
ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ

1 6440101894 นางสาววรรณนิภา  หอมประเสริฐ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
2 6440101928 นายวรวุฒิ  มนจ้ิงหรีด สัตวศาสตร์
3 6340101788 นางสาววรัชยา  ชัญถาวร เทคโนโลยีการอาหาร
4 6440102363 นางสาวสุธาสินี  จัตุรงค์ สัตวศาสตร์
5 6240100872 นางสาวพรรณาภา  ก้อนแพง สัตวศาสตร์
6 6140102994 นายอัครชัย  น้อยบ าเหน็จ เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
7 6440102413 นายสุพจน์  ตาตะกะ เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
8 6140103232 นายพีรพัฒน์  พาพันธ์ุ สัตวศาสตร์
9 6340101093 นางสาวนันทชพร  ชูช้าง ทรัพยากรเกษตร
10 6440100177 นางสาวขวัญฤทัย  นาคเกิด ทรัพยากรเกษตร
11 6440102728 นายอัสนี  บุญแย้ม เทคโนโลยีการอาหาร
12 6240101003 นางสาวรพีพรรณ  แหนบสุข สัตวศาสตร์
13 6340102307 นางสาวสุนันทา  สังวาลรัมย์ เทคโนโลยีการอาหาร
14 6440100730 นายธนกร  สมสุระ สัตวศาสตร์
15 6440100938 นางสาวนฤมล  กลอนกระโทก เทคโนโลยีการอาหาร
16 6440101191 นายปิยวัฒน์  เทพเนาว์ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
17 6240100393 นายณธีพัฒน์  มหาธนะเศรษฐ์ เทคโนโลยีการอาหาร
18 6440101969 นายวัศพล  เหมือนคิด ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
19 6340101697 นายพันสธร  ยอดสิงห์ ทรัพยากรเกษตร
20 5840100579 นางสาวจุฑาภรณ์  พรมกสิกร ทรัพยากรเกษตร
21 6440100409 นางสาวชลธิชา  พรมโคตร ทรัพยากรเกษตร
22 6440101548 นางสาวภัทรทิรา  สาสี ทรัพยากรเกษตร
23 6140102242 นายศรายุทธ  แพนสมบัติ เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
24 6240101078 นางสาววรรณวิภา  เหล่าสอน สัตวศาสตร์
25 6440101787 นางสาวรัตน์ชนีกร  ภูมิคอนสาร สัตวศาสตร์
26 6440106067 นางสาวนิศากรณ์  ปลัดกอง สัตวศาสตร์
27 6440101589 นางสาวภัทราพร  อินนาราษฎร์ สัตวศาสตร์
28 6140100238 นายไพรรัตน์  ไชยวัน สัตวศาสตร์
29 6240101201 นางสาวสายธาร  ราชสีมาบุตร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
30 6440100474 นายณรงค์ฤทธ์ิ  แก้วผิวอาจ สัตวศาสตร์
31 6240101672 นายณัฐพงษ์  วงศ์นอก ทรัพยากรเกษตร
32 6440101464 นางสาวเพียงขวัญ  หาขุนทด สัตวศาสตร์
33 6440102678 นางสาวอริศรา  แสนสุด ทรัพยากรเกษตร
34 6440102496 นางสาวสุวนันท์  สิทธิศรี ทรัพยากรเกษตร
35 6340102430 นายอณิรุจ  ชอุ่มไชยสงค์ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร

รำยช่ือนิสิตท่ีไม่ได้ยืนยันรับสิทธ์ิลดหย่อนตำมนโยบำยกระทรวง อว. 
นิสิตระดับปริญญำตรี วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
36 6440100797 นางสาวธารดา  โนนสว่าง เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
37 6440102025 นางสาววิลาวัณ  ไชยมณี เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
38 6440102066 นางสาวศศิกานต์  หาญนาดี ทรัพยากรเกษตร
39 6240101565 นางสาวอุสริน  วงผาบุตร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
40 6340101846 นายพัฒนพงศ์  กุโรรัตน์ สัตวศาสตร์
41 6440100557 นายณัฐพล  พุงกระโทก สัตวศาสตร์
42 6440102314 นางสาวสุจิตรา  ค าม่วน เทคโนโลยีการอาหาร
43 6440106265 นายฐานทัพ  แดนขนบ สัตวศาสตร์
44 6440102645 นางสาวอมิตา  กุลสอน ทรัพยากรเกษตร
45 6440105739 นายธีรพงษ์  ต่างโอษฐ ทรัพยากรเกษตร
46 6140101970 นางสาววรรณวิศา  มุขไชยา ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
47 6440101563 นายภัทระพงษ์  ฝาเฟ้ียม ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
48 6340100673 นางสาวณัฐรียา  โยชัยมงคล สัตวศาสตร์
49 6440102108 นางสาวศิรินภา  แก้วพูล สัตวศาสตร์
50 6340100889 นางสาวธนัชพร  นาคศรี เทคโนโลยีการอาหาร
51 6440102033 นายวิศวะ  ปัดถามา สัตวศาสตร์
52 6440100862 นายนนทวัฒน์  ชิลวงษ์ สัตวศาสตร์
53 6440100219 นางสาวจันทิมา  เหนือโท ทรัพยากรเกษตร
54 6440102827 นายเอกราช  จันทะจร สัตวศาสตร์
55 6440101522 นางสาวภัทรดา  วงศ์สอน สัตวศาสตร์
56 6340100988 นางสาวธิดารัตน์  สุตะนา เทคโนโลยีการอาหาร
57 6440102512 นางสาวหน่ึงฤทัย  เปล้ืองไชโย สัตวศาสตร์
58 6440100995 นางสาวเนตรนภา  พรมรัตน์ สัตวศาสตร์
59 6440102694 นางสาวอริสรา  พาลแพน ทรัพยากรเกษตร
60 6440101639 นายภูมินทร์  เช้ือตราพระ สัตวศาสตร์
61 6240101961 นางสาวมลธิตา  รัตน์วิชัย สัตวศาสตร์
62 6440102264 นางสาวสิริเพ็ญ  กองวงษา สัตวศาสตร์
63 6440102082 นายศินทร์  สาระนันท์ ทรัพยากรเกษตร
64 6440101399 นางสาวพิมพ์กาญจน์  แก้วแก่นคูณ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
65 6440105754 นางสาวพรรพษา  เช้ือค าเพ็ง ทรัพยากรเกษตร
66 6140102192 นางสาววิรากานต์  ไชยเดช เทคโนโลยีการอาหาร
67 6240100823 นางสาวปาริชาติ  โมศิริ อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
68 6140103224 นางสาวพิชยา  เภาโพธ์ิ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
69 6140103273 นางสาววัลภา  พรมสุพันธ์ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
70 6240100468 นางสาวทราภรณ์  พิมพ์แพง ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
71 6440102629 นายอภิสิทธ์ิ  ละติเดช ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
72 6440101803 นายรัตนพล  แก้วหาวงค์ เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
73 6440102801 นางสาวอิสราภรณ์  โภคาพานิช เพาะเล้ียงสัตว์น้ า



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
74 6440102603 นายอภิชิต  ลาติ ทรัพยากรเกษตร
75 6440102256 นายสิทธิพร  มนตรี ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
76 6440101282 นายพรรณกร  ผาสุข อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
77 6440100276 นายจิรเดช  ราชาหงษ์ สัตวศาสตร์
78 6140103323 นางสาวอารยา  วิดีสา ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
79 6240100666 นายนฤดล  กุลสอนนาน เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
80 6340102422 นายอชิรพงษ์  ค าตะลบ สัตวศาสตร์
81 6340100228 นางสาวกัญญารัตน์  มันยะเพ็ชร เทคโนโลยีการอาหาร
82 6440102777 นายอ านาจ  ไชยมาศ เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
83 6440101662 นายภูวนาท  ไกยะสา สัตวศาสตร์
84 6440106281 นายณัฐพงษ์  จ าปาม่วง สัตวศาสตร์
85 6440100250 นางสาวจิตระวี  ผาพองยุน ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
86 6340102034 นางสาวศิราพร  สิมดา เทคโนโลยีการอาหาร
87 6240100112 นางสาวเกษแก้ว  เรณู ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
88 6340100152 นายกฤษฎากร  แสนธิราช ทรัพยากรเกษตร
89 6440100334 นายเจษฎากร  อุ่นเริง เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
90 6240100807 นายปวรุฒม์  พิลารัตน์ สัตวศาสตร์
91 6440101266 นางสาวพรทิพย์  บุตรดี ทรัพยากรเกษตร
92 6340100608 นายณรงค์ชัย  พันธ์ุกาง ทรัพยากรเกษตร
93 6440106158 นางสาวอรอนงค์  นาสิงเตา สัตวศาสตร์
94 6440100508 นางสาวณัฏฐวีร์  แรงฤทธ์ิ อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
95 6440101365 นางสาวพิจิตรา  สุพร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
96 6140100402 นางสาวกาญจนาวดี  นวนสดี สัตวศาสตร์
97 6240102381 นายธนบูรณ์  พ่อหลอน เทคโนโลยีการอาหาร
98 6440101944 นายวัชรพล  ส ารองพันธ์ ทรัพยากรเกษตร
99 6440102355 นางสาวสุทธิดา  หล้าอ่อน สัตวศาสตร์
100 6440101050 นางสาวเบญญาภา  บับพาน ทรัพยากรเกษตร
101 6340101804 นางสาววรางคณา  สิงห์หาญ สัตวศาสตร์
102 6340101317 นายปัณณวัฒน์  ยืนยง สัตวศาสตร์
103 6440100771 นายธฤษณัช  สมประสงค์ อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
104 6440100649 นางสาวดาหวัน  ปัญญาใส สัตวศาสตร์
105 5840103772 นายจารุกิตต์ิ  ชูเชิด เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
106 6340102109 นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีกรีพุทธนะ เทคโนโลยีการอาหาร
107 6340101127 นายนันทวัตร  พรมฟัก เทคโนโลยีการอาหาร
108 6140103356 นางสาวโรสมีย์  แวนะไล ทรัพยากรเกษตร
109 6140103364 นางสาวอาอีเสาะห์  สะอุ ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
110 6140103349 นางสาวนูรีดา  ดือเระ ทรัพยากรเกษตร



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ

1 6340200275 นายนิติธร  สอนประสาน วิทยาการคอมพิวเตอร์
2 6140203354 นายบวรศักด์ิ  ภักด์ิธราดล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 6240202827 นางสาวอัญชลี  วรรณศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
4 6040206381 นายนิธิกร  จันเทมา วิศวกรรมโยธา
5 6440205919 นายปิติภัทร  มะลิทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 6340202123 นางสาวสุทธิกานต์  พรมเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 6140200079 นายเขมณัฐ  แสนก าพล วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
8 6340203493 นายพฤกษ์  เปล่งวิทยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 6440200688 นายเจษฎากร  ป่ามะไพร วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 6340204061 นายสิทธิพล  ตรงดี วิศวกรรมไฟฟ้า
11 6440206198 นายจิรพัฒน์  เกษรบัว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 6440203682 นางสาวศุทธิณลักษณ์  ล้ิมไพบูลย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 6440201975 นายธีรภัทร์  ทับสีรักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
14 5840203840 นางสาวมินตรา  อุตสุวรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
15 6040205300 นางสาวโสรยา  จันทร์เพ็ง วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
16 6440203617 นางสาวศิราชล  ตุ่ยไชย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17 6440202957 นายโภควินท์  ธานีสอน เคมีประยุกต์
18 6440201488 นายทิวัตต์  โอสถานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
19 6340200614 นายจักรพันธ์  เต็กมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20 6340200291 นางสาวปภาวี  ฉายาเวทย์ เคมีประยุกต์
21 5940207766 นางสาวปาณิศรา  พรรคะชะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 6040207240 นายพชร  พุ่มกุมาร วิศวกรรมโยธา
23 6340205167 นายศุภกิจ  นุ่นเน้ือทิพย์ วิศวกรรมโยธา
24 6440200076 นางสาวกฤติกา  ปัญจาคะ วิศวกรรมโยธา
25 6440204474 นายอิราธิวัฒน์  บันโสภา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26 6440200019 นางสาวกชพร  นันทา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27 6340205878 นายสุรวุฑ  เอกจีน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
28 6440202304 นางสาวเนตรปรียา  โน๊ตสุภา วิศวกรรมโยธา
29 6440202940 นายภูมิลักษณ์  นิติวัฒนวิจารณ์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
30 6440201363 นายดุษฎี  ขันธ์ซ้อน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
31 6440204508 นายเอกศักด์ิ  มะค าจ่ัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32 6340205258 นางสาวณภัทร  จงจิตร เคมีประยุกต์
33 6440200035 นางสาวกมลชนก  เบ้าสี วิศวกรรมโยธา
34 6440201991 นายธีรภัทร์  ผิวงาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
35 6440206636 นายธรรมรัฐ  มธุรส วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
36 6440201603 นายธนพล  รงค์จ าเริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
37 6240201910 นางสาวรัตนาวดี  เทพอ านวย วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
38 6440201173 นางสาวณัฐนิชา  วงศ์สุขชัยกิจ เคมีประยุกต์
39 6140202430 นางสาวธนัชชา  งามสอาด วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
40 6040207299 นายวชิรวิทย์  หม่ืนเดช วิศวกรรมโยธา
41 6440206214 นายชนกันต์  มาลาม วิศวกรรมไฟฟ้า
42 6440200886 นายชาญณรงค์  อินทร์สลุง วิศวกรรมโยธา
43 6440200480 นางสาวจารุวรรณ  คชรินทร์ วิศวกรรมโยธา
44 6040207133 นายณัฐวัฒน์  ทองทา วิศวกรรมโยธา
45 6240204971 นางสาวหฤทัย  ประชุมกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ
46 6440201835 นายธัญกร  เย็นจิต วิศวกรรมโยธา
47 6140204527 นายภูมิภัทร  เหลืองโชคอ านวย เทคโนโลยีสารสนเทศ
48 6340201620 นางสาวณัฐศิณี  ดุสิทธ์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
49 6440205836 นายธนาดร  ด าส าราญ วิศวกรรมไฟฟ้า
50 6340202545 นางสาวนภัสสร  สะมะตา เทคโนโลยีสารสนเทศ
51 6440202130 นายนฤพล  วงษ์แสนอาจ วิศวกรรมไฟฟ้า
52 6140205821 นายศุภวิชญ์  แสงด า วิศวกรรมไฟฟ้า
53 6440202692 นางสาวพิมลรัตน์  เจริญศรีประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
54 6440200589 นางสาวจุฑาทิพย์  ค าดี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
55 6440201850 นางสาวธิดารัตน์  ตุ้มอ่อน วิศวกรรมอุตสาหการ
56 6440202163 นายนวกร  บุบผาสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์
57 6440203310 นางสาววราวรรณ  วังวร เคมีประยุกต์
58 6440201660 นายธนภัทร  ช่วยงาน วิศวกรรมไฟฟ้า
59 6140203958 นายพศุตม์  เจตราช วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
60 6440201462 นางสาวทัธนา  รัตนเกตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
61 6040207422 นายอธิษฐ์  ภูช านิ วิศวกรรมโยธา
62 6040207158 นายณัฐวุฒิ  อุตส่าห์ วิศวกรรมโยธา
63 6240204187 นายสหัสวรรษ  แสนปัญญา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
64 6240200045 นางสาวกมลมาลย์  ดีมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ
65 6040202726 นางสาวบุษยามาศ  ประสาร วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
66 6140202232 นายทินวัฒน์  สายธนู วิศวกรรมไฟฟ้า
67 6340204913 นางสาวศศิธร  เอิบอ่ิม วิศวกรรมอุตสาหการ
68 6440202825 นายภัทรพงษ์  พันธ์ศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
69 6340202164 นายธรรมนูญ  ต้ังตระกูลมีสุข วิศวกรรมโยธา
70 6340201869 นายธงชัย  แซ่ต้ัน วิศวกรรมโยธา
71 5840203912 นายยศภัทร  สีหบัณฑ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
72 6340201083 นางสาวชลธิชา  ตาดทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
73 6440206982 นายอัษฎาวุธ  นวนเกษา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
74 6440205943 นายพรชัย  บ่อแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า
75 6340200978 นางสาวเมธินี  ใจสบาย วิทยาการคอมพิวเตอร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
76 6440205745 นายณกรณ์  วงค์อ่วน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
77 6340200499 นายคงศักด์ิ  โคตรอ่อน วิศวกรรมโยธา
78 6440202965 นายมงคล  ชัยมหา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
79 6040204265 นางสาววริษา  ใหม่คามิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
80 6240200268 นางสาวจันทร์จิรา  แสงจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
81 6440201090 นายณัฐกร  รักษาบุญ วิศวกรรมโยธา
82 6440202445 นายประกายเพชร  ศรีรูปี วิศวกรรมไฟฟ้า
83 6440200571 นางสาวจิราภรณ์  ศรีรักษา วิศวกรรมอุตสาหการ
84 6340200663 นางสาวจารุวรรณ  กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า
85 6440200803 นางสาวชลธิชา  แสนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า
86 6040206764 นายอานนท์  เฉยก้ึน วิศวกรรมโยธา
87 6240200946 นางสาวธิดาทิพย์  ศรีจันสา เคมีประยุกต์
88 6240203668 นายศิวะ  เดชภูมี วิศวกรรมไฟฟ้า
89 6140204121 นายพิชญุตย์  โคตรสุโน เทคโนโลยีสารสนเทศ
90 6240202538 นางสาวเสาวณีย์  โยระบัน วิศวกรรมอุตสาหการ
91 6340206272 นายอัครชัย  ก้องเวหา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
92 5740204887 นายสัมพันธ์  สุวรรณไตร วิศวกรรมไฟฟ้า
93 6140202612 นายธวัชชัย  สิงห์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า
94 6440201843 นางสาวธัญลักษณ์  สีวังราช เคมีประยุกต์
95 6340204269 นางสาวรัชนก  สมอฤทธ์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ
96 6440200175 นางสาวกัลญาณี  สิงคลีบับภา เคมีประยุกต์
97 6340206082 นายอภิลักษณ์  จันทะคัด วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
98 6440202429 นางสาวปนัดดา  สุภาวัน เคมีประยุกต์
99 6340201463 นายณัฐพงษ์  ลักษณะจันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
100 6440200316 นายไกรวิชญ์  บัวโฮมบุรา วิทยาการคอมพิวเตอร์
101 6440204169 นายอดิเทพ  ชมภูทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
102 6440200415 นายจักรพรรณ์  ภาภิรมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
103 6440202171 นายนวมินทร์  ป่าผ้ึง วิศวกรรมไฟฟ้า
104 6340201760 นายณัฐพล  แสนตะรัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
105 6340206306 นางสาวอัญธิสา  ชานันโท วิศวกรรมอุตสาหการ
106 6440200514 นางสาวจิรภิญญา  แพนชัยภูมิ; เคมีประยุกต์
107 6340204087 นางสาวมนัฐชยา  มีวงค์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
108 6440206768 นางสาวชิราปาณี  พงษ์จันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
109 6040200235 นายกาจกมล  ชัยวินิตย์ เคมีประยุกต์
110 6140202562 นายธนาวิทย์  สีสา วิศวกรรมโยธา
111 6140207645 นายชัยนันท์  โชติชัย วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
112 6340206132 นายอภิวิชญ์  หารินไสล วิทยาการคอมพิวเตอร์
113 6340206389 นายอัศวรักษ์  พุฒสิริโรจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
114 6340205662 นางสาวสุชัญญา  ชัยจักร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
115 6340203444 นางสาวพรทิพา  โคตะวิน วิศวกรรมอุตสาหการ
116 6440203260 นางสาววรรณภา  จันทา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
117 6440202155 นายนลธวัช  ฝ้ายสีงาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
118 6440201322 นายดนุสรณ์  ไชยโม เคมีประยุกต์
119 6440204482 นายอุศเรณ  พิษสุวรรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
120 6440200159 นางสาวกันตพร  สีมานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
121 6440201629 นายธนพล  เสนค า วิศวกรรมไฟฟ้า
122 6140207439 นางสาววิยดา  เนตรแสงศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
123 6240202215 นางสาวศิริลักษณ์  อนุมาตย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
124 6240200359 นางสาวจีระนันท์  รัตนพิมาตย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
125 5740203791 นางสาวรุ่งนภา  สารราษฎร วิศวกรรมโยธา
126 6440202817 นางสาวภัทรดา  อุดมเดช วิศวกรรมโยธา
127 6340203303 นายปีติภัทร  ไชยค าภา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
128 6440201124 นายณัฐชนน  วงค์พระจันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
129 6440202866 นางสาวภัทราพร  ไชยสิทธ์ิ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
130 6440204318 นางสาวอริสา  แก้วกลมรัตน์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
131 6440202486 นายปิติกร  อ่อนค าตัน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
132 6140203404 นางสาวบานเย็น  แสงอืด วิศวกรรมอุตสาหการ
133 6440203534 นายวุฒิชัย  วงศ์ษาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
134 6140205326 นายวิญญู  บุญบาล วิทยาการคอมพิวเตอร์
135 6340206298 นายอังคฤทธ์ิ  หน่ึงชนะ วิศวกรรมโยธา
136 6440202577 นายพชรมงคล  ไตรยสุทธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
137 6440204185 นายอนุมัติ  กล่ินอ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์
138 6440204235 นางสาวอภิวรรณ  กล่ินเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ
139 6340206439 นางสาวชลินทร  ชนชะนะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
140 6440201587 นายธนพรรณ  วงษ์ชาลี วิศวกรรมโยธา
141 6440201520 นายธนชล  ภูใบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
142 6440200472 นายจารึก  เอกตาแสง วิศวกรรมอุตสาหการ
143 5940251609 นายอภิวัฒน์  อธิกูล วิศวกรรมไฟฟ้า
144 6440205778 นายณัฐภูมิ  จันทะยางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า
145 6440201215 นายณัฐวัฒน์  วรชินา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
146 6440201355 นางสาวดารุณี  อินทาน วิศวกรรมไฟฟ้า
147 6440203724 นางสาวศุภลักษณ์  พนักศรี วิศวกรรมไฟฟ้า
148 6340204525 นางสาววรินทร  พิมดา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
149 6340201984 นายธนพล  ป่ินขุนทด วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
150 6140203503 นางสาวปนิดา  สังช านาญ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
151 6140200640 นางสาวกันตพร  แก้วสีลา วิศวกรรมโยธา



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
152 6340203972 นางสาวภีรญา  คุ้มสีไว วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
153 6440203567 นายศราวุธ  คะเลียงรัมย์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
154 6440204284 นายอรรถพล  โชติชัย วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
155 6440202908 นายภาณุพงศ์  สีฮาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
156 6040201240 นายณฐปกรณ์  พลหนองหลวง วิศวกรรมโยธา
157 6340200085 นายกฤษฎา  พลม่ัน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
158 6340200531 นายคิมหันต์  นุสนทรา วิศวกรรมโยธา
159 6440203187 นายรุฐฒินันท์  พิมพ์ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
160 6340205621 นายชูเกียรติ  ชินโน วิศวกรรมโยธา
161 6240200763 นายธนกฤต  ปะโปตินัง วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
162 6040204508 นายศราวุฒิ  หาระทา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
163 6440202635 นางสาวพัชริดา  ม่วงนิกร เคมีประยุกต์
164 6440203088 นางสาวรชภัทร  หม่ันประกอบ วิศวกรรมโยธา
165 6440203039 นางสาวยุวดี  โคตะคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
166 6440201751 นายธนาสิทธ์ิ  อธิจร วิศวกรรมอุตสาหการ
167 6040206241 นายณัฐพล  โรจน์รุ่งสถิตย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
168 6340202446 นายนคร  เพียรภายลุน วิศวกรรมไฟฟ้า
169 6340202842 นางสาวน้ าทิพย์  สุนา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
170 6440202015 นายธีระพล  สารสวัสด์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ
171 6040207323 นายวุฒิชัย  ทับทิม วิศวกรรมโยธา
172 6040203820 นางสาวมินตรา  ศรีทอง วิศวกรรมโยธา
173 6440200613 นางสาวจุฑามาศ  นาโควงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
174 6240202165 นางสาวศริมล  เมืองศรี วิศวกรรมไฟฟ้า
175 6040251123 นายศิริพงษ์  วงศ์อาษา วิศวกรรมไฟฟ้า
176 5740207886 นางสาวสะแกวัลย์  จันฤาชัย เคมีประยุกต์
177 6340204459 นายศิวกร  ไชยปัญหา วิศวกรรมไฟฟ้า
178 6240200532 นายณัฐดนัย  ไทยเหนือ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
179 6340202834 นางสาวน้ าเงิน  อ่อนอ าพันธ์ุ เคมีประยุกต์
180 6340202925 นางสาวนุชนาถ  ปัดถราช วิศวกรรมไฟฟ้า
181 5840203149 นางสาวปิยพัชร  ศรีเทียน วิศวกรรมโยธา
182 6140204188 นางสาวพิมพ์วิภา  ทรงอาจ วิศวกรรมโยธา
183 6340202818 นางสาวกันยกร  กาญจนกัณโห วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
184 6340205712 นางสาวสุดารัตน์  บุญหล้า เคมีประยุกต์
185 6340205993 นายอธิต  เจริญสุข วิศวกรรมโยธา
186 6340206462 นางสาวอารยา  สุทธิอาจ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
187 6340203543 นายพลากร  ดาวเศรษฐ์ วิศวกรรมโยธา
188 6440202262 นางสาวนิภาวรรณ  บาลวงศา วิศวกรรมโยธา
189 6340201026 นางสาวชรินทร์ดา  วรสาร วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
190 6340201505 นายณัฐพล  สายพรม วิศวกรรมไฟฟ้า
191 6440201801 นายธรรมรัตน์  ประฮาดไชย วิศวกรรมไฟฟ้า
192 6440201314 นางสาวณิชาภัทร  หงษ์รุจิโก วิศวกรรมไฟฟ้า
193 6440200506 นางสาวจิตรลดา  ชาวหมู่ วิศวกรรมอุตสาหการ
194 6040206756 นายอภิรัตน์  เหลาสิทธ์ิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
195 6040207307 นายวรากร  ไชยต้นเทือก วิศวกรรมโยธา
196 6440203302 นายวรากร  หอมจ าปา วิศวกรรมอุตสาหการ
197 6240202108 นางสาววิรัญญาภรณ์  บงค์บุตร เคมีประยุกต์
198 5940204431 นายวรพจน์  ไชยตะวงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
199 6040200154 นายกฤษดา  แสงลี วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
200 6240204328 นายเจตนิพัทธ์  กางทอง วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
201 5940201342 นายชาญณรงค์  ศรีทิน วิศวกรรมไฟฟ้า
202 6440203666 นางสาวศิวพร  ไชยวงศ์คต เคมีประยุกต์
203 6240200623 นางสาวณัตญา  เขียวมา วิศวกรรมอุตสาหการ
204 6440204425 นางสาวอารีญา  สิมคุณขะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
205 6340204889 นายศรัณยู  เกตนันท์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
206 6340201794 นายทัศน์พล  ผุดผ่อง วิศวกรรมไฟฟ้า
207 6440204201 นางสาวอภิชยา  ทรายทอง วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
208 6440203104 นายรอยบุญ  พรหมอุดม วิทยาการคอมพิวเตอร์
209 6440203344 นายวัชร์ชัยนันท์  ศรีดารักษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
210 6440201454 นายทัตพงศ์  นรสาร วิศวกรรมไฟฟ้า
211 6440200746 นางสาวชนิดา  จันทะลุน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
212 6340204467 นายวรัญญู  วันนา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
213 6440203278 นางสาววรวรรณ  แสนวัง วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
214 6440200902 นางสาวชาลิสา  อ่อนตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
215 6340201745 นายเตชพัฒน์  โคตรวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
216 6440200563 นางสาวจิราภรณ์  ถวิลค า วิทยาการคอมพิวเตอร์
217 6440205687 นายจีราวัฒน์  โต๊ะสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า
218 6440201231 นายณัฐวุฒิ  ข่วงทิพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
219 6340200994 นายอาทร  อินทรพาณิชย์ วิศวกรรมโยธา
220 6040204192 นายวรพล  ศิริภาร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
221 6440206644 นายธราธร  วงศช่ืน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
222 6040206403 นายปรเมษฐ์  ด ารงไทย วิศวกรรมไฟฟ้า
223 6140204014 นางสาวพัชริดา  ทะชัยวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
224 6140206878 นางสาวอรวรรณ  ขันบรรจง วิศวกรรมอุตสาหการ
225 6340201687 นางสาวดลนฤมล  ยืนมายุ เคมีประยุกต์
226 6240203197 นายขุนเขา  ค าสอน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
227 6340202115 นายอนันต์ศักด์ิ  สัตถาผล วิศวกรรมไฟฟ้า



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
228 6340206553 นางสาวปรียากร  อุทาพร วิศวกรรมโยธา
229 6440201074 นางสาวณัฏฐธิดา  หาญฉวะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
230 6440201744 นายธนากรณ์  จ าปาจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
231 6440203880 นายสิงขร  ค าสงค์ วิศวกรรมโยธา
232 6440203161 นางสาวรุ้งฤดี  ก้ิวลาดแยง วิศวกรรมอุตสาหการ
233 6440200910 นายชิตตะวัน  จันทร วิศวกรรมโยธา
234 6440200498 นายจิตติพัฒน์  ศรีสุทัศน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
235 6440202981 นายมนัสวิน  ไชยมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
236 6440201934 นายธีรภัทร  ไขสาร วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
237 6440203641 นางสาวศิริวรา  กวนทาลา วิทยาการคอมพิวเตอร์
238 6440200217 นายกิตติพัฒน์  ไชยพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
239 6440201793 นายธรรมนูญ  เหมือนสิงห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
240 6440203336 นายวัชชิรากร  อุปฮาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
241 6440203211 นายเลิศสกุล  สร้อยงาม วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
242 6440202775 นายภราดร  ดงภูยาว วิศวกรรมไฟฟ้า
243 6440203492 นางสาววิลาสินี  นนท์ไพวัน วิศวกรรมอุตสาหการ
244 6440200522 นางสาวจิรวรรณ  จันดา วิศวกรรมโยธา
245 6440201470 นายทินวงศ์  พ่ึงสุขแดง วิทยาการคอมพิวเตอร์
246 6440200878 นายชัยอนันต์  บุญเชิด วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
247 6440202601 นายพลพล  จันทะเสน วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
248 6240200078 นายกฤษณพงษ์  สอนโพธ์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า
249 6140205714 นายศิริพงษ์  วรจักร วิศวกรรมโยธา
250 6240204765 นางสาวยุวดี  วรกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ
251 6140204436 นายภานุมาศ  ชุ่มพิมาย วิศวกรรมโยธา
252 6440206701 นายพันธกานต์  มนต์คาถา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
253 6440202650 นายพัฒนพงษ์  อุ่นทรัพย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
254 6440202056 นายนครินทร์  ศรีมณีรัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
255 6440204466 นายอินทร์นุวัตร  กิมะโน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
256 6440201710 นายธนากร  แก้วนามไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์
257 6340202479 นางสาวนธิตา  ค าหาญ วิศวกรรมอุตสาหการ
258 6440203146 นางสาวรัฐมนูญ  ค าสิงห์ วิศวกรรมอุตสาหการ
259 6240202371 นายสุทธิพจน์  ลาดบาศรี วิศวกรรมโยธา
260 6340200705 นางสาวจิตรลดา  บุตรชาติ วิศวกรรมโยธา
261 6440200795 นางสาวชลธิชา  ฝาระมี วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
262 6440204334 นายอรุณ  วันทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
263 6440202742 นายพุฑฒินันต์  น้อยสีมุม วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
264 6140204857 นายราชวัตร  อนุญาหงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
265 6240201217 นางสาวนุชจริยา  ฟอกสันเทียะ เคมีประยุกต์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
266 6340204798 นายวีกฤษ  ศรีวงษา วิศวกรรมโยธา
267 6440201959 นายธีรภัทร  รัตนะวาดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
268 6440202676 นางสาวพิกุล  เหลาหนาด วิศวกรรมอุตสาหการ
269 6440206115 นายอนิรุธ  พ่อตาแสง วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
270 6440201900 นายธีรพงศ์  ทันบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
271 6340203865 นายภัทรพล  ไชยกา วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
272 6340206231 นางสาวอริยา  จ าปา เคมีประยุกต์
273 6440202890 นายภาณุพงศ์  คลีจักร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
274 6440202841 นางสาวภัทรวดี  บุณรังศรี วิศวกรรมไฟฟ้า
275 6340203410 นางสาวพรชนก  โกพล วิศวกรรมอุตสาหการ
276 6440203179 นางสาวรุจิรา  อภัยโส วิศวกรรมอุตสาหการ
277 6040205156 นายสุทธิศักด์ิ  ค าพิทูล วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
278 5940204546 นายอภพ  พรหมชัย วิศวกรรมอุตสาหการ
279 6040207125 นายณัฐดนัย  กิตติอมรพงศ์ วิศวกรรมโยธา
280 5940200583 นายคุณานนต์  สิกขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
281 6040202921 นางสาวปวีนา  วันดี วิศวกรรมโยธา
282 6040202271 นายนนทวัฒน์  มวลปาก วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
283 6040207265 นายพัฒนพล  จันทะขิน วิศวกรรมโยธา
284 6140201515 นายชินกฤต  สิทธิกานต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
285 6140205961 นายสหัสวรรษ  แสงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
286 6240204476 นายทนกฤต  มาพรม วิศวกรรมไฟฟ้า
287 6240200235 นายคุณานนต์  บริบูรณ์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
288 6340202560 นางสาวชิตชฎาพร  น้อยนนท์ วิศวกรรมโยธา
289 6440205638 นายกฤตวิทย์  แสนค า วิศวกรรมไฟฟ้า
290 6440200621 นางสาวจุฑารัตน์  โสภา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
291 6440203286 นายวรวิทย์  น้อยหอม วิศวกรรมโยธา
292 6440202460 นางสาวปวีณา  แพงจะโป๊ะ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
293 6440204326 นางสาวอริสา  อินทร์กอง วิศวกรรมโยธา
294 6140207223 นายโกมุท  กลางกาญจน์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
295 6440200324 นางสาวไขทอง  ว่องไว วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
296 6340205886 นายสิทธิศักด์ิ  สิงห์ยะเมือง วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
297 6340203568 นายเทพพิทักษ์  เสริมทรัพย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
298 6340205373 นายสมิทธ์  ศรีพิเมือง วิศวกรรมโยธา
299 6340200846 นางสาวจีรพา  บัวเพชร วิศวกรรมอุตสาหการ
300 6440203831 นายสรวิชญ์  โชคชูธนา วิทยาการคอมพิวเตอร์
301 6340204541 นายวโรดม  ใยแก้ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
302 5940200427 นายเกียรติศักด์ิ  เสนาธรรม วิศวกรรมโยธา
303 6140200053 นายเกียรติศักด์ิ  ค ายันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
304 6440202726 นายพีรวิชญ์  กิจวรายุทธ วิศวกรรมอุตสาหการ
305 6240204054 นายเผ่าภาคิณ  บุญส่งเสริม วิศวกรรมอุตสาหการ
306 6440203385 นายวัฒนา  ลาภปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์
307 6440203096 นางสาวรวงข้าว  อยู่แย้ม เคมีประยุกต์
308 6340202248 นางสาวธันยพร  หาญรุก เทคโนโลยีสารสนเทศ
309 6440201504 นายธณธร  สุวรรณชาติ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
310 6340205332 นายสมเกียรติ  ฝาค า วิศวกรรมโยธา
311 6440203484 นางสาววิลาวรรณ  ค าช านิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
312 6440202106 นายนราวิชญ์  สอนเสนา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
313 6340204822 นายวุฒิชัย  ธรรมกุล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
314 6440203898 นายสิทธา  เมืองไธสง วิทยาการคอมพิวเตอร์
315 6040207232 นายบวรนันท์  เวชภูติ วิศวกรรมโยธา
316 6440200555 นางสาวจิรัชญา  คะเชนทร์ วิศวกรรมโยธา
317 6440202023 นายธีระยุทธ  ลีลา เคมีประยุกต์
318 6440203229 นายวงศธร  กาเล่ียง วิทยาการคอมพิวเตอร์
319 6040250046 นายกษิฎิศ  องค์กบิลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
320 6340206314 นางสาวอัญพร  ชัยสุระ วิศวกรรมไฟฟ้า
321 6440204367 นางสาวอาซีซะห์  เจ๊ะแวกูนิง วิศวกรรมไฟฟ้า
322 6440206743 นายมูหะมะพาฮีมี  อาลี วิศวกรรมไฟฟ้า
323 6440202007 นายธีรยุทธ  พิทักษ์บัญชาการ วิศวกรรมโยธา
324 6040205768 นายอับดุลฮากัม  ลือแมซา วิศวกรรมโยธา
325 6440203526 นายวีลดาน  เจ๊ะแอสนุง วิศวกรรมโยธา
326 6440200985 นางสาวชุติมา  อ่อนตา เคมีประยุกต์
327 6140202679 นายธารินทร์  ชัยธวัชนันท์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1 6440300405 นางสาวกิริยา  เช้ือคีรี ภาษาอังกฤษ
2 6440301593 นายเดชาทร  ชาวโพธ์ิสระ นิติศาสตร์
3 6440303193 นางสาวพิมพ์พจี  ญาณนะพงศ์ การจัดการ
4 6140304095 นางสาวพิมลรัตน์  ใสแสง การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
5 6140303790 นางสาวพฤกษา  วัฒนพันธ์ การตลาด
6 6340306668 นายวริทธ์ิธร  แย้มศิริ ภาษาอังกฤษ
7 6440303698 นายรังสิมันต์  ทรงกลด รัฐประศาสนศาสตร์
8 6440301569 นางสาวดวงกมล  บุญไชย รัฐประศาสนศาสตร์
9 6440301015 นางสาวชลธิชา  ช่างถม ภาษาอังกฤษ
10 6440303961 นางสาววนิดา  บุญเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์
11 6340308466 นายเกียรติยศ  วิสาการ การจัดการ
12 6240300837 นางสาวญาศิกานต์  สิทธิวงศ์ การเงิน
13 6140309177 นางสาวสมิตา  แต้น าชัย ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
14 6440302229 นางสาวน้ าหน่ึง  สนสร้อย ภาษาอังกฤษ
15 6240306644 นางสาวอรพรรณ  พงษ์เพชร นิติศาสตร์
16 6440308051 นางสาววชิรินทรา  ใจสุข การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
17 6440308275 นายอธิป  คิดโสดา ภาษาอังกฤษ
18 6140307882 นางสาวกรรภิรมย์  จีหนู การตลาด
19 6140300093 นางสาวเบญจมาศ  กาสา การบัญชี
20 6340306239 นางสาวรัฐญาพร  เปรียบสม นิติศาสตร์
21 6340303335 นายนภัสกร  ภาสะฐิติ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
22 6440308135 นายศักดิพงศ์  ศรีมาเพชร ภาษาอังกฤษ
23 6440304027 นางสาววรรณิดา  แก้วฝ่าย ภาษาอังกฤษ
24 6340307393 นางสาวศิริประภา  ศรีประสงค์ ภาษาอังกฤษ
25 6340301156 นางสาวจิรัชญา  ทานะราช ภาษาอังกฤษ
26 6340307260 นางสาวหงส์ฟ้า  สิงหเสน การบัญชี
27 6440303664 นางสาวรมิดา  แสนพลอ่อน ภาษาอังกฤษ
28 6240300688 นางสาวชลธิชา  ส่ิวส าแดง รัฐประศาสนศาสตร์
29 6440304902 นางสาวสุทธิดา  ไตรยวงค์ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
30 6340301479 นางสาวชญานิษฐ์  พรมหาราช นิติศาสตร์
31 6340306429 นางสาววชิราพร  แก่นนาค า ภาษาอังกฤษ
32 6440302781 นางสาวฝนดาว  สุทธิผาย รัฐประศาสนศาสตร์
33 6340308292 นางสาวสุพิชชา  ภูม่ัน ภาษาอังกฤษ
34 6340300646 นางสาวกุลสตรี  หล้าจันทะ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
35 6240305711 นายณัฐวุฒิ  อ่วมม่วง การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
36 6140306694 นางสาวอติกานต์  ศรีหาเมฆ การตลาด
37 6140302099 นางสาวณาริศา  สารบุรุษ ภาษาอังกฤษ
38 6440306576 นางสาวฐิตญา  วรรณารักษ์ ภาษาอังกฤษ
39 6440300223 นายกษิด์ิเดช  ช่ืนบาน นิติศาสตร์
40 6240306453 นายสวิตต์  แจ่มแสง ภาษาอังกฤษ
41 6340302212 นางสาวยุวดี  ศรีชัย การตลาด
42 6140301133 นางสาวจินดามณี  ครนาศรี การบัญชี
43 6340302055 นางสาวชนมล  ฝ่ายจารี การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
44 6440301346 นางสาวณัฐชยา  เจริญผา ภาษาอังกฤษ
45 6440303359 นายภัคพล  มินา การบัญชี
46 6240301025 นางสาวณิชาพัชร์  ศรีวงศ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
47 6340305322 นายพีรวัส  สุพรรณสม การบัญชี
48 6440302351 นางสาวบุษญาณี  เสนจันตะ รัฐประศาสนศาสตร์
49 6240300944 นายณัฏฐพล  อุดมปรัชญาภรณ์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
50 6240306115 นายพชร  ชวาสิทธ์ิ การบัญชี
51 6440303508 นางสาวภุมรินทร์  ชูขุนทด รัฐประศาสนศาสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
52 6440304696 นางสาวสิณีนาฎ  เหง่าเฮียง รัฐประศาสนศาสตร์
53 6440305438 นางสาวอริสา  เพียนอก รัฐประศาสนศาสตร์
54 6440306790 นางสาวบุณยานุช  ไวยทรง การบัญชี
55 6440305495 นางสาวอาทิตยากร  แซ่ต้ัง การบัญชี
56 6440305032 นางสาวสุภาพร  จันทร์ค า นิติศาสตร์
57 6140300929 นางสาวกิตติยา  แก้วบุตรดี ภาษาอังกฤษ
58 6140307767 นางสาวสุพรรษา  สายกระสุน นิติศาสตร์
59 6340300380 นายกันตพงศ์  พิมพ์เสน ภาษาอังกฤษ
60 6440300421 นางสาวกุลธิดา  เสนสุข ภาษาอังกฤษ
61 6440303573 นางสาวเมทญา  ประเสริฐศรี รัฐประศาสนศาสตร์
62 6340302014 นางสาวกัลยารัตน์  วิเชียรรักษ์ ภาษาอังกฤษ
63 6340309282 นางสาวอาภาพร  วงศ์ศรีแก้ว นิติศาสตร์
64 6440301437 นางสาวณัฐริกา  สระทองขม การจัดการ
65 6140307999 นางสาวจันทรกานต์  เรืองศรี ภาษาอังกฤษ
66 6440301684 นางสาวธนการ  ศรีณะลา การตลาด
67 6240301850 นางสาวพรรณชิตา  แสนนาม นิติศาสตร์
68 6340302733 นายทินกร  สารมานิจ การบัญชี
69 6440305743 นายจักรติพงษ์  ศรีพรรณา นิติศาสตร์
70 6440305321 นางสาวอรทัย  รุ่งระมา การบัญชี
71 6340308664 นางสาววนิดา  สร้อยค า การจัดการ
72 5940306675 นางสาวกรรณิการ์  ปัดตังทานัง การบัญชี
73 6140303014 นางสาวนิรมล  ขันชะลี การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
74 6340300299 นางสาวกัญญามาศ  ศรีพานัด การบัญชี
75 6340300216 นายกฤษฎา  ลึงลัด การบัญชี
76 6140305340 นางสาววิลาสินี  สลางสิงห์ การจัดการ
77 6340300174 นางสาวกฤตพร  พันทะสาร ภาษาอังกฤษ
78 6440304712 นายสิทธิกร  พยอม ภาษาอังกฤษ
79 6440302559 นางสาวปวันรัตน์  คงแก้ว ภาษาอังกฤษ
80 6240301033 นายดนัย  ขัติยะ ภาษาอังกฤษ
81 6340304358 นางสาวปารมี  ดวงท้าวเสศ ภาษาอังกฤษ
82 6440301890 นางสาวธิดารัตน์  ปทุมเขต นิติศาสตร์
83 6440301619 นางสาวตวงรัก  นวลมัย ภาษาอังกฤษ
84 6440304241 นางสาววิภารัตน์  หีบแก้ว ภาษาอังกฤษ
85 6440304928 นางสาวสุธาสินี  ผิวเฉียง ภาษาอังกฤษ
86 6440301726 นายธนรัฐ  แก่นพุทธ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
87 6440304951 นางสาวสุนทรี  พรมเสาร์ ภาษาอังกฤษ
88 6440304233 นางสาววิภาดา  นาบง รัฐประศาสนศาสตร์
89 6440304761 นางสาวสุกัญญา  พรมเสาร์ การจัดการ



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
90 6040305151 นางสาวศิริประภา  ทองมี การบัญชี
91 6140301844 นางสาวฐิติยา  ผาจันดา ภาษาอังกฤษ
92 6140302586 นายนพกร  ชัยจักร์ นิติศาสตร์
93 6340302998 นายธวัชชัย  รู้ยืนยง การบัญชี
94 6340305850 นางสาวมนฑิรา  นาอุดม ภาษาอังกฤษ
95 6240302072 นางสาวภรณ์ทิพย์  สารวงษ์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
96 6340306411 นางสาวเลิศสกุล  คุณฟอง การบัญชี
97 6340308896 นางสาวอรณี  มูลกองศรี การบัญชี
98 6340304564 นางสาวกุลธิดา  แก่นทด การบัญชี
99 6340303707 นางสาวนิภาพร  ไชยพร ภาษาอังกฤษ
100 6140303576 นางสาวปิยะธิดา  ศรีทะนีทอก รัฐประศาสนศาสตร์
101 6340300034 นางสาวไรวินท์  ต้อมทอง การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
102 6340308102 นางสาวสุทัตตา  โสมวิเศษ ภาษาอังกฤษ
103 6440308309 นายอรรถกร  นาหอค า การตลาด
104 6440307103 นางสาววราภรณ์  ไขโพธ์ิ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
105 6440301742 นายธนัช  ศรีสงคราม นิติศาสตร์
106 6340306494 นางสาววนิฐา  ตีบนอก การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
107 6440304811 นางสาวสุจิตรา  เส่ียงบุญ รัฐประศาสนศาสตร์
108 6440303052 นางสาวพัชราภรณ์  สุกรรณ์ ภาษาอังกฤษ
109 6440300793 นางสาวจุฑาภัทร  แสนสุพันธ์ นิติศาสตร์
110 6140306983 นางสาวอัญชนา  นามสอน รัฐประศาสนศาสตร์
111 6440305065 นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณมงคล การตลาด
112 6140306330 นางสาวสุธาสินี  สนวนรัมย์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
113 6440307582 นางสาวณัฐธิดา  ไพลินทร์ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
114 6340300844 นางสาวคณิศรา  ลันด์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
115 6440305883 นางสาวทองชมภูนุช  พันธ์ุจ ารอง ภาษาอังกฤษ
116 6440302963 นางสาวพรพิมล  วัดแผ่นล า รัฐประศาสนศาสตร์
117 6440304746 นางสาวสิริกานดา  ยุคง การจัดการ
118 6440300314 นางสาวกันยารัตน์  แสนพันนา การตลาด
119 6440303417 นางสาวภัทรา  สีนอนิล การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
120 6440302112 นางสาวนันทกา  จันทรเสนา การบัญชี
121 6440305727 นางสาวกิตติยาพร  กุลก้ัล การจัดการ
122 6340307880 นางสาวสิริกาญจน  จันทะวิระ นิติศาสตร์
123 6440303284 นางสาวเพ็ญพิชชา  นาดี ภาษาอังกฤษ
124 6440308176 นายศุภศร  เข็มเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์
125 6140304129 นายพิศิษฐ์ศักด์ิ  จางวาง การตลาด
126 6440302815 นายพงศ์พลิน  วงษ์ชาลี นิติศาสตร์
127 6440304555 นายศุภชัย  เจริญผล รัฐประศาสนศาสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
128 6440302054 นายนฤพน  วังสุริย์ การจัดการ
129 6140302776 นางสาวนฤมล  พรมร้อยโท รัฐประศาสนศาสตร์
130 6140306686 นางสาวอดิภา  แก้วสิมมา การตลาด
131 6040306891 นางสาวชนกานต์  โฆษิตจิรนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์
132 6440304282 นางสาววิไลลักษณ์  โคตะสี การบัญชี
133 6440300371 นายกิตติพงษ์  ค าบุญเหลือ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
134 6240306701 นายอวิรุทธ์  ภูผาศรี การตลาด
135 6140308583 นางสาวพนิดา  แก่นจวง การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
136 6440300801 นางสาวจุฑามาศ  มูลค าศรี รัฐประศาสนศาสตร์
137 6440303813 นางสาวรุ่งรวิน  สิทธิการ รัฐประศาสนศาสตร์
138 6440300785 นางสาวจีรนาฏ  นาคนชม ภาษาอังกฤษ
139 6440304324 นายวีรพงษ์  วิศรียา การจัดการ
140 6440305654 นางสาวรุ่งทิวา  สร้อยอุดม รัฐประศาสนศาสตร์
141 6140308872 นางสาวรัชนีกร  นนต์สุข ภาษาอังกฤษ
142 6140307353 นางสาวณัฐริกานต์  พรมเมือง การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
143 6340308185 นางสาวสุนิษา  แซ่ฉ่ัว การบัญชี
144 6340308540 นางสาวโสรญา  มีไกรลาศ นิติศาสตร์
145 6440300942 นางสาวชนากานต์  บุญกอง ภาษาอังกฤษ
146 6140302388 นางสาวธัญญาลักษณ์  สุนทโรจน์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
147 6340300281 นางสาวณัฐธิดา  แป้นจันทร์ การบัญชี
148 6440304894 นางสาวสุทธิกานต์  มาตชัยเคน การจัดการ
149 6140300028 นางสาวเกษวลิน  แสนมี การบัญชี
150 6140304152 นายพีรพัฒน์  อินลี นิติศาสตร์
151 6440308085 นายวุฒิชัย  เก้ือทาน นิติศาสตร์
152 6140306942 นางสาวอังคนา  ปุ๋ยวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
153 6440301296 นางสาวณัฎฐิรา  วรรณโนมัย ภาษาอังกฤษ
154 6440304688 นางสาวสาริกา  โกสิงห์ การบัญชี
155 6440301783 นางสาวธนาภรณ์  นิติธรรม ภาษาอังกฤษ
156 6140300549 นางสาวกรรณิการ์  อุ่นวงศ์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
157 6140300192 นางสาวเฟ่ืองนภา  อบค า ภาษาอังกฤษ
158 6240308194 นางสาวกัลย์สุดา  ต้นสาย การจัดการ
159 6040304111 นายมณฑวรรษ  ค าคูณค า นิติศาสตร์
160 6140304509 นางสาวมาลินี  เสนากุล การบัญชี
161 6340304879 นายพัชรพล  งอยจันทร์ศรี ภาษาอังกฤษ
162 6240300340 นายจักรพงศ์  กงแก่นทา การจัดการ
163 6340305017 นางสาวพัชรีพร  ยาทองไชย นิติศาสตร์
164 6140304079 นางสาวพิมประภัส  แก้วสีดา รัฐประศาสนศาสตร์
165 6340309308 นางสาวอารยา  พิพัฒน์จันทร์ ภาษาอังกฤษ



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
166 6440301841 นางสาวธารทิพย์  ผิวฝาด ภาษาอังกฤษ
167 6440300173 นางสาวกฤติยา  ภู่พยอม การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
168 6440305297 นายอภิสิทธ์ิ  จรพิมูล รัฐประศาสนศาสตร์
169 6440302252 นายนิธินันท์  เสน่หา รัฐประศาสนศาสตร์
170 6440301643 นางสาวทิพย์เกษร  พิมนาจ รัฐประศาสนศาสตร์
171 6440300652 นางสาวจารวี  สุริสาร ภาษาอังกฤษ
172 6440304787 นางสาวสุกัญญา  อ่อนเขียว การจัดการ
173 6440307442 นายจิรภัทร  พวงร้อย ภาษาอังกฤษ
174 6140308120 นายชวัลวิทย์  แสนสุข การจัดการ
175 6140306306 นายสุทธิพงษ์  ชาแสน ภาษาอังกฤษ
176 5940300898 นางสาวจุฑาธิปย์  ศรีนา การบัญชี
177 6140304285 นายภาคิน  ออดไธสง การบัญชี
178 6240306206 นายพุฒิพงศ์  ยาทองไชย ภาษาอังกฤษ
179 6440302591 นายปัญจพล  มหิทธิสินโสภณ นิติศาสตร์
180 6140309417 นางสาวอัศวินี  วงศ์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ
181 6140302610 นางสาวนภัสสร  มีบุญ ภาษาอังกฤษ
182 6140306702 นายอธิบดี  สระแก้ว นิติศาสตร์
183 6240301579 นายบัณฑิต  เท่ียงจันทึก นิติศาสตร์
184 6240302874 นายสิทธิชัย  ไฉนงุ่น รัฐประศาสนศาสตร์
185 6240308343 นางสาวเกวลิน  วัฒนะราช นิติศาสตร์
186 6240301637 นายปฏิภาณ  ค ามะวาปี รัฐประศาสนศาสตร์
187 6240300118 นายกอบชัย  ชิตบุตร รัฐประศาสนศาสตร์
188 6340305447 นางสาวแพรวา  อุตสานนท์ การบัญชี
189 6340308656 นางสาวไอลดา  เขียวข า ภาษาอังกฤษ
190 6340302246 นางสาวฐิติกาญจน์  ศรีสวัสด์ิ การบัญชี
191 6440306832 นางสาวปิยะฉัตร  สนปรุ รัฐประศาสนศาสตร์
192 6340309092 นางสาวปรียาวดี  ค าพรมมา การบัญชี
193 6340307484 นางสาวศิริลักษ์  ไชยบัตร การบัญชี
194 6340301933 นางสาวโชติกา  ผาใต้ การบัญชี
195 6440307921 นายพิพัทธ์ิพน  ประสิทธิสินธ์ การตลาด
196 6340304135 นายปรมินทร์  นวลมณี รัฐประศาสนศาสตร์
197 6440304035 นางสาววรรัตน์  สีมี รัฐประศาสนศาสตร์
198 6440300306 นางสาวกันต์กมล  สีหาพล การตลาด
199 6440300140 นายกรภัทร  พลอยวรินทร์ การตลาด
200 6340306817 นางสาวโยษิตา  เช้ือวงศ์พรหม การบัญชี
201 6440300488 นายเกียรติศักด์ิ  ศรีวิลัย รัฐประศาสนศาสตร์
202 6340302154 นายฐิติวัฒน์  ตงศิริ นิติศาสตร์
203 6340309191 นางสาวอัญรยา  ทีผุย นิติศาสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
204 6440300694 นางสาวจิตธนา  จงจิตต์ การบัญชี
205 6440304530 นายศิริศักด์ิ  โทแก้ว ภาษาอังกฤษ
206 6440304886 นางสาวสุดารัตน์  อุ่มภูธร การตลาด
207 6440300744 นางสาวจิราภรณ์  โคตรธรรม การจัดการ
208 6440301098 นางสาวชลิตา  แสนสุภา การจัดการ
209 6440300363 นางสาวกิตติญา  ศรีฤทธ์ิ การบัญชี
210 6440300827 นายเจษฎา  จันโท ภาษาอังกฤษ
211 6440303011 นางสาวพลอยไพลิน  กังศนานนท์ การตลาด
212 6440301320 นางสาวณัฏฐวิณีย์  นามโฮง การตลาด
213 6440303623 นางสาวยวงจันทร์  มานันที การจัดการ
214 6440304142 นายวัฒน์ปรัชญ์  ผงสินธ์ุสุ นิติศาสตร์
215 6440305248 นางสาวอภิชญา  อุปพงษ์ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
216 6440300587 นายคันเคียว  อินทรสิทธ์ิ นิติศาสตร์
217 6440301718 นางสาวธนภร  ผลฉาย รัฐประศาสนศาสตร์
218 6440308168 นายศุภณัฐ  สมอบ้าน รัฐประศาสนศาสตร์
219 6440300355 นางสาวกายพรหม  พรหมสาขา ณ สกลนคร การบัญชี
220 6440305768 นางสาวจิราภา  ขันตีพันธุวงศ์ การจัดการ
221 6440301585 นายเดชศักด์ิดา  นาอุดม นิติศาสตร์
222 6440300256 นางสาวกัญญารัตน์  ครุดอุทา ภาษาอังกฤษ
223 6440303540 นางสาวมิลินดา  ราศรี การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
224 6340306882 นายพันธกานต์  สุวรรณมาโจ การบัญชี
225 6440303078 นางสาวพัชริดา  วงศ์วัน การบัญชี
226 6240307675 นายสุริยัน  พลีจันทร์ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
227 6240306735 นางสาวอารียา  เสนาช่วย การตลาด
228 6340306585 นางสาววรรณภา  นนท์เข็มพรหม การเงิน
229 6340300547 นางสาวกิตติยา  แวงวรรณ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
230 6440303136 นางสาวพิชนัน  สีกานิล การบัญชี
231 6440303185 นางสาวพิมพ์ญาดา  ไชยงค์ การบัญชี
232 5940300529 นางสาวขวัญเกล้า  กฤษณะกะลัศ การบัญชี
233 6140301299 นางสาวจิรารัตน์  ละมุด การจัดการ
234 6140306140 นางสาวสุกัญญา  แผ่นสิงห์ การตลาด
235 6440307822 นางสาวปรารถนา  ศรีสิงห์ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
236 6440304258 นางสาววิภาวดี  สุพรรณธนา นิติศาสตร์
237 5940301827 นายธัชเศรษฐ์  โชติศิวัชโตบุญ การตลาด
238 6240307121 นางสาวสุปรียา  มาตรชัยเคน การบัญชี
239 6140301869 นางสาวฑิตยา  โพธ์ิสุ ภาษาอังกฤษ
240 6240303831 นายปรเมษฐ์  ไฮวัง การจัดการ
241 6240300563 นายจุลจักร  แสงใส ภาษาอังกฤษ



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
242 6140303907 นางสาวพัชริดา  แสนโคตร ภาษาอังกฤษ
243 6440305479 นางสาวอัจฉราวดี  บางพรมบาง รัฐประศาสนศาสตร์
244 6340300521 นางสาวดวงเดือน  ไชยสุระ การบัญชี
245 6440301122 นายชัยวุฒิ  พุทธเสน การจัดการ
246 6340308797 นางสาวจรรยพร  เหวชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ
247 6340306627 นางสาววรัชยา  นาคเสน การบัญชี
248 6440301080 นางสาวชลิตา  วะเกิดเป้ม นิติศาสตร์
249 6440302989 นางสาวพรรณิกา  พันธ์ุกาง การจัดการ
250 6440302740 นางสาวปิยะธิดา  มัยวงค์ ภาษาอังกฤษ
251 6440303037 นางสาวพัชรพร  ช่วยชีพ รัฐประศาสนศาสตร์
252 6440304340 นางสาวเวณิกา  อินทโคตร การบัญชี
253 6040307528 นางสาวลูกศร  บาดตาสาว การบัญชี
254 6440307855 นายพงศกร  พรอรรถพันธ์ การจัดการ
255 6140301117 นางสาวจิตรลดา  พิมเสน ภาษาอังกฤษ
256 6140305456 นางสาวศริตา  โคตรค า การบัญชี
257 6140303394 นางสาวปัณฑารีย์  พรมศรี การบัญชี
258 6140309334 นายอธิป  มงกุฎ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
259 6140308211 นายณัฐชานน  บุญเย็น ภาษาอังกฤษ
260 6240306123 นายพชร  วรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
261 6340306254 นางสาวปัณณิกา  แก้วสามสี ภาษาอังกฤษ
262 6340309043 นางสาวอริศรา  ลีโส นิติศาสตร์
263 6340302196 นางสาวณภัทศรา  ขันทมณี การจัดการ
264 6440301700 นายธนพล  ประนูวี การจัดการ
265 6440307566 นางสาวณัญฐิฎามาศ  เสนเพ็ง การจัดการ
266 6440300397 นายกิตติศักด์ิ  สิงห์งอย การจัดการ
267 6440305461 นางสาวอัจจิมา  สุขัน การบัญชี
268 6440300686 นางสาวจิดาภา  ไชยยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
269 6440302583 นายปองพล  ซามาตร รัฐประศาสนศาสตร์
270 6440301528 นางสาวณิชาภัทร  เทพา ภาษาอังกฤษ
271 6440307285 นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ าสกุล รัฐประศาสนศาสตร์
272 6440307954 นางสาวเพ็ญพิชา  สินอ้วน การบัญชี
273 6440301692 นายธนพล  โคตรภู ภาษาอังกฤษ
274 6440308036 นางสาวรุ่งทิพรดา  แสงนา ภาษาอังกฤษ
275 6440303110 นายพิชญะ  เตโช ภาษาอังกฤษ
276 6140302271 นายธนพล  วิเศษสม ภาษาอังกฤษ
277 6440304480 นายศิรสิทธ์  เมืองโคตร ภาษาอังกฤษ
278 6340301644 นางสาวชนิสรา  ยอดนวล นิติศาสตร์
279 6140307544 นางสาวพัชราภรณ์  ป้อมหิน ภาษาอังกฤษ



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
280 6140300762 นางสาวกัลยรัตน์  แสนสุข ภาษาอังกฤษ
281 6440305578 นายอินทร์ธร  พรรณา ภาษาอังกฤษ
282 6440301239 นางสาวฐิตาภา  พันธ์ก่ิงทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
283 6440300843 นายเจษฎา  สุทธิประภา นิติศาสตร์
284 6440301411 นายณัฐพงศ์  คนเพียร นิติศาสตร์
285 6440303896 นางสาวลลิตา  สายระดา การจัดการ
286 6340304887 นางสาวพัชรภา  เอกศิริ ภาษาอังกฤษ
287 6340309159 นางสาวอัญชลี  ธนารีย์กุล การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
288 6440302039 นางสาวนภาภัทร  อยู่บ้านคลอง การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
289 5940308431 นางสาวกาญจนา  เม็งเกตุ ภาษาอังกฤษ
290 6140301505 นางสาวชณัณญา  สังเกตุดี การตลาด
291 6340302949 นางสาวธนิตา  วัฒนา การบัญชี
292 6440304795 นางสาวสุกานดา  ศรีสุวรรณ การจัดการ
293 6140309532 นางสาวปวีณา  ศรีทอง นิติศาสตร์
294 6140307601 นางสาวมนศมน  แก้วผลึก การบัญชี
295 6440304647 นางสาวสร้อยสุดา  ต้อนโสกี รัฐประศาสนศาสตร์
296 6340307450 นางสาวศิริรัตน์  มีรส การบัญชี
297 6140306934 นายอังกฤษ  โกไศยกานนท์ การจัดการ
298 6440303979 นางสาววนิดา  พูน การบัญชี
299 6240304839 นางสาววันเพ็ญ  อักษรแก้ว ภาษาอังกฤษ
300 6340300489 นางสาวกัลยารัตน์  พางาม ภาษาอังกฤษ
301 6040303930 นางสาวภัคนันท์พร  อุ่นประกอ ภาษาอังกฤษ
302 6440305263 นางสาวอภิญญา  เวียงสิมา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
303 6340304390 นายอับดุลเลาะ  มาโระสะนอ การจัดการ
304 6140301760 นางสาวอามานา  สะมะแอ การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว
305 6440303318 นางสาวฟาดียา  สาและ ภาษาอังกฤษ
306 6440302336 นายบุญยามีน  เจ๊ะเต๊ะ ภาษาอังกฤษ
307 6240301298 นางสาวธัญพิชา  รงค์จ าเริญ รัฐประศาสนศาสตร์
308 6340303798 นางสาวรุจิรดา  แสงสีดา ภาษาอังกฤษ
309 6240307808 นางสาวชลธิชา  จันทพรม ภาษาอังกฤษ

1 6440400106 นางสาวกรรณิกา  สกุลซ้ง อนามัยส่ิงแวดล้อม
2 6440404959 นายภานุพงษ์  จันทร์ศิริ อนามัยส่ิงแวดล้อม
3 6340400875 นางสาวพรรณิสา  ผลทิพย์ สาธารณสุขศาสตร์
4 6440400783 นางสาวฐาณัฐธิดา  แสงแดง สาธารณสุขศาสตร์
5 6440404793 นางสาวปิยะฉัตร  มูลหา สาธารณสุขศาสตร์
6 6440403092 นางสาวสะสิประภา  ตาจัก สาธารณสุขศาสตร์
7 6440401617 นางสาวบูรณา  ศรีศักดา สาธารณสุขศาสตร์

คณะสำธำรณสุขศำสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
8 6340402343 นางสาวยุพารัตน์กนิษฐ  ณ นครพนม สาธารณสุขศาสตร์
9 6440405535 นางสาวนฤนาถ  หงษ์สา สาธารณสุขศาสตร์
10 6440400940 นางสาวณัฐนรี  เวณุโกเศศ สาธารณสุขศาสตร์
11 6440402938 นางสาวศิริกานต์  สัญญะวิรี สาธารณสุขศาสตร์
12 6440405568 นางสาวนันธิดา  ไกรบุดดา สาธารณสุขศาสตร์
13 6440400163 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วจัตุรัส สาธารณสุขศาสตร์
14 6140402261 นางสาวอรอุมา  ม่ันจิตร สาธารณสุขศาสตร์
15 6440400817 นางสาวฐิตินันท์  ย่อมมี สาธารณสุขศาสตร์
16 6440401500 นางสาวน้ าทิพย์  อ้อนก่ิง สาธารณสุขศาสตร์
17 6140400042 นางสาวเจนจิรา  แอบกระโทก สาธารณสุขศาสตร์
18 6440401955 นางสาวพรพิมล  รัศมีจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์
19 6440403803 นายคณิตสรณ์  ค าเทียม สาธารณสุขศาสตร์
20 6440402920 นางสาวศิราภรณ์  เคล่ือนสอน อนามัยส่ิงแวดล้อม
21 6140400141 นางสาวแพรพลอย  ค าทะเนตร สาธารณสุขศาสตร์
22 6340400479 นางสาวจิตษฎาพร  ตุ่นล า สาธารณสุขศาสตร์
23 6440402821 นายวุฒิภัทร  สุวรรณสิงห์ สาธารณสุขศาสตร์
24 6440403407 นายอธิชัย  ภิบาลวงค์ สาธารณสุขศาสตร์
25 6440405964 นายเอกพันธ์  ขาวกุญชร สาธารณสุขศาสตร์
26 6440403175 นางสาวสิริวิมล  พันแสน สาธารณสุขศาสตร์
27 6440400171 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วศิริ สาธารณสุขศาสตร์
28 6440403829 นางสาวฟ้าใส  จันทร์แดง สาธารณสุขศาสตร์
29 6440403134 นางสาวสิริกัลยา  ค าวันดี สาธารณสุขศาสตร์
30 6340401857 นางสาวสุกัญญา  จันทะวงศ์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
31 6440404637 นางสาวน้ าตาล  กุลชาติ อนามัยส่ิงแวดล้อม
32 6040400153 นางสาวชนินันท์  พสุรัตน์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
33 6140400661 นายณัฐกานต์  เพียรสิงห์ สาธารณสุขศาสตร์
34 6440400288 นางสาวกุลธิดา  ดอกค า สาธารณสุขศาสตร์
35 6440401831 นางสาวปัทมา  รัตนะศรี สาธารณสุขศาสตร์
36 6440401898 นางสาวปิยะนันท์  วรชัย สาธารณสุขศาสตร์
37 6440404520 นางสาวทิพย์ญาดา  บ้งทัด สาธารณสุขศาสตร์
38 6440401732 นางสาวปริศนา  ผิวนวล สาธารณสุขศาสตร์
39 6440403142 นางสาวสิรินยา  สระบัว สาธารณสุขศาสตร์
40 6340402426 นางสาวภานุมาศ  อารีรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
41 6440403704 นางสาวอาทิตยา  ไชยสัจ อนามัยส่ิงแวดล้อม
42 6440404900 นางสาวพิมพันธ์ุ  ท้ิงแสน สาธารณสุขศาสตร์
43 6440404728 นางสาวบัณฑิตา  สุกไพ สาธารณสุขศาสตร์
44 6440401187 นางสาวธพรกมน  ทองโพธ์ิ สาธารณสุขศาสตร์
45 6440401963 นางสาวพรสวรรค์  หันตุลา สาธารณสุขศาสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
46 6440403282 นางสาวสุพัตรา  พิมโพชา สาธารณสุขศาสตร์
47 6140407849 นางสาวกนกวรรณ  ชัยฤทธ์ิ สาธารณสุขศาสตร์
48 6440400445 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปากหวาน สาธารณสุขศาสตร์
49 6440401294 นางสาวธิดารัตน์  นิยม สาธารณสุขศาสตร์
50 6440400411 นางสาวจริยา  วรรณรัตน์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
51 6440401039 นางสาวทิพเกษร  สีชมไชย สาธารณสุขศาสตร์
52 6440401260 นางสาวธันย์ชนก  ตีพลาด สาธารณสุขศาสตร์
53 6440404371 นายจีระพัฒน์  ผิวตะศาสตร์ อนามัยส่ิงแวดล้อม
54 6440405253 นางสาวกนกพร  แสงแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
55 6440403035 นางสาวศุภิสรา  บัวพินธ์ุ สาธารณสุขศาสตร์
56 6140407856 นางสาวนันทิดา  งอยภูธร สาธารณสุขศาสตร์
57 6440401674 นางสาวปภาวดี  อุ่นบรรณ์บุญ สาธารณสุขศาสตร์
58 6440400155 นางสาวกัญญาภรณ์  ศีลาจารวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์
59 6440400692 นางสาวชไมพร  สุดาชม สาธารณสุขศาสตร์
60 6440400130 นางสาวกัญญ์วรา  สุขะหา สาธารณสุขศาสตร์
61 6440401450 นางสาวนันทกาญจน์  บริบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์
62 6140401719 นางสาวศรัญญา  อินธิราช สาธารณสุขศาสตร์
63 6140401578 นายวสันต์  ริก าแง สาธารณสุขศาสตร์
64 6340402715 นางสาวสุชนาถ  อาญาศูนย์ สาธารณสุขศาสตร์
65 6440400882 นางสาวณัฐกาญน์  เซียวเจริญกุล สาธารณสุขศาสตร์
66 6440400791 นางสาวฐานิดา  คนล่ า สาธารณสุขศาสตร์
67 6440401070 นางสาวทิพวรรณ  จงใจหาร สาธารณสุขศาสตร์
68 6440401989 นางสาวพลอยไพลิน  แง่พรหม สาธารณสุขศาสตร์
69 6440402342 นางสาวมินตรา  ไชยสมภา อนามัยส่ิงแวดล้อม
70 6440403936 นางสาวณัฐชยา  สระแจ่ม สาธารณสุขศาสตร์
71 6440401997 นางสาวพัชราภรณ์  ค าอ่อน สาธารณสุขศาสตร์
72 6440402060 นางสาวพิชานิกา  บือกุศล อนามัยส่ิงแวดล้อม
73 6440402029 นางสาวพัชรินทร์  ธ.น.อวน อนามัยส่ิงแวดล้อม
74 6440403837 นางสาวนัฐการ  จันทะนะ สาธารณสุขศาสตร์
75 6440400726 นางสาวชลธิชา  ปรานกระโทก สาธารณสุขศาสตร์
76 6440401138 นายธนศักด์ิ  รามฤทธ์ิ อนามัยส่ิงแวดล้อม
77 6440401468 นางสาวนันทิตา  คึมยะราช สาธารณสุขศาสตร์
78 6440401682 นางสาวปภาวรินทร์  ค าหงษา สาธารณสุขศาสตร์
79 6440405543 นางสาวนฤมล  ระวัตร์ สาธารณสุขศาสตร์
80 6340402863 นางสาวเขมิกา  จิตมาตย์ สาธารณสุขศาสตร์
81 6340402756 นางสาววิชชุดา  บุญเวิน สาธารณสุขศาสตร์
82 6440401005 นางสาวดนยา  วาชัยยุง อนามัยส่ิงแวดล้อม
83 6140402279 นางสาวอลิษา  แสนสุภา สาธารณสุขศาสตร์



ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ-นำมสกุล สำขำวิชำ
84 6440400486 นางสาวจิดาภา  พันธ์บุตร อนามัยส่ิงแวดล้อม
85 6440403001 นายศุภชัย  ค าปิตะ สาธารณสุขศาสตร์
86 6440405774 นางสาวศุภลักษณ์  กล่อมกล่ านุ่ม สาธารณสุขศาสตร์
87 6140401156 นางสาวปวีณา  น่ิมสวัสด์ิ สาธารณสุขศาสตร์
88 6440403563 นางสาวอรยา  พิมคีรี อนามัยส่ิงแวดล้อม
89 6440403076 นางสาวสโรชา  มมประโคน สาธารณสุขศาสตร์
90 6440400429 นายจักรพงศ์  มีระสิงห์ สาธารณสุขศาสตร์
91 6440404280 นางสาวกฤษณา  หลังจิ สาธารณสุขศาสตร์
92 6340402251 นางสาวสูเฟีย  ตีมุง สาธารณสุขศาสตร์
93 6340400784 นางสาวซูฟีญา  มะเด็ง สาธารณสุขศาสตร์
94 6340401626 นางสาวฮานีฟะห์  เจ๊ะกาวี สาธารณสุขศาสตร์
95 6340401642 นางสาวมาซีเตาะ  จารง อนามัยส่ิงแวดล้อม
96 6340401378 นางสาวนาซนีม  สือนิ สาธารณสุขศาสตร์
97 6240400405 นางสาวนาเดีย  กามาลี สาธารณสุขศาสตร์
98 6440405337 นางสาวคูไซยะห์  มูเซ๊ะ สาธารณสุขศาสตร์
99 6440404710 นางสาวนูรซอเฟียะ  สือมะแอ สาธารณสุขศาสตร์
100 6340403325 นางสาวร๊อยยาน  เลาะยะผา สาธารณสุขศาสตร์
101 6340400073 นางสาวอัฟนาน  มีชา สาธารณสุขศาสตร์
102 6340402459 นางสาวนูรูลอิสซะห์  แวดาแก สาธารณสุขศาสตร์
103 6340401402 นางสาวนาวีดาด  มารีกานิง สาธารณสุขศาสตร์
104 6240402542 นางสาวอัสมะ  สาและ สาธารณสุขศาสตร์
105 6340400693 นางสาวกอนีต๊ะ  สาและดิง สาธารณสุขศาสตร์
106 6340400065 นางสาวนูรอามานี  ดาโอ๊ะ สาธารณสุขศาสตร์


