
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อนักศึกษำ รุน่/กลุ่ม คณะ สำขำ
1 6234480029 นายรัชชานนท์ รังสิกลุ สป62/09
2 6234480001 นายอนันต์ หาญเสมอ สป62/09
3 6234277048 นางสาวศุกร์พรรษา ออ่งกล่ิน สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
4 6234277045 นางสาววัชราภรณ์ พรมรอด สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
5 6234277038 นางสาวปานชีวัน วันเทียน สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
6 6234277031 นางนุชรี ข าพุม่ สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
7 6234277030 นางสาวพนิดา พลพนิิจ สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
8 6234277018 นายพรีพฒัน์ พลัดคล้าย สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
9 6234277009 นางสาวอรพรรณ กนัหา สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
10 6234277008 นางสาวปวีณา เคลือบสูงเนิน สป62/05 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
11 6233277023 นางสาวนพชนก ธีรกลุธนโชติ พ61/24 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
12 6233272006 นางสาวอนันญา ศิรเกยีรติพล พ62/12 วิทยาการจดัการ การตลาด
13 6232283038 นายอภิชาติ ข าช้าง สป62/03 วิทยาการจดัการ โลจสิติกส์
14 6141210023 นางสาวกาญจนา บรรจงกลุ 61/16 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาองักฤษธุรกจิ
15 6134482057 นายชคัทพล ชัยวรณ์ สป61/18 วิทยาศาสตร์ฯ การจดัการอตุสาหกรรม
16 6133277009 นายวิธวินท์ เจริญวัย พ61/24 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
17 6132277015 นางสาวธัญญลักษณ์ วันดี สป61/06 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
18 6132273037 นายเกยีรติศักด์ิ แดงวิจติร สป61/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
19 6132273023 นางสาวปัทมาภรณ์ รัตนตรัยวงศ์ สป61/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
20 6132273021 นางสาวเปรมมิกา ศิริวรวิทย์ สป61/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
21 6131272009 นายชัยเดช นิลเพชร์ พ61/12 วิทยาการจดัการ การตลาด
22 6131260014 นางสาวขนิษฐา ชลธี พ61/02 วิทยาการจดัการ
23 6131260007 นางสาวอไุรวรรณ สว่างวงษ์ พ61/02 วิทยาการจดัการ
24 6131260006 นางสาวกฤษติยา ใบแสง พ61/02 วิทยาการจดัการ
25 6111010037 นายคีตกานต์ ไวยสิทธิ์ 61/04 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
26 6043277038 นายศราวุธ เจยีมสกลุ 60/53 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
27 6042294019 นางสาวพมิพผ์กา เนตรอิ่ม อ60/06 วิทยาการจดัการ โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์
28 6042294016 นางสาวศิริวิมล โรจนกจิ อ60/06 วิทยาการจดัการ โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์
29 6042294009 นางสาวเรณุกา อุ่นออ่น อ60/06 วิทยาการจดัการ โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์
30 6042294007 นางสาวมายาวี สุทธิรักษ์ อ60/06 วิทยาการจดัการ โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์
31 6042294006 นางสาวศิริกลัยา ปิยางค์พลาชัย อ60/06 วิทยาการจดัการ โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์
32 6042291036 นายธีรพล มหาบุญ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
33 6042291035 นายดนัย ชัยพมิพา อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
34 6042291032 นายเอกราช กงัแฮ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
35 6042291031 นายประพลทัศน์ ชิอโินะ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
36 6042291029 นายภานุพล เล็กสวาท อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
37 6042291028 นายนันทวัฒน์ ดงแกว้ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
38 6042291022 นายพรรณฤทธิ ์ผุยขนัธ์ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
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39 6042291017 นายสันติ ศรีมารัตน์ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
40 6042291014 นายณัฏฐกติต์ ทรัพยสิ์ริวณิช อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
41 6042291012 นายคณาสิทธิ ์ต้นตะภา อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
42 6042291011 นายพงศกร แจม่มินท์ อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
43 6042291010 นายพงศ์วิวัฒน์ ศรีบุญธรรม อ60/05 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
44 6041710010 นางสาวณัฏฐณิกานต์ น้อยบาท 60/47 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
45 6041430004 นางสาวพรสุดา ชาวสวน 60/44 วิทยาศาสตร์ฯ คหกรรมศาสตร์
46 6041291045 นางสาวไรวินทร์ ชูธรรมสถติย์ 60/27 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
47 6041271032 นางสาวเพญ็ประภา เพง็จนัทร์ 60/35 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
48 6034480008 นายนรวิชญ์ ดงรุ่ง สป60/17 วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
49 6034480007 นายอนุชิต คือใคร สป60/17 วิทยาศาสตร์ฯ ไฟฟา้
50 6034480002 นายอนุสรณ์ ตะโคตร สป60/17 วิทยาศาสตร์ฯ ไฟฟา้
51 6034273058 นางสาววิภาดา พระโยธา สป60/14 วิทยาการจดัการ การบัญชี
52 6034273048 นางสาวธัณยสิ์ตา อทิธิรัตน์นรากร สป60/14 วิทยาการจดัการ การบัญชี
53 6034273001 นางสาวแพรวตา สุกภักดี สป60/13 วิทยาการจดัการ การบัญชี
54 6033280052 นางสาวณิชา บัวขาว พ60/27 วิทยาการจดัการ การจดัการ
55 6033280047 นายธนพฒัน์ สุขเจริญ พ60/27 วิทยาการจดัการ การจดัการ
56 6033278117 นางสาวนาลิตา กณัหา พ60/30 วิทยาการจดัการ การบัญชี
57 6033278093 จา่ตรีหญิงนภัสสร ภูป่ระเสริฐ พ60/30 วิทยาการจดัการ การบัญชี
58 6033278082 นางสาวจริาวรรณ อรรคมาตย์ พ60/30 วิทยาการจดัการ การบัญชี
59 6033278064 นายชนกานต์ ทิยะ พ60/29 วิทยาการจดัการ การบัญชี
60 6033278061 นางสาวธัชพรรณ มณีธรรมศักด์ิ พ60/29 วิทยาการจดัการ การบัญชี
61 6033278029 นางสาวสนธยา สมสวัสด์ิ พ60/28 วิทยาการจดัการ การบัญชี
62 6033277064 นางสาวสุชญาณี วรรณแจม่ พ60/23 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
63 6033277062 นางสาวพชรสุวรรณ ถริโสภากลุ พ60/24 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
64 6033277009 นายเด่ียว ขนัอาสา พ60/23 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
65 6033272089 นางสาวธัญญพทัธ์ สูญพานิช พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
66 6033272076 นายธนพล โรจนรักษ์ พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
67 6033272069 นายยศกร เกตุเนตร์ พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
68 6033272060 นางสาวรุ่งนภา ส าราญสุข พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
69 6033272058 นางสาวปราณี สุขเสริม พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
70 6033272050 นายสุรพศั แซ่เฮ้ง พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
71 6033272042 นายวรธน แสงวัชรมรกต พ60/22 วิทยาการจดัการ การตลาด
72 6033272014 นางสาวสุมินตรา คุ้มจกัร์ พ60/21 วิทยาการจดัการ การตลาด
73 6033272010 นางสาวรจนา สิทธิธรรม พ60/21 วิทยาการจดัการ การตลาด
74 6032273033 นางสาวชฎาพร จนัทะโร สป60/07 วิทยาการจดัการ การบัญชี
75 6032273025 นางสาวปาธิมา ว่องไว สป60/07 วิทยาการจดัการ การบัญชี
76 6032273024 นายพชิิต จนัทสาร สป60/07 วิทยาการจดัการ การบัญชี
77 6032273018 นางสาวรัศมี พมิบูรณ์ สป60/07 วิทยาการจดัการ การบัญชี
78 6032273001 นางสาวมณัฐกานต์ สุกใส สป60/07 วิทยาการจดัการ การบัญชี
79 6031470024 นางสาวทักษนันต์ นานอก พ60/13 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพวิเตอร์



80 6031470018 นายพรีวัส ประจวบวัน พ60/13 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพวิเตอร์
81 6031470016 นายทรงศักด์ิ คงสินธุ์ พ60/13 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพวิเตอร์
82 6031283025 นายบรรจบ ทีปะสมบัติ พ60/16 วิทยาการจดัการ โลจสิติกส์
83 6031283003 นางสาววราภรณ์ เจริญพกัตร์ พ60/16 วิทยาการจดัการ โลจสิติกส์
84 6031280035 นางสาวอรอมุา นามผา พ60/19 วิทยาการจดัการ การจดัการ
85 6031280017 นางสาวนรมล จนิตบุบผา พ60/19 วิทยาการจดัการ การจดัการ
86 6031278011 นางสาวนิรชา เจริญผล พ60/18 วิทยาการจดัการ การบัญชี
87 6011010010 นางสาวจฑุามาศ ด าดา 60/03 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
88 5955273193 นางสาวจริะนันท์ ฉายงาม พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
89 5955273178 สิบเอกศรราม บุญสอด พ59/25 วิทยาการจดัการ การบัญชี
90 5955273175 นางสาวอภิญญา แสงแสน พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
91 5955273170 นางสาวชัญญานุช นาครักษ์สงวน พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
92 5955273104 นางสาวบุษกร กร่ิงคล้าย พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
93 5955273103 นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสงแดง พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
94 5955273098 นางสาวชนิตรา ทองแสง พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
95 5955273091 นายทรงศักด์ิ พฤกษานุรักษ์ พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
96 5955273089 นางสาวภาธินี จงมีทรัยพม์าก พ59/24 วิทยาการจดัการ การบัญชี
97 5954280143 นางสาวจริาภรณ์ อไุรพนัธ์ พ59/26 วิทยาการจดัการ การจดัการ
98 5954280139 นางสาวปรางรัตน์ ลังการ์พนิธุ์ พ59/26 วิทยาการจดัการ การจดัการ
99 5954280137 นางสาวนีรนุช ค าเดชา พ59/26 วิทยาการจดัการ การจดัการ
100 5954277147 นายชวลิต พนัธุมาศ พ59/23 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
101 5954277132 นางสาวอจัฉรา อสิระปัญญากลุ พ59/23 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
102 5954277119 นายสุธิตพร บัวพนัธ์ พ59/23 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
103 5954277118 นายปฐมพงษ์ ศรีทอง พ59/23 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
104 5954277060 นายสุรพงษ์ ศิริบรรณากลู สป59/11 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
105 5954277054 นางสาวกติติยา สุภาภิรมยรั์กษ์ สป59/11 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
106 5954277049 นางสาวพรประภา สนั่นไพร สป59/10 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
107 5954277048 นางสาวอมรรัตน์ มีพนัธ์ สป59/10 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
108 5954277043 นายครรชิต สุวรรณราช สป59/10 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
109 5954277032 นางสาวนุชจรี ทองค า สป59/10 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
110 5954277012 นางสาวปริชาติ ทองอนิทร์ สป59/10 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
111 5954277007 นางสาวสุพฒัฌา สุวัฒน์ สป59/10 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
112 5949600028 นายเจษฎา ช่างเงิน อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
113 5949600022 นายนภดล พลอยพร้ิง อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
114 5949600018 นายธีรพงศ์ ส่องศรี อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
115 5949600016 นายภาณุเดช ภูยงุ อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
116 5949600012 นายอมรเทพ จติร์สะบาย อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
117 5949600006 นายชรินทร์ธร คงทองด า อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
118 5949600005 นายธยาน์ ศิริเมือง อ59/24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟา้
119 5945273128 นางสาวรุ่งอรุณ โพนเวียง 59/58 วิทยาการจดัการ การบัญชี
120 5945273054 นางสาววราภรณ์ ขวัญเขยีน 59/33 วิทยาการจดัการ การบัญชี



121 5945273053 นางสาวกญัญารัตน์ ใจบุญ 59/33 วิทยาการจดัการ การบัญชี
122 5944283014 นางสาวภรณ์ทิพย ์โพธิสาร 59/38 วิทยาการจดัการ โลจสิติกส์
123 5944277023 นางสาวอาริญา เชิญผ้ึง 59/40 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
124 5944277018 นายศิริพร ดีอภัย 59/40 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
125 5943710019 นายเกรียงไกร ชาคิม 59/48 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
126 5943710002 นางสาวสุมิตรา เจริญสัตย์ 59/48 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
127 5943470044 นางสาวกติติยา วงษ์ทอง 59/42 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพวิเตอร์
128 5942340016 นายศาสวัต แซ่จา๋ว 59/15 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร
129 5942320008 นางสาวสุดารัตน์ สาและ 59/14 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย
130 5942291117 นายวรพล จบัแสงจนัทร์ 59/28 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
131 5942291101 นายกติติศักด์ิ กาญจนรุ่ง 59/29 วิทยาการจดัการ วิทยกุระจายเสียง
132 5942261108 นางสาวกาญจนา ปรีชานุกจิ 59/35 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
133 5942261096 นางสาวเอมิกา ไกรวุฒิวรกลุ 59/35 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
134 5942261092 นางสาวศศิประภา พระโรจน์ 59/35 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
135 5942261091 นายสมรักษ์ สังขบุตร 59/35 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
136 5942261081 นางสาวเจนจริา บุญถงึ 59/35 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
137 5942261076 นางสาวกติติยา พมิาร 59/35 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
138 5942261059 นางสาวสุรินทรา ตรวจมรรคา 59/32 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
139 5942261040 นางสาวรัตติยากร สุภาพ 59/32 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
140 5942261036 นางสาวชุติมณฑน์ อนัติพะโชติ 59/32 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
141 5942261030 นายมาวิน ดุลยเสนี 59/32 วิทยาการจดัการ ท่องเท่ียว/โรงแรม
142 5942251032 นายตรีกมล สืบสกลุ 59/18 มนุษยศาสตร์ฯ การจดัการชุมชน
143 5942251021 นางสาวศิริพร ศรีสุข 59/18 มนุษยศาสตร์ฯ การจดัการชุมชน
144 5942251019 นางสาวธิติมา เสนารัตน์ 59/18 มนุษยศาสตร์ฯ การจดัการชุมชน
145 5942251005 นายประมวล อนิทร์หัวยา่น 59/18 มนุษยศาสตร์ฯ การจดัการชุมชน
146 5942251003 นายสหรัฐ วรสุวรรณสกลุ 59/18 มนุษยศาสตร์ฯ การจดัการชุมชน
147 5941522023 นางสาวฉนัทพชิญา บุญแกว้ 59/13 มนุษยศาสตร์ฯ นาฏศิลป์
148 5941522017 นางสาวเปรมฤทัย ทัศบุตร 59/13 มนุษยศาสตร์ฯ นาฏศิลป์
149 5941522011 นายกวินวรกานต์ พรหมคช 59/13 มนุษยศาสตร์ฯ นาฏศิลป์
150 5941522005 นางสาวพมิพผ์กา สมบุญจร 59/13 มนุษยศาสตร์ฯ นาฏศิลป์
151 5941120085 นางสาวสายธาร เหลาค า 59/02 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
152 5941120080 นายพรีะพงษ์ ปะมาคะโม 59/02 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
153 5941120074 นางสาวนิตยา ปล้ืมใจ 59/02 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
154 5941120073 นางสาวอภิญญา เวโน 59/02 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
155 5941120052 นางสาวตรีรัก มาทฤทธิ์ 59/02 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
156 5941120050 นายรุ่งระวิน พว่งข า 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
157 5941120044 นางสาวธัญยฉตัร นพปริวัตรไชย 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
158 5941120037 นายเอกชัย อนิข าวงค์ 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
159 5941120023 นางสาวโสภิตา พรมภา 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
160 5941120011 นางสาวนุตสรา แหยมพลอย 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
161 5941120010 นางสาวธันยา โพธิต์าด 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา



162 5941120007 นายพชิิต ทองด า 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
163 5941120005 นางสาวสุรภี วงษ์รักษา 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
164 5941120003 นายประกายพฤกษ์ ชัยมงกฎุ 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
165 5941120002 นางสาวภคินี ติบรรเทิง 59/01 ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา
166 5941070015 นายอธิวัฒน์ ศรีธาตุ 59/05 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
167 5941030064 นางสาวอรอมุา ศิลป์ประพนัธ์ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
168 5941030063 นางสาวพณัสวรรณ จนิกระวี 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
169 5941030062 นางสาวจรัิฐติกาล จนัทร์กล่ิน 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
170 5941030060 นางสาวพมิพน์ิภา วันเจริญสุข 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
171 5941030059 นายณัฐพล จนัทร์ทิพย์ 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
172 5941030051 นางสาวศิริวรรณ จนัทพนัธ์ 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
173 5941030050 นางสาวณัฐมล หงษ์ทอง 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
174 5941030045 นายณัฐวุฒิ ชมเชย 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
175 5941030042 นางสาวกนัยล์ภัส เทียนจนัทร์ 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
176 5941030037 นางสาวพมิประไพ อุ่นถิ่น 59/10 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
177 5941030030 นางสาวมนฤดี โสมศรีแกว้ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
178 5941030027 นายชัชชัย รักษาคุณ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
179 5941030026 นางสาววิรัลยพุา เพง็ค าปัง้ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
180 5941030024 นางสาวเกษทิพย ์พวงพฒุ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
181 5941030023 นายณัฐวุฒิ ซุยน้ าเท่ียง 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
182 5941030022 นายยศภัทร์ เพช็รข า 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
183 5941030021 นางสาวชัญญา กมัทอง 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
184 5941030020 นางสาวนิภาพร ร่มพยอม 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
185 5941030015 นางสาวนภวงศ์ อทุธา 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
186 5941030012 นางสาวอาภาวดี สอนอนิทร์ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
187 5941030011 นางสาวฐิติมา เล่ียมปรีชา 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
188 5941030009 นางสาวบงกช เพง็พระจนัทร์ 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
189 5941030007 นางสาวเสาวลักษณ์ สาริยา 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
190 5941030006 นางสาวจฑุามาศ จนัทร์อาหาร 59/09 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
191 5941010025 นางสาวดวงนภา จนัทร์พวง 59/03 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
192 5941010014 นายนฤพนธ์ เชิญมาก 59/03 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
193 5941010011 นางสาวดรุณี วรรณศิริ 59/03 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
194 5941010009 นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิแ์ปลก 59/03 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
195 5941010005 นางสาวมัทนียา วังฉาย 59/03 ครุศาสตร์ ภาษาไทย
196 5937254037 นายอนิทปัน คงปัญจา่ พ59/01ข มนุษยศาสตร์ฯ นิติศาสตร์
197 5937254006 นายศิริวัฒน์ ประทุมขนั พ59/01ข มนุษยศาสตร์ฯ นิติศาสตร์
198 5937254001 นายชัยวัสส์ ศรีกนก พ59/01ข มนุษยศาสตร์ฯ นิติศาสตร์
199 5936530051 จา่อากาศเอกทรัพยส์ถติ ภูอวดไร พ59/10 มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์
200 5935273025 นางสาวภาณี ออ่นละมูล สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
201 5935273022 นางสาวณัฐธิดา บุรวงค์ สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
202 5935273020 นางสาวปิยะธิดา ชะศรี สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี



203 5935273018 นางสาวกนัยากร หม้อมีสุข สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
204 5935273014 นางสาวนวินดา บุญมามอญ สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
205 5935273013 นางสาวณัฐณิชา แซ่มี่ สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
206 5935273009 นางนิตยา นวลอึ่ง สป59/08 วิทยาการจดัการ การบัญชี
207 5934283101 นางสาวญาณิกา รัตนวลีวงศ์ พ59/19 วิทยาการจดัการ การจดัการโลจสิติกส์
208 5934283081 นางสาวณัฐจริา พจน์คมพร พ59/19 วิทยาการจดัการ การจดัการโลจสิติกส์
209 5934283077 นางสาวเพญ็ประภา ประสพรัตนสุข พ59/19 วิทยาการจดัการ การจดัการโลจสิติกส์
210 5934283056 นางสาวสุภชา พวงภูน่้อย พ59/19 วิทยาการจดัการ การจดัการโลจสิติกส์
211 5934280103 นางสาวฤดีภรณ์ กระจดักลาง พ59/20 วิทยาการจดัการ การจดัการ
212 5934277081 นายธนกร โชติวีระกลุ พ59/17 วิทยาการจดัการ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
213 5934272004 นายทวีชัย ไตรสาคร พ59/16 วิทยาการจดัการ การตลาด
214 5934271052 นายเอกวุฒิ อยู่เจริญ พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
215 5934271049 นายธัชชัย บุญมีวิริยะ พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
216 5934271048 นางสาวนาตยา พฒุติ พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
217 5934271047 นายพฒุธิเมธ ทองนอก พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
218 5934271043 นายศุภกฤต ทองปลาด พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
219 5934271039 นางสาวเกวรินทร์ นึกธรรม พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
220 5934271032 นายอนุพนัธ์ ชัยนุวัฒนาพล พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
221 5934271026 นางสาวฐิติมา ออ่งวงศ์ พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
222 5934271019 นางสาววรัณธยา อุ่นค า พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
223 5934271017 นายนัฐชา อนุจิ้ พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
224 5934271012 นายกบิลพตัร ไตรสุทธิ พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
225 5934271010 นายนนทวัฒน์ คนผักแว่น พ59/15 วิทยาการจดัการ ทรัพยากรมนุษย์
226 5842210038 นายวรกานต์ อซีอ 58/16 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาองักฤษธุรกจิ
227 5842210001 นายอนิรุทธ์ วิชัยโย 58/16 มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาองักฤษธุรกจิ
228 5734280493 นายอเนก วิลาทอง พ57/23 วิทยาการจดัการ การจดัการ
229 5734280461 นางสาวโสริญา โกรกส าโรง พ57/23 วิทยาการจดัการ การจดัการ
230 5734280440 นางสาวเกสินี มากรุ่น พ57/22 วิทยาการจดัการ การจดัการ
231 5734280387 นางสาวขวัญฤดี ธานี พ57/21 วิทยาการจดัการ การจดัการ
232 5734280377 นายอมัรินทร์ พนัธุสื์บสาย พ57/21 วิทยาการจดัการ การจดัการ
233 5734280329 นายอภิรักษ์ มณฑกานต์กลุ พ57/12 วิทยาการจดัการ การจดัการ
234 5734280317 นายภาสกร เวียงนาค พ57/12 วิทยาการจดัการ การจดัการ
235 5734280307 นายอภิสิทธิ ์ชัยฤทธิเดช พ57/12 วิทยาการจดัการ การจดัการ
236 แกไ้ขช่ือ Miss Ratree Chantawad พ59/24
237 แกไ้ขช่ือ Miss Jutatip Artearee พ60/17


