
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ(PBRU English Placement Test) 
                      ของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

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

                     ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการสอบวัดระดับความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2565  เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บัดนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ประมวลผลคะแนนการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English 
Placement test) ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อในเอกสารแนบ 1 โดยผู้สอบผ่านตามรายชื่อใน
เอกสารแนบ 1 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาดังนี้ 

รายวิชา ส าหรับนักศึกษา 
2220211 ภาษาอังกฤษส าหรับการทดสอบมาตรฐานสากล 1 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  

  กรณีผู้เข้าสอบที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 สามารถตรวจสอบ และขอทราบผลคะแนน
ได้ที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ต้ังแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
(อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริญวิชยภักดี) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา

1 654186219 นางสาวรัตมณี เขตตฝ้ัน การศึกษาปฐมวัย 
2 654186226 นางสาวสุภาวีร์ ศิริวัฒนชัยพร การศึกษาปฐมวัย 
3 654189124 นายวิศรุต สีศิริ พลศึกษา 
4 654189217 นายธราเทพ ศรีใส พลศึกษา 

5 654271118 นายภูริภัทร ละมูลมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6 654150109 นางสาวสุวนันท์ ตะเภาน้อย คอมพิวเตอร์ 
7 654150112 นายชวลิต เอ้ืองสัจจะ คอมพิวเตอร์ 
8 654150113 นายโชคประสิทธิ์ ศรีเกตุ คอมพิวเตอร์ 
9 654150123 นายสิทธิพงศ์ ณัฐวุฒิศักดิ์ คอมพิวเตอร์ 
10 654244101 นางสาวคนึงพร ชูใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11 654244102 นางสาวคัทลียา สว่างพราย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12 654244104 นางสาวเพ็ญพิชชา อารีมิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
13 654244115 นายชฎายุ เกิดสรรทัศน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14 654244117 นายทินภัทร นําสินจรรยาสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
15 654244120 นายธนภพ สมใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16 654244123 นายธีรพล งามเอกเอ่ียม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
17 654244130 นายภูรี ทิมแท้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 654244132 นายวีกฤต กล่ินสุคนธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
19 654244134 นายศุภกฤต กล่ินพิกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 654244138 นายสิทฐิพล อรุณรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
21 654272108 นายสรวิชญ์ พรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล)
22 654272114 นายอนุชา ไทยเดิม คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีสํานักงานดิจิทัล)
23 654274101 นางสาวกริษฐา หาญราษฎร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
24 654274102 นางสาวคีร์ระดา เทพพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
25 654274110 นายธัญพิสิษฐ์ จันทร์สน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
26 654274114 นายมนัสนันท์ คัดทะสิงห์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
27 654274117 นายศักดินนท์ อุ่นเมือง คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
28 654274119 นายศุภโชค ตูวิเชียร คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
29 654274122 นายธราดล ธราพร คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
30 654281102 นายกษิณ หาญภูมิพิพัฒน์ นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม)
31 654281103 นายจักรกฤษ ศรีวิจิตร์ นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม)
32 654281105 นายนิตินัย แสงอาทิตย์ นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม)
33 654281107 นายพริษฐ์ พลชัย นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม)

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
34 654281114 นายปิยะมินทร์ สงเงิน นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม)
35 654281115 นายชิษณุชา จันทร์แสง นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม)

36 654973106 นางสาวซีตีรอซาน๊ะ เจะเด็ง การแพทย์แผนไทย 
37 654973114 นางสาวบุษญา ม่วงอุมิงค์ การแพทย์แผนไทย 
38 654973116 นางสาวปาตีเมาะ ดอเล๊าะ การแพทย์แผนไทย 
39 654973117 นางสาวปาตีเมาะ อาเย๊าะแซ การแพทย์แผนไทย 
40 654973126 นางสาววิรุณมาศ กําบัง การแพทย์แผนไทย 
41 654973132 นายคทาภฤต สวัสดี การแพทย์แผนไทย 
42 655176103 นางสาวกาญจนา แก้วคําจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
43 655176131 นางสาวสุดารัตน์ เย็นจิต สาธารณสุขศาสตร์ 
44 655176137 นายเมธี ทองพิมาย สาธารณสุขศาสตร์ 
45 655176218 นางสาวบุญสิตา แตงรอด สาธารณสุขศาสตร์ 
46 655176227 นางสาวภัททิยา บุญรอด สาธารณสุขศาสตร์ 
47 655176229 นางสาวศิริวรรณ แจ่มกระจ่าง สาธารณสุขศาสตร์ 
48 655176235 นางสาวอารี นกทอง สาธารณสุขศาสตร์ 
49 655246102 นางสาวกัลยา เรืองอร่าม พยาบาลศาสตร์ 
50 655246103 นางสาวจิราพร จํารัสประเสริฐ พยาบาลศาสตร์ 
51 655246104 นางสาวจิราพร พราหมณ์โสภณ พยาบาลศาสตร์ 
52 655246113 นางสาวเบญจมาภรณ์ เละสัน พยาบาลศาสตร์ 
53 655246118 นางสาวแพรวา สีม่วง พยาบาลศาสตร์ 
54 655246121 นางสาวมัณฑนา เจริญมาตร์ พยาบาลศาสตร์ 
55 655246132 นางสาวสุรีรัตน์ หอมกระแจะ พยาบาลศาสตร์ 
56 655246133 นางสาวอภิชรา คําทอง พยาบาลศาสตร์ 
57 655246210 นางสาวณัฎฐธิดา พรมศรี พยาบาลศาสตร์ 
58 655246212 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชุมแสง พยาบาลศาสตร์ 
59 655246218 นางสาวพรกมล พรมกอง พยาบาลศาสตร์ 
60 655246219 นางสาวภัทราภรณ์ แซ่จึง พยาบาลศาสตร์ 
61 655246221 นางสาวยุวนี นาคเสน พยาบาลศาสตร์ 

62 654101101 นางสาวกมลพร พ่วงแม่กลอง ภาษาไทย 
63 654101105 นางสาวชลธิชา เย็นยิ่ง ภาษาไทย 
64 654101119 นางสาววาสนา พุทธชาติ ภาษาไทย 
65 654101203 นางสาวจารุวรรณ์ คุ้มตลอด ภาษาไทย 
66 654101208 นางสาวทิพย์เกษร จันทร์เพ็ง ภาษาไทย 
67 654101211 นางสาวธมลวรรณ มะลิลา ภาษาไทย 

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
68 654101215 นางสาวพรปวีณ์ ขําวิไล ภาษาไทย 
69 654101227 นายชณานันท์ พิมพ์ยนต์ ภาษาไทย 
70 654102102 นางสาวกัญญาภัทร ปัตเมฆ ภาษาอังกฤษ 
71 654102103 นางสาวจิตรวดี ดวงดาว ภาษาอังกฤษ 
72 654102104 นางสาวจุฑามาศ คําม่วง ภาษาอังกฤษ 
73 654102106 นางสาวณัฐพร รักเกาะ ภาษาอังกฤษ 
74 654102107 นางสาวณิชกานต์ มูลสอาด ภาษาอังกฤษ 
75 654102108 นางสาวนันทิดา เรืองปลอด ภาษาอังกฤษ 
76 654102109 นางสาวเบญจมาศ โตทัพ ภาษาอังกฤษ 
77 654102112 นางสาวพิยดา พูทอง ภาษาอังกฤษ 
78 654102113 นางสาวมนัสนันท์ พันธ์โพธิ์ ภาษาอังกฤษ 
79 654102115 นางสาววรรณกานต์ ชวงศ์วัฒนา ภาษาอังกฤษ 
80 654102117 นางสาวศศิวิมล ใสสุชล ภาษาอังกฤษ 
81 654102121 นางสาวอรอุษา เจริญรักษา ภาษาอังกฤษ 
82 654102123 นายณัฐดนัย รักตะสิงห์ ภาษาอังกฤษ 
83 654102124 นายธนกฤต แป้นทอง ภาษาอังกฤษ 
84 654102125 นายธนภูมิ ร่วมวงษ์ ภาษาอังกฤษ 
85 654102127 นายภาคภูมิ คูณทวี ภาษาอังกฤษ 
86 654102128 นายยศพัทธ์ จักมูล ภาษาอังกฤษ 
87 654102129 นายวิวัฒน์ คงนวล ภาษาอังกฤษ 
88 654102130 นายสุริยา แสงกลับ ภาษาอังกฤษ 
89 654102203 นางสาวขวัญสิราภรณ์ ดิษบรรจง ภาษาอังกฤษ 
90 654102204 นางสาวจิรัชญา สนามไชย ภาษาอังกฤษ 
91 654102205 นางสาวชนิดาภา กันตวรวัตน์ ภาษาอังกฤษ 
92 654102207 นางสาวธนัชญา พราหมณ์ช่ืน ภาษาอังกฤษ 
93 654102208 นางสาวธนัญชา วิสินธุ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
94 654102210 นางสาวนภัสธิดา ภูศรีเทศ ภาษาอังกฤษ 
95 654102211 นางสาวพรทิพย์ ขําทวี ภาษาอังกฤษ 
96 654102218 นางสาวศศิธร เนตรแก้ว ภาษาอังกฤษ 
97 654102219 นางสาวสุธาสินี หวานจ้อย ภาษาอังกฤษ 
98 654102220 นางสาวสุนิษา เผ่าพงษา ภาษาอังกฤษ 
99 654102224 นายกฤษนัย แซ่ล้ี ภาษาอังกฤษ 
100 654102225 นายณพกร รุ่งมณี ภาษาอังกฤษ 
101 654102226 นายปิติกร เหล็กน่ิม ภาษาอังกฤษ 
102 654102227 นายพิศณุ ชาญชัยสิทธิกุล ภาษาอังกฤษ 
103 654107116 นายธนสิทธิ์ หะรังศรี ดนตรีศึกษา 
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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
104 654110121 นายชัยธวัช ธูปหอม สังคมศึกษา 
105 654116102 นางสาวกัญญาณัฐ ตามใจเพื่อน ภาษาจีน 
106 654116104 นางสาวกัญญารัตน์ เอกนก ภาษาจีน 
107 654116108 นางสาวชมพูนุท เทียนนาค ภาษาจีน 
108 654116117 นางสาวถาวรีย์ สุทธิบุตร ภาษาจีน 
109 654116121 นางสาวปภัสสร อยู่สุวรรณ ภาษาจีน 
110 654116128 นางสาวสุปราณี กรีดกราย ภาษาจีน 
111 654116129 นางสาวอนัญญา เกตโกมล ภาษาจีน 
112 654116137 นางสาวพิมพ์ชนก เต่าหลาย ภาษาจีน 
113 654121117 นายกิตติกานต์ เเซ่ตั้ง ศิลปศึกษา 
114 654121118 นายจักรพันธ์ ทับจิตต์ ศลิปศึกษา 
115 654305106 นางสาวพรรณกร พันธ์เปรม การพัฒนาชุมชนและสังคม 
116 654305121 นายสงกรานต์ บุญรอด การพัฒนาชุมชนและสังคม 
117 654313114 นายวิทวัส ปานสวย บรรณารักษศาสตร์และการจัดการส่ือดิจิทัล 
118 654317101 นางสาวกัญญาภัค ทองเอียง ศิลปะการออกแบบ 
119 654317102 นางสาวกุลธิดา นําแสงจรรยาสุข ศิลปะการออกแบบ 
120 654317106 นางสาวธิญาดา หลวงแก้ว ศิลปะการออกแบบ 
121 654317110 นางสาวพิชญ์สินี สุวรรณาหยก ศิลปะการออกแบบ 
122 654317112 นางสาวลักษิกา มิ่งเมือง ศิลปะการออกแบบ 
123 654317113 นางสาวสรธร ทรัพย์มูล ศิลปะการออกแบบ 
124 654317114 นางสาวสุตาภัทร บุญรอด ศิลปะการออกแบบ 
125 654317116 นายกฤษฎา กล่ันยิ่ง ศิลปะการออกแบบ 
126 654317123 นายวชิรพล แจ้งศิริกุล ศิลปะการออกแบบ 
127 654317126 นายเอ้ืออังกูร สุวรรณศรี ศิลปะการออกแบบ 
128 654327104 นางสาวพิยดา อัครโยธิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว)
129 654327113 นายเกษมศักดิ์ เรืองรัตน์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว)
130 654327116 นายนนทพัทธ์ ปรมัตถ์คุณาสิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว)
131 654327119 นายสหรัฐ แซ่โง้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว)
132 654329102 นางสาวนริศรา สิงหาบุตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
133 654329104 นางสาวพัชรนาถ เรืองวานิช อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
134 654329113 นายKYAW AUNG SOE อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 
135 654375102 นางสาวกุลณัฐธิดา วันเสือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
136 654375104 นางสาวจารุรัศมิ์ วุฒิสาธิยานนท์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
137 654375106 นางสาวชัญญานุช ประสานนานุรักษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
138 654375107 นางสาวชาคริยา เพชรสุด ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
139 654375108 นางสาวณัฐกมล เมืองธรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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140 654375109 นางสาวณัฐชานันท์ พวงส้ัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
141 654375113 นางสาวธันยพร ขําจิตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
142 654375114 นางสาวนลินทิพย์ ทองพูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
143 654375120 นางสาวพัทธ์ทิพย์ ทับแก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
144 654375121 นางสาวพิริยาพร ปิยะกาญจน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
145 654375127 นางสาวศศิธร บุญศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
146 654375129 นางสาวสรวีย์ เผ่าพงษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
147 654375130 นายกิตติพัฒน์ สินตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
148 654375131 นายฉัตรชัย เป้ียวน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
149 654375132 นายชัชวาล สมพร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
150 654375133 นายธีรภัทร วงษ์วาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
151 654375137 นายศรายุทธ อุทธวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
152 654375138 นายศรุต พันธ์นาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
153 654375139 นายเศรษฐวุฒิ พลับงาม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
154 654375140 นายสิทธินนท์ บุญภิมุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
155 654375141 นายอดิศักดิ์ อยู่สุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
156 654375142 นายชัยวัฒน์ เชิดฉาย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
157 654512110 นางสาวธัญญารักษ์ ชิณสิทธิ์ นิติศาสตร์ 
158 654512129 นายคุณากร หอมเสมอ นิติศาสตร์ 
159 654512134 นายพงศ์ภรณ์ อยู่ยั่งยืน นิติศาสตร์ 
160 654512137 นายวราวุฒิ ประกอบชาติ นิติศาสตร์ 
161 654512143 นางสาวกวิสรา เกตุแก้ว นิติศาสตร์ 
162 654512202 นางสาวชัญญานุช อุ่นชัย นิติศาสตร์ 
163 654512209 นางสาวปิยธิดา แซ่เหล่ียม นิติศาสตร์ 
164 654512214 นางสาวเพชรไพลิน พยายาม นิติศาสตร์ 
165 654512226 นางสาวอรวรรณ พุ่มสี นิติศาสตร์ 
166 654512228 นายกฤตติชาติ พจนศิลป นิติศาสตร์ 
167 654512231 นายฐาปกรณ์ ศิรสิมุทร นิติศาสตร์ 
168 654512236 นายพลพล เมืองหงษ์ นิติศาสตร์ 
169 654512239 นายรมย์ธีรา สาลี นิติศาสตร์ 
170 654512245 นายเฉลิมพล น้อมนอบ นิติศาสตร์ 
171 654722109 นางสาวเปรมสินี เรืองพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน) 
172 654722140 นางสาวอภิญญา พันธ์นุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน) 
173 654722241 นายนิติพนธ์ นวมน่ิม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถ่ิน) 
174 654724141 นายภวินท์ โกมลมาลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
175 654724227 นางสาวสุวรี สายนํ้าเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ (การบรหิารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
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176 654724308 นางสาวณิชารีย์ จันทร์ลาด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
177 654724313 นางสาวนิภาพร นกเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
178 654724318 นางสาวรัฐาณียา สามนคร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
179 654724322 นางสาวศศิวิมล อําพันทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
180 654724335 นายธนินท์รัฐ เหน่ียวพึ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
181 654724347 นายศิวกร ทศพล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)
182 654724348 นายศิรวิทย์ ทศพล รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน)

183 654031101 นางสาวขวัญแก้ว เชยชุ่ม การบัญชี 
184 654031119 นางสาวโศภิษฐ์ บุญทัย การบัญชี 
185 654031123 นางสาวออมรัก อินปัญญา การบัญชี 
186 654031218 นางสาวภัทราภรณ์ คําสังข์ การบัญชี 
187 654031224 นายปฐมวัฒน์ วงษ์สวาท การบัญชี 
188 654418121 นางสาวรัตนา สิงห์งาม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
189 654418133 นางสาวสุนันทา อารีมี การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
190 654418142 นายพัทธพล เย็นอุดม การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
191 654418144 นายรัตติกาล นวลอ้ึง การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
192 654433105 นางสาวชมพูนุท ศรีสุข การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล)
193 654433113 นางสาวประภัสสร ธูปประทีป การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล)
194 654433114 นางสาวปริยา เพ็ชรนารายน์ การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล)
195 654433146 นายเมธัส สังขะจาย การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล)
196 654434101 นางสาวเกษมณี แสงอินทร์ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
197 654434102 นางสาวชไมพร นวมศิริ การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
198 654815108 นางสาวนวภรณ์ รินแก้ว นวัตกรรมการส่ือสาร 
199 654815110 นางสาวปนัดดา มาตรปัญญา นวัตกรรมการส่ือสาร 
200 654815128 นายภูผา ศรีหอม นวัตกรรมการส่ือสาร 

201 654143101 นางสาวกฤติยาพร พรายมี คณิตศาสตร์ 
202 654143110 นางสาวนันทิดา ระบือสันเทียะ คณิตศาสตร์ 
203 654143111 นางสาวนิชาภา สิงห์ไธสง คณิตศาสตร์ 
204 654143112 นางสาวนิภาวรรณ คงทวี คณิตศาสตร์ 
205 654143126 นายกฤษฎา จันทร์โกมล คณิตศาสตร์ 
206 654143127 นายจตุพล นวลจังหวัด คณิตศาสตร์ 
207 654143128 นายเจษฎากร ตรีเพชรศรี คณิตศาสตร์ 
208 654143129 นายณัฐกมล รอดอยู่ คณิตศาสตร์ 
209 654143131 นายธนกฤต สุเนา คณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ
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210 654143133 นายอุกฤษฎ์ หนูแก้ว คณิตศาสตร์ 
211 654148106 นางสาวศิริพร เนียมปาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
212 654149107 นางสาวญาณิศา สืบเทศ ชีววิทยา 
213 654149109 นางสาวณัฐนันท์ แก้วศรี ชีววิทยา 
214 654149118 นางสาวภัครดา อินทรสุภา ชีววิทยา 
215 654149121 นางสาววันใส รื่นรวย ชีววิทยา 
216 654149126 นายกิตติพิชญ์ วิเศษ ชีววิทยา 
217 654149128 นายวุฒิภัทร โยธกา ชีววิทยา 
218 654149129 นายอนุชิต อ่างหิน ชีววิทยา 
219 654232130 นางสาวณัฐฑริกา เอ่ียมอาษา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 
220 654232131 นายศิโรจน์ กล่ินเพย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 
221 654242111 นางสาวอธิชา แก้วทอง อาหารและโภชนาการประยุกต์ 

222 654651101 นางสาวพิชญา รวงผ้ึง วิศวกรรมอุตสาหการ 
223 654653103 นางสาวสุภานันท์ ครุธจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
224 654653104 นายกันต์ธร พฤกษาชีวะ วิศวกรรมไฟฟ้า 
225 654653115 นายปิยพัฒน์ จํารัส วิศวกรรมไฟฟ้า 
226 654653129 นางสาวตาโบ วิศวกรรมไฟฟ้า 
227 654653130 นายนนธรัตน์ พิศาลธรรมกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 
228 654655105 นายชิษณุพงศ์ ศิลปธรรม วิศวกรรมพลังงาน 
229 654659106 นายเซอนี นาโมรา วิเลย์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
230 654659107 นายณัฐกมล ยินดี วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
231 654659113 นายอนุชา สุวรรณภูมิ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
232 654659117 นายวรินทร์ สงวนทรัพย์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
233 655052104 นางสาวมนัสณีย์ พูนสวัสดิ์ สถาปัตยกรรมภายใน 
234 655052110 นางสาวสุชัญญา ศรีหอม สถาปัตยกรรมภายใน 
235 655052115 นายภาวนา มีทรัพย์ สถาปัตยกรรมภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


