แย้มเกษร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
36 659475005 นางสาวสรณ์ศิริ เฮงสูงเนิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
37 656589068 นายจิรวัฒน์ เจริญกลิ่น บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
38 658413010 นางสาวปวีณา นุภาสันต์ บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
39 658413016 นางสาวอภิญญา สว่างดี บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
40 658413018 นายสยามรัฐ ขุนพรม บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
41 658413019 นายธีรเทพ ราชวงศ์ บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
42 658413020 นางสาววรรณพร อร่ามศรี บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
43 658415021 นางสาวนฤมล เจริญลิบ บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
44 658433030 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นจันทร์ บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
45 658418058 นางสาวพัชรพร อุระทัย อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
46 658428003 นางสาวลีนา และอรุณ อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ



เอกสารแนบ 1 | หน้า3 จาก 6

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)
ที่ รหัสสมัคร ช่ือ สกุล สาขาวิชา
47 658428004 นายพิสิษฐ์ บุตรเนียม อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
48 658428005 นายนนทพัทธ์ ปรมัตถ์คุณาสิน อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
49 658428006 นางสาวสุทธิการต์ อาสนสุวรรณ์ อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
50 658428011 นายเกษมศักดิ์ เรืองรัตน์ อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
51 658428016 นางสาวศศิธร ศรีเมฆ อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
52 658428018 นางสาวกัญญามาศ จํานงนภรักษ์ อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
53 658428021 นางสาวโฉมสุดา สังกะเสริฐ อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
54 658428025 นายศรัณย์ เนียมนาค อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
55 659428004 นายณัฐพงศ์ บัวพูล อุตสากรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและบริการ
56 658429012 นายชลสิทธิ์ โหมดวัฒนะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
57 659427001 นางสาวเรืองศิริ กลิ่นพุดตาล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
58 658415002 นางสาวพิยดา อัครโยธิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
59 658405026 นายวีรกานต์ ฉัตรกรด รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
60 658422008 นางสาววรรณวิสา สิงหะ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
61 658422019 นายธีรนัย เนียมเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
62 658422065 นางสาวบุณยานุช สังข์สัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
63 658422080 นางสาวฐานิดา คชกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
64 658422087 นางสาวรุจจิรา เกษร รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
65 658422090 นายศิวกร สุขวาทิน รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
66 658422094 นายนันทภพ โตใหญ่ดี รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน
67 655502011 นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์ศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
68 658422082 นางสาวพรหมพร ไกรดาว รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
69 658422108 นายภวินท์ โกมลมาลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
70 658423034 นางสาวศิโรรัตน์ อ้อมคล้าย รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
71 658423038 นางสาวจารุวรรณ ทรัพย์สิน รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
72 658423041 นางสาวพัสตราภรณ์ เมฆม่วง รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
73 658423054 นางสาวพรพิมล มาขํา รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
74 658423118 นางสาวชนกพร พลูยศ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
75 658423120 นางสาวปรียาภรณ์ ป้อมบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
76 658423122 นายนันทนนท์ มหานิล รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
77 658423124 นางสาวสุพัตรา โพธิ์ชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
78 658423125 นางสาวปุณณภา สุนเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
79 658423127 นางสาวณัฐรดา สายสกล รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
80 658423128 นางสาวฟ้าใส คร้ืนจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
81 658423134 นางสาวบุญรัตน์ คุ้มภัย รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
82 658423138 นางสาวธัญลักษณ์ บรรยงคิด รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
83 659423038 นายธีรภัทร์ แสงแตง รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
84 659423039 นายชวกร ประกอบการ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
85 654589010 นายศิริวัฒน์ เผ่าสําราญ นิติศาสตร์
86 658412027 นางสาวธัญพร เอ่ียมสวัสดิ์ นิติศาสตร์
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87 658412090 นางสาวสุภัทรา ล้ําเลิศ นิติศาสตร์
88 658423011 นางสาวกมลวรรณ อุบลแย้ม นิติศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1 658435011 นางสาวปภาวดี โพธิ์นิล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
2 658435013 นางสาวมาวิสา นาเมืองบุรภัทร การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
3 658435014 นางสาวมินตรา ทองตัน การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
4 658435015 นายกฤษฎา บุญเทศ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
5 658435016 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วกระมล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
6 658435017 นางสาวนัชชา โตใหญ่ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
7 658435018 นางสาวสุทธิลักษณ์ เจริญสุข การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
8 658435019 นางสาวมัชชุกานต์ รู้รอบ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
9 658435020 นางสาวนรินทร์รัตน์ สุนทร การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
10 658435021 นางสาวพัชราภรณ์ ชูราศรี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
11 658418024 นางสาวจันทรัสม์ หวลกําเนิด การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
12 658418030 นางสาวสโรชา อินทร์เรือง การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
13 658418051 นางสาวจิรปภา เอ่ียมจันทร์ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
14 658418061 นายยสุตมา พูลลาภ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
15 658418068 นางสาวชุติมา ยอดย่ิง การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
16 658418072 นางสาวเจตสุภา สาละวัน การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
17 659418015 นายจิรพงศ์ ขันธ์อุดม การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
18 658418002 นางสาวเกษมณี แสงอินทร์ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
19 658428002 นางสาวปทิตตา ตันศรีวงษ์ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
20 658434004 นางสาวพรรณรัตน์ ประทุม การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
21 658434007 นางสาวพรรณกร เกตุพยัคฆ์ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
22 658434008 นางสาวสุชาดา ครึกคร้ืน การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
23 658434009 นางสาวศวิตา พรรณโรจน์ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
24 658434011 นางสาวปาริชาติ เกตุคอย การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
25 658434014 นายนฤบดี พลายแก้ว การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
26 658434015 นางสาวณัฐทินี ดุษฎี การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
27 658434016 นางสาวนารีรัตน์ ช่อพยอม การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
28 659434003 นายธนภัทร เพ็งนวม การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
29 659434005 นางสาวชไมพร นวมศิริ การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
30 659434006 นางสาวนิชธาวัลย์ เย็นฉํ่า การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
31 658433032 นายพุฒิพงษ์ น้อยสอาด การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
32 658433038 นายธีรภัทร์ ปิ่นพงษ์ การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
33 658433040 นายชญานนท์ มากประเสริฐ การบริหารธรุกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
34 658433046 นางสาวนิสารัตน์ พยนต์ศิริ การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
35 658433048 นางสาวมณีวรรณ พ่วงสําราญ การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
36 658433049 นายขจรศักดิ์ แก้วทอง การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
37 659433006 นางสาวเสาวลักษณ์ เอมจุ้ย การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
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38 659433007 นายธีรพงษ์ พุกงาม การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
39 659433008 นายธีรศักดิ์ พุกงาม การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
40 659433011 นางสาวภูริตา เอ่ียมสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล)
41 656476022 นางสาวนิศาชล แดงโชติ การบัญชี
42 658431041 นางสาวนันท์นภัส นกยูงทอง การบัญชี
43 658431047 นางสาวนภัทร ศรีสนั่น การบัญชี
44 658431048 นางสาวสรัลชนา พรหมเดช การบัญชี
45 659431002 นางสาวสุพรรณนิดา กองสกุลพงค์ การบัญชี
46 659431004 นางสาวจิราวรรณ สํามะลี การบัญชี
47 659431010 นางสาวโศภิษฐ์ บุญทัย การบัญชี
48 654507013 นางสาวนฤมล พราหมณ์น้อย นวัตกรรมการสื่อสาร
49 658413006 นางสาวณัฐณิชา เฟื่องฟู นวัตกรรมการสื่อสาร
50 659415015 นายสุขสันต์ อินทนาศักดิ์ นวัตกรรมการสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 658451003 นายศุภณัฐ เกษสุวรรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
2 658451004 นายสิริชัย ศรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
3 658451009 นายธนาดล ทองมีศรี วิศวกรรมอุตสาหการ
4 658451015 นายยศพล อู๋ วิศวกรรมอุตสาหการ
5 658451016 นายวรยุทธ ศิโรรัตนพาณิชย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
6 658451019 นายศิขรินทร์ พึ่งพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
7 658451024 นายชนน หนูพันขาว วิศวกรรมอุตสาหการ
8 659451001 นายนเรศ ทองมาลี วิศวกรรมอุตสาหการ
9 659451002 นายพิพิธพล แก้วนก วิศวกรรมอุตสาหการ
10 658453027 นายสุภชัย ศรีอร่าม วิศวกรรมไฟฟ้า
11 658453034 นายเจษฎา หนูสะพลี วิศวกรรมไฟฟ้า
12 658455007 นายชิษณุพงศ์ ศิลปธรรม วิศวกรรมพลังงาน
13 658455008 นายกฤษดา สังข์สายศิริกุล วิศวกรรมพลังงาน
14 658455010 นายไชยวุฒิ เขียวหวาน วิศวกรรมพลังงาน
15 658455011 นายปุริมปรัชญ์ เซียงเจ็น วิศวกรรมพลังงาน
16 658455012 นางสาวธนิศรา ผ่องลาภ วิศวกรรมพลังงาน
17 658466017 นายหัสวรรษ ทองสิน วิศวกรรมพลังงาน
18 658466013 นายอดิศักดิ์ เทศสาลี วิศวกรรมเคร่ืองกล
19 658466010 นายเหมันต์ อาจณรงค์กร วิศวกรรมเคร่ืองกล
20 658466015 นายสิงห์หา โสภาเลิศ วิศวกรรมเคร่ืองกล
21 658459003 นายจักราวุธ สินคงอยู่ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
22 658459005 นางสาวฐิติมา พริกนุ่น วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
23 658459006 นายณัฐกมล ยินดี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
24 659459001 นายปภาวิชญ์ จันทร์แจ่ม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
25 658464002 นายฉัตรกรินทร์ ทองงาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
26 658464009 นายนนธรัตน์ พิศาลธรรมกุล วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 655550006 นางสาวนาราภัทร เอ่ียมสําอางค์ คอมพิวเตอร์
2 654550002 นายธีรพงศ์ อินพันทัง คอมพิวเตอร์
3 658444043 นายพงศกร จันลา วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 658444046 นายอรรถพล วอทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 658444047 นายกาจบัณฑิต แก้วเมฆผา วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 658444049 นายณัฐวุฒิ สืบย้ิม วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 658444051 นายหัตถ์ฐากร แน่นอุดร วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 658444052 นางสาววรรณิศา ศรีวายพราหมณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 658444053 นายธนเดช อุดมสินธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 658444060 นายจิรปกรณ์ ทองไกรแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 654550001 นางสาวณภัสสร คมคํา คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงวิชาเทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล
12 658444041 นายศุภกิตติ์ โกมล คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงวิชาเทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล
13 658472005 นายปัณณทัต เพียรทอง คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงวิชาเทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล
14 658472006 นายทัตพงศ์ คุ้มเมือง คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงวิชาเทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล
15 658472008 นางสาวปิยะนุช แก้วเทส คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงวิชาเทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล
16 659472003 นางสาวณัฐพร เต่าทอง คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แขนงวิชาเทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล
17 658474014 นายสรวิศ นุสี นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์
18 658481001 นายศุภเชษฐ์ พลายน้อย นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์
19 658481003 นายเดชฤทธิ์ อวยพร นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์
20 658481005 นายภูชิสสะ เท่าบุรี นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์
21 658481009 นายพนา สุริยวงศ์ นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์
22 658481010 นายจักรกฤษ ศรีวิจิตร์ นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์
23 659478001 นายสทุธวีร์ มานเมาะ นวัตกรรมดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และเกมส์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1 654473011 นางสาวณัฐนันท์ ปักษา การแพทย์แผนไทย
2 655473026 นางสาววิรุณมาศ กําบัง การแพทย์แผนไทย
3 654446001 นางสาวจิราวรรณ แซ่พัว พยาบาลศาสตร์
4 655446110 นางสาวทัศลีมา หะยีมามะ พยาบาลศาสตร์
5 655446139 นางสาวจุฑามาศ ชูลี พยาบาลศาสตร์
6 655446209 นางสาวนัฐชา สีโสดา พยาบาลศาสตร์
7 656446164 นางสาวอรปรียา สุขไม่รู้เสื่อม พยาบาลศาสตร์
8 656446215 นางสาวสุภัทรษร แตงอุดม พยาบาลศาสตร์
9 655476018 นางสาวกาญจนา ช่วยชาติ สาธารณสุขศาสตร์
10 655476023 นางสาวพาขวัญ พวงไม้ สาธารณสุขศาสตร์
11 655476030 นางสาวภรณีนิภา แซ่ดั่น สาธารณสุขศาสตร์
12 655476050 นางสาวพรชนก รอดประจง สาธารณสุขศาสตร์
13 659476058 นางสาวอารี นกทอง สาธารณสุขศาสตร์

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี




























