


     

หมายเหตุ :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ           

 
                                                                                                                                                                                      
 
 

https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission                                 

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา ประจ าปีการศึกษา 2565 

วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. กิจกรรม เว็บไซต์/ช่องทางการติดต่อ 

18 พ.ค. - 13 ม.ิย. 2565 
(TCAS รอบที่ 1 - 3) 

 
8 มิ.ย. - 13 ม.ิย. 2565 

(TCAS รอบที่ 4) 
 

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. พิมพ์ (Print) ใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
   ช ำระเงินผ่ำน Mobile Banking หรือเคำน์เตอร์  
   ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรกรุงเทพ  
   ดูรำยละเอียดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ทำง 
   https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 
2. ตรวจสอบรำยกำรช ำระเงินได้วนัถัดไป  

 
 
 
 
  
  
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 

1 - 15 มิถุนายน 2565 

การขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตใหม่ระบบออนไลน ์
1. กรอกประวัตินสิิตใหมผ่่ำนเว็บไซต ์
2. อัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 
3. อัพโหลดไฟล์รูปถ่ำย ส ำหรับท ำบัตรประจ ำตัวนสิิต  
4. เปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี ผำ่นเว็บไซต์    

- ระบบขึ้นทะเบียนนนิสิตใหม่ 
https://isea.ku.ac.th/STDWeb 
- ดูรายละเอียดคู่มือนิสิตใหม ่
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 
เกี่ยวกับข้อมูลนสิิตใหมต่ิดต่อสอบถำม 
งำนบริกำรกำรศึกษำ โทร 0 3835 4580 ต่อ 
666537 หรือ 0657162627  

20 มิถุนายน 2565  
(มหำวิทยำลัยฯ ลงทะเบยีนให้) 

การยืนยันการลงทะเบียนเรียนนสิิตใหม่ (ชั้นปี 1)  
1. นิสิตใหม่ยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน   
2. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2)   

https://my.ku.th 

20 - 24 มิ.ย.65 
ก ำหนดวันเข้ำร่วมโครงกำร    

วิทยำเขตศรรีำชำ   
(แจ้งให้ทรำบภำยหลัง) 

เข้าร่วมอบรมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
(รำยละเอียดแจ้งให้ทรำบภำยหลัง) 

 แจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง 
 

ปฐมนิเทศหรือกิจกรรมนิสิตใหม ่
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
www.ms.src.ku.ac.th 
http://sci.src.ku.ac.th 
www.eng.src.ku.ac.th   
https://ims.src.ku.ac.th/2020/th 
www.econ.src.ku.ac.th 

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง การรับบัตรประจ าตัวนิสิต 
นิสิตบันทึกข้อมูลในระบบ 
https://isea.ku.ac.th/STDWeb 

27 มิถุนายน 2565 เปิดภาคเรียน (หลักสูตรภำษำไทย) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

1 สิงหาคม 2565 เปิดภาคเรียน (หลักสูตรนำนำชำติ และภำคภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

http://ms.src.ku.ac.th/
http://www.eng.src.ku.ac.th/
http://www.econ.src.ku.ac.th/


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1 นางสาว กรรณิกานต์ ประหยัด G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
2 นาย กฤษณะ อุ้ยก้ิม G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
3 นาย ก้องกิดาการ ญาติดุสดี G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
4 นางสาว กัสมี กาเจ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
5 นางสาว กานต์ธิดา สิริดิกิจ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
6 นาย เกษมโชค นชะพงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
7 นาย คงสิน ศิริวรรณ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
8 นางสาว จารุชา สมยาธร G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
9 นางสาว จิรภิญญา ชัยที G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
10 นางสาว ชลพินท์ุ ภาคภูมิ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
11 นาย ชาลีทัศน์ ดอกไม้ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
12 นางสาว ซาร่า ทัพวานิช G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
13 นางสาว ณภัทร จ ารัสศรี G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
14 นางสาว ณัฎฐณิชา ชวนสูงเนิน G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
15 นาย ณัฐกิตต์ิ ชุติวัฒนกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
16 นางสาว ณัฐมน ซ้ายอ่ิม G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
17 นางสาว ณิชารีย์ อารีพรรค G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
18 นางสาว ดบัสวิน พรหมพจนารถ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
19 นาย ธนภูมิ แซ่เจ่ีย G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
20 นางสาว ธนัญธิดา สุชาตญานนท์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
21 นาย ธรรมรักษ์ ยอดนางรอง G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
22 นางสาว ธวัลรัตน์ บัวแก้ว G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
23 นางสาว ธันยธรณ์ เศรษฐวิวัฒนกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
24 นาย ธีธัช สวนเสริมผล G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
25 นาย นนธวัช ขลุ่ยประเสริฐ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
26 นาย นัทธพงศ์ ป่ินแก้ว G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
27 นางสาว นุชนาถ คงแก้ว G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
28 นางสาว เบญญานันทน์ ปาธิยะ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
29 นาย ปฏิพล เกตุพิจิตร G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
30 นาย ปรเมศร์ หนูเจียม G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
31 นาย ปรเมษฐ์ ยอดสลุง G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
32 นางสาว ป่ิน อนุสรณ์ศาสน์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
33 นางสาว ผุสชา มานะพิชิตวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
34 นาย พงศ์สิน อรัญชัยยะ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
35 นางสาว พัณณิตา ลายผ่องแผ้ว G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
36 นางสาว พิชชภา จันทรประภา G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
37 นาย พีรวัส โพธ์ิจันทร์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
38 นางสาว ภัทรลดา จันทร์พิทักษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
39 นางสาว ภัทราพร บ ารุงศรี G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
40 นาย ภานุศักด์ิ เลิศวิจิตรสกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
41 นางสาว เมธาวี สายพันธ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
42 นาย เมธาสิทธ์ิ ประเสริฐวราพร G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
43 นาย รชต สุรจิตติพงศ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS65 รอบ 1) 



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
44 นางสาว รวิพร ทนันชัย G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
45 นาย รัชชานนท์ ทิพวรรณ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
46 นางสาว ลภัสรดา สุวรรณฉาย G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
47 นางสาว ลภัสรดา พรานเน้ือ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
48 นาย วรพล มาศศิริ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
49 นาย วัชรวิทย์ สุขสินธ์ุไพบูลย์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
50 นาย วิชชากร รุ่งจิวารักษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
51 นาย วิมุตติ เอ่ียมจันทร์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
52 นางสาว วิลัยวรรณ์ อ่อนไทย G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
53 นาย วุฒิชัย คุ้มดี G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
54 นางสาว ศิรประภา ภู่ธงแก้ว G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
55 นางสาว ศุกฤตา งามข า G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
56 นางสาว สรัญญา กันส าอางค์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
57 นางสาว สินีนาฏ พยัคฆชาติ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
58 นาย สิริพงษ์ สกุลปิยะเทวัญ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
59 นางสาว สุธาทิพย์ วังเวง G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
60 นางสาว สุพิชฌาย์ ทรัพย์คต G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
61 นางสาว สุวรรณา มณีวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
62 นาย อภิรักษ์ ทวินันท์ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
63 นางสาว อรณัญช์ ดวงฤทัย G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
64 นางสาว อรัญญา เฉยดี G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
65 นาย อานีฟ หลงเจ๊ะ G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
66 นางสาว อุบลรัตน์ ศรีพรมงาม G01 เศรษฐศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
67 นาย คณุตม์พันธ์ สมบูรณ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

68 นางสาว ทิพย์ทัยฎา รักธรรม G01 เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

69 นาย ป้องเกียรติ อิฐสุวรรณ G01 เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

70 นาย ปิยวัฒน์ แสงจันทร์ G01 เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

71 นาย ศิวกร พัชนี G01 เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

72 นาย กิตติพัฒน์ บุญผาสุข G02 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
73 นาย ธนาคาร ทองค า G02 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
74 นาย ปองพล จอกสมุทร G02 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
75 นางสาว ปุริมกาญจน์ พงษ์สุทธิรักษ์ G02 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
76 นางสาว แพรวพิชชา ทองศรี G02 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
77 นาย เจษฎา สามสังข์ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
78 นาย ณัฐศักด์ิ ศรีสวย M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
79 นาย ทักษ์ดนัย ถ่ินบางบุญ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
80 นาย ธนภัทร แซ่ชี M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
81 นาย ธเนศณัฏฐ์ อณุภาบุณยวัทน์ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
82 นางสาว ปณิตา แสงสมิง M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
83 นาย ปุณณวิชญ์ ศรีสายันต์ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
84 นางสาว ปุณยวีร์ เก้ือมณี M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
85 นางสาว พรนิชา นวลจันทร์ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
86 นาย ภูริณัฐ ปัญจระ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
87 นาย เมธิชัย ชูเชิด M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
88 นาย ศักดินนท์ นัยพิน M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
89 นางสาว สุทธิลักษณ์ กิจสงวน M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
90 นาย อบัซ ฤทธิชัย M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
91 นาย กฤตพล อดุลย์นรเศรษฐ์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
92 นาย กุลธร บุญธรรม M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
93 นาย ชัชวาล สุจริต M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
94 นาย ชาคริต ทิพย์รักษา M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
95 นาย ณนทกร ศรีวรนันท์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
96 นาย ณัฐวัฒน์ จันทบุรี M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
97 นาย ธนธรณ์ วงศ์ทิม M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
98 นาย ธนวัฒน์ ทองสุข M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
99 นาย นาวาวีย์ มาลินี M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
100 นาย นิสุซสลาม นิเง๊าะ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
101 นาย บรรณวิชญ์ ธูปเงิน M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
102 นาย ปรัชญ์วิชญ์ สมผุด M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
103 นาย ปุรเชษฐ ทัตติยพงศ์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
104 นาย ปุริม ทัตติยพงศ์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
105 นาย ภคพล รัตนปินทะ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
106 นาย ภคิน อนุศักด์ิชัยกุล M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
107 นาย ภัคคภาส น้ าใส M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
108 นาย รติพงศ์ สรรเพชร M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
109 นาย วุฒินันท์ ชูทอง M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
110 นาย ศักดิพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
111 นาย อัครพล ดวงขวัญ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ขยายโอกาสทางการศึกษา
112 นาย ตฤณ ชุติกมลพรกุล M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

113 นาย อัทธ์ ตันศิริชัย M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

114 นาย ฉลองชัย โสนรินทร์ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
115 นาย ชิษณุพงศ์ อินทรีย์ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
116 นาย ทิโมที มาร์เต่น โรลอฟส์ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
117 นาย พงษพร เฉลียวพงษ์ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
118 นาย มนุเชษฐ์ พงศ์แพทย์ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
119 นาย รวิวรรธน์ พาน ามา M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
120 นาย วิสุทธ์ิมงคล แย้มมีสี M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
121 นาย ศิวา รักษาด่าน M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
122 นาย เศรษวัฒณ์ สร้อยสุวรรณ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

123 นางสาว กมนนัทธ์ เภามี M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
124 นางสาว กรรณิการ์ สิงห์ทอง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
125 นางสาว กัญญาณัฐ การดี M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
126 นาย กีรติ ฤทธาภัย M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
127 นาย กุลธร นาวารีศรีสุข M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
128 นางสาว กุลวดี ผาสุขกุล M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
129 นางสาว เกตุวดี ตันประเสริฐ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
130 นาย คณิศร ศรีพะเนิน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
131 นางสาว จักษณา พิมพ์ไธสงค์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
132 นางสาว จิราภา ศรีสวัสด์ิ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
133 นางสาว ชญานิศ สวนโต M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
134 นางสาว ชนากานต์ สุ่นสวัสด์ิ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
135 นางสาว ชลธิชา จันทร M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
136 นางสาว ชลิตา บุญนัน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
137 นาย ชินกฤต เขตตะเคียน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
138 นางสาว ญาณินฐิตา บัวแก้ว M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
139 นางสาว ญาณิศา ชนะวรรโณ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
140 นางสาว ณัชชา ฉลองเจริญกิจ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
141 นางสาว ณัฐมน ชุ่มช่ืน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
142 นางสาว ดวงฤทัย แตงอ่อน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
143 นางสาว ตรีกวินท์ สมัครพงศ์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
144 นางสาว ทิพภากร สุขเจริญ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
145 นางสาว ธนภัทร์ เพียรเก็บ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
146 นาย ธิเบศ ทองรุด M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
147 นาย นครินทร์ ผ่องศรี M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
148 นาย น้ าพุ จันทะสอน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
149 นาย นิติภูมิ แซ่เล้า M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
150 นางสาว เบญจพร อ่ึงบ าเหน็จ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
151 นางสาว ปรมาภรณ์ แดงนา M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
152 นางสาว ปรางวลัย สุขเกษม M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
153 นาย ปารเมศ นิลปักษ์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
154 นางสาว ผกาวดี จารุณ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
155 นางสาว พจนา หลงกลาง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
156 นางสาว พนิดา นุ่นยวง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
157 นาย พัฒนากร ตะกรุดทอง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
158 นางสาว พุทธิดา แซ่ต้ัง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
159 นางสาว เพชรลดา ดุจดา M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
160 นางสาว ฟ้าประทาน ไหมแก้ว M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
161 นางสาว ภควตี พุทธรักษา M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
162 นางสาว ภัทรวดี ภู่อินทรันต์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
163 นางสาว ภัทราพร สุดอ่อน M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
164 นางสาว ภารดี จินดาทิพย์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
165 นาย ภูธเนศ ดาวเรือง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
166 นาย เรืองศักด์ิ ธนะสุทธิพันธ์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
167 นางสาว ศศิอร หาญจางสิทธ์ิ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
168 นางสาว สุภัสสร หมอกเจริญ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
169 นางสาว เสาวภา ยอดทอง M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
170 นาย หัสดินทร์ ดีวงษ์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
171 นาย อภิชาติ ชลวานิช M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
172 นางสาว อรพลิน โง้วเกล็ด M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
173 นางสาว อริยตา สุวรรณภูมิ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
174 นางสาว อัจฉริยา แพทย์อ าพร M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
175 นางสาว อาทิตพร สมทรัพย์ M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
176 นางสาว อาทิตยา มหาศรี M04 การขนส่งทางทะเล ขยายโอกาสทางการศึกษา
177 นาย อรรถพงษ์ พรหมเมศ M04 การขนส่งทางทะเล คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

178 นาย พงศ์พล พุ่มน้ าเย็น M04 การขนส่งทางทะเล ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม
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179 นางสาว ภัทรนันท์ แซ่โง้ว M04 การขนส่งทางทะเล ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

180 นาย กฤษณ พงษ์เพช็ร R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
181 นางสาว กัญญาภัค เข็มทองค า R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
182 นางสาว กันตยา จ้อยศิริ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
183 นางสาว กุลณัฐ บุญรัตนกรกิจ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
184 นางสาว กุลธิดา วะดีศิริศักด์ิ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
185 นางสาว จันนิสา กิจเสนาะ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
186 นางสาว จิรชยา สงมา R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
187 นางสาว จิราพัชร อุดมรัตน์ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
188 นางสาว จิราภรณ์ โพธ์ิกุดไสย R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
189 นางสาว จีรนันท์ มานอก R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
190 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศักด์ิยุพาชูสกุล R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
191 นางสาว เจนจิรา ลามา R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
192 นางสาว เจนจิรา แย้มทิพย์ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
193 นางสาว ชญานิษฐ์ ไผ่ตระกูลพงศ์ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
194 นางสาว ชัญญานุช ชัยองอาจ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
195 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ บุญสมทบ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
196 นางสาว ณัฏฐกานต์ บัวกลาง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
197 นางสาว ณัฐณิชา วรชินา R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
198 นางสาว ณิชาภัทร บ่อคาวี R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
199 นางสาว ธัญธร ระเมียดดี R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
200 นางสาว นภัสวรรณ เต็มเมืองปัก R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
201 นางสาว นภัสสร แก้วศิริ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
202 นางสาว นันทชพร ก้ัวก าจัด R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
203 นาย นันทพงศ์ บูก้ง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
204 นางสาว นันทวรรณ หิริโอ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
205 นางสาว นันทัชพร อ่วมพัด R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
206 นางสาว นันธิดา สอนหัด R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
207 นางสาว นิชานันท์ กันศรี R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
208 นาย บุริศร์ ขาวจ้อย R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
209 นางสาว เบญจวรรณ ขอบใจ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
210 นางสาว พิชชานันท์ โชติชัยประเสริฐ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
211 นาย พีรพัฒน์ อ่ิมธนาสาร R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
212 นางสาว เพ็ญพิชชา อยู่คง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
213 นาย ไพสิฐ โคตรสมบูรณ์ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
214 นาย ฟัดลุลลอฮ อาแว R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
215 นางสาว ภัทราวดี บุญมีแก้ว R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
216 นางสาว ภัทราวดี รักษาวงศ์ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
217 นาย ภูริ นรินทร์ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
218 นาย รพีภัทร กองไธสง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
219 นางสาว รัตนา เอ้งฉ้วน R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
220 นางสาว ลักษณารีย์ งอมสันเทียะ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
221 นางสาว วรรณพร จุดโต R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
222 นางสาว วรรณวสุ โปร่งกลาง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
223 นางสาว วรรษมล ปัตพี R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
224 นางสาว วราภรณ์ มณีแดง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
225 นางสาว วลัยรัตน์ ไสยวาฬ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
226 นาย วีรภัทร ทองศรี R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
227 นาย วุฒิวิทย์ เผือกพูนผล R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
228 นาย ศักด์ิชัย แสงกระจ่าง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
229 นาย ศุภากร ทรงโฉม R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
230 นางสาว ศุภิสรา คงบ าเรอ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
231 นางสาว สิริกุล ประสาทชัย R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
232 นางสาว สิรีธร ล่ิมม่ัน R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
233 นางสาว สุธิดา ทอนค าผุย R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
234 นาย สุธี ศาลางาม R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
235 นางสาว สุนิตา ปิดสายะ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
236 นางสาว สุภาวดี สอนอ่อน R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
237 นางสาว เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
238 นางสาว อรพนิต บุญลา R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
239 นางสาว อรวรรณ พรมสงวน R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
240 นางสาว อลิษา ตรียวง R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
241 นางสาว อาทิตยา จินดามาศ R02 การจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
242 นางสาว ชรัตน์ดา พาธิแสง R02 การจัดการ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
243 นางสาว กนกวรรณ บุญปกครอง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
244 นางสาว กนกอร พรหมประสิทธ์ิ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
245 นางสาว กรยา สวัสดิสรรพ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
246 นางสาว กรรญารัตน์ ปานน้อย R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
247 นางสาว กฤศญดา ภูริกิติกรกุล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
248 นาย กษิดิศ ประยูรวงศ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
249 นางสาว กัลยรัตน์ สุขอภิญญา R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
250 นาย โกเมศ แนวจ าปา R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
251 นางสาว เขมณัฏฐ์ เตชาวัฒน์บูรณกิจ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
252 นาย คณาธิป หนูช้างเผือก R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
253 นางสาว จริยา ค าป้อง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
254 นางสาว จิรัชญา วงศ์กระพันธ์ุ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
255 นางสาว จีรนันท์ ปานา R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
256 นาย ชลากร เวสารัตน์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
257 นาย ชินวัตร ศรนิล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
258 นาย ฐนกร อยู่บ้านแพ้ว R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
259 นาย ฐิติวัฒน์ ทับใจบุญ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
260 นางสาว ฐิปนี กาญจนพลศักด์ิ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
261 นาย ณัฎฐนันท์ พวงพ่ี R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
262 นางสาว ณัฏฐนิชา บุญช่ืน R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
263 นาย ณัฐชานนท์ ทศราช R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
264 นาย ณัฐดนัย ขันธ์ศรี R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
265 นางสาว ณัฐธยาน์ ธนารักษ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
266 นางสาว ณัฐพร วงรินยอง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
267 นางสาว ณัฐมน แซ่เฮง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
268 นางสาว ทิพยวรรณ ตะเภาพงษ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
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269 นาย ธงชัย ตาคะ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
270 นาย ธนกฤต อัมพสุวรรณ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
271 นาย ธนดล เดวี R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
272 นางสาว ธนัญญา เกตกินทะ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
273 นางสาว ธนิตา ทองอร่าม R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
274 นาย ธรรมสรณ์ สีราสวัสด์ิ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
275 นางสาว ธัญชนก พานวัน R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
276 นางสาว ธัญชนิต ชัยกิตติภรณ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
277 นาย ธิติ ยศยงเลิศ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
278 นางสาว ธีรดา วงษ์ทอง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
279 นางสาว นภัสชา เชษฐาธนาพร R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
280 นางสาว นภัสนันท์ หอมกรุ่น R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
281 นางสาว นันทกานต์ แซ่เจา R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
282 นางสาว นันทนา ชวดฉิม R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
283 นาย นันทวุฒิ ยะหัตตะ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
284 นางสาว นันทิชา ส าราญจิตร์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
285 นาย นานาภูมิ เวชการ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
286 นางสาว นุชอัยนี อาษาราษฎร์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
287 นาย บรมกิจ สายใยทอง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
288 นางสาว ปพิชญา สุทิน R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
289 นางสาว ปรายฟ้า อะสุรินทร์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
290 นางสาว ป่ินศรา คล่ืนบรรเลง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
291 นางสาว ปิยะธิดา วุฒิพิริยะกุล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
292 นาย เปรมชัย จิตรสีดา R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
293 นาย พงศพัศ บังเกิด R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
294 นางสาว พรชิตา โก๋ทอง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
295 นางสาว พรวลัย หลงละเลิง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
296 นาย พัชท์สวุฒิ โชครัตนสิริ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
297 นางสาว พัชราภา ล้ิมเจริญ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
298 นางสาว พัฑฒิดา สวัสดิภูมิ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
299 นางสาว พิชญาภา แสงแก้ว R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
300 นางสาว ภัตตราภรณ์ ลาบุญ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
301 นาย ภูวนาท มาศจรัส R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
302 นาย ภูวเนตร เกิดเนตร R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
303 นางสาว มณินทร พบสุข R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
304 นางสาว มินตรา ใจแก้ว R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
305 นางสาว ยลรดี จันทร์ไทย R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
306 นางสาว รสธร นุชทองม่วง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
307 นางสาว รุดลดา ศรีทอง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
308 นางสาว วงตะวัน ปุ่นเกษม R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
309 นางสาว วธิกา จินตนากูล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
310 นางสาว วรรณพร เอ่ียมหมวก R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
311 นางสาว วรินยุพา ศรีมงคล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
312 นางสาว วริศรา วรรณศรี R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
313 นางสาว วริศรา เทพเสน R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
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314 นาย วัฒนา ชีวะประภาวรรณ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
315 นางสาว วิรัญชนา ปุสันเทียะ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
316 นาย วุฒิภัทร ตรีตรองผล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
317 นางสาว ศศิธร เล่ือมใส R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
318 นางสาว ศิริรัฐกร ตุ้ยก าเหนิด R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
319 นางสาว ศิริวรรณ เขียวแก้ว R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
320 นาย ศิวะ เลาหสินนุรักษ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
321 นางสาว ศุภิสรา มุณีกุล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
322 นางสาว สิรารมย์ สันติธรารักษ์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
323 นางสาว สุกัญญา สุขก้อน R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
324 นางสาว สุชัญสินี ภูผิวโคก R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
325 นางสาว สุพัชชา ศุภกรรม R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
326 นางสาว สุภัคจิรา มงคลธง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
327 นางสาว สุภัสสรา สีด า R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
328 นางสาว สุวิภา คึมสูง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
329 นางสาว อภิชญา ราศรีกุล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
330 นางสาว อภิชญา อาญาเมือง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
331 นางสาว อภิญาณี คุรุปัญญา R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
332 นาย อภิสิทธ์ิ หนูค าสวน R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
333 นางสาว อรนลิน รูปสูง R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
334 นางสาว อรปรียา ยางเย่ียม R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
335 นางสาว อรสา สมรูป R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
336 นางสาว อรอนงค์ ดีมาก R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
337 นางสาว อริศรา พันธ์ุวิชาติกุล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
338 นางสาว อริสา เมืองมีทรัพย์ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
339 นางสาว อัจฉริยา บุญโญ R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
340 นางสาว อัญชลีพร วัฒนาธนไพศาล R03 การตลาด ขยายโอกาสทางการศึกษา
341 นางสาว หน่ึงฤทัย สินทรา R03 การตลาด ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
342 นางสาว อนันตญา ธรรมวุฒิ R03 การตลาด ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
343 นางสาว ภูมรินทร์ ตาทิพย์ R03 การตลาด ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

344 นางสาว กนกรัชนันท์ ศึกษา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
345 นางสาว กรบงกช ช้างชู R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
346 นางสาว กฤติยาภรณ์ ภักดีสุวรรณ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
347 นางสาว กษมา อาษาพันธ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
348 นางสาว กัญญาพัชร พูลสวัสด์ิ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
349 นางสาว กัญญารัตน์ ไกล่เกล่ีย R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
350 นางสาว กัณฐมณี เจริญปัฐยาวัต R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
351 นางสาว กัลยรัตน์ นุกูลราษฎร์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
352 นางสาว เกตุวดี สาและ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
353 นางสาว เกตุสุดา ทบแก้ว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
354 นางสาว ขนิษฐา แดงทรงเจริญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
355 นางสาว คุณากร ไกรพันธ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
356 นางสาว แคทรินทร์ ปานเสียง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
357 นาย จิรภัทร กล่ันเกษร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
358 นางสาว จุฑามณี ปานปฐม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
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359 นางสาว จุฑามาศ สุทธิประภา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
360 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชมช่ืน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
361 นางสาว ฉัตรชนก บุบผามาลา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
362 นาย ฉัตริน สมจินดา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
363 นางสาว ชนากานต์ เครือตา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
364 นางสาว ชนิกานต์ ตันกระโทก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
365 นางสาว ชัชฎาพร นนธิบุตร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
366 นางสาว ชาลิษา กอบกาญจนพฤติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
367 นางสาว ชุติกาญจน์ อินทร์แพง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
368 นางสาว โชติรส สิงห์ใจช่ืน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
369 นางสาว ญาณิศา ศิลปานนท์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
370 นางสาว ญานิกา วิรชา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
371 นางสาว ฐิตาพร ฮ้ึงเบ้ียว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
372 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ็งผอม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
373 นางสาว ณัฐชา คงสี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
374 นางสาว ณัฐธิดา กมล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
375 นางสาว ณัฐพร แก้วไพทูรย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
376 นางสาว ณัฐรินทร์ ศักด์ิปรีชาธรรม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
377 นางสาว ณัฐสุดา ปาโต R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
378 นางสาว ดวงกมล แถบทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
379 นาย ทักษิณ เห็นงาม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
380 นางสาว ทัดดาว ชีพนุรัตน์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
381 นาย ธนานันต์ วิภาธนสวัสด์ิ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
382 นางสาว ธัญกร ระเมียดดี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
383 นางสาว ธันย์ชนก จูห้อง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
384 นางสาว ธันยพร วงษ์ค า R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
385 นาย ธีรดล บ่องาม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
386 นาย ธีรพงศ์ ภักดี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
387 นางสาว นงนภัส อยู่ยืน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
388 นางสาว นพณิชา ศิริพฤกษ์พงษ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
389 นางสาว นภสร อ่อนด้วง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
390 นางสาว นันท์นภัส พุ่มเพชร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
391 นางสาว นาถสินี ศรีสมบูรณ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
392 นางสาว บงกชมาศ ศรีสากล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
393 นางสาว บัณฑิตา แท่นพิทักษ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
394 นางสาว เบญจสิริน คลังพหล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
395 นางสาว เบญญทิพย์ เหมืองทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
396 นางสาว ปริยากร บัวเรือง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
397 นางสาว ปวีณ์ธิดา จันทร์ศิริ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
398 นางสาว ปวีณา วงษ์ศิริ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
399 นางสาว ปัณฑิตา พวงสมบัติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
400 นางสาว ปิยนุช จันทราช R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
401 นางสาว ปิยวรรณ บุตรสี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
402 นางสาว พรวิสาส์ วิหคเหิร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
403 นางสาว พัชรี บุญสว่าง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
404 นางสาว พิชญาภา เดชกล้าหาญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
405 นางสาว พิมลรัตน์ พุ่มอ าภา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
406 นางสาว พิยดา จันทุมมา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
407 นาย พีรายุทธ พุฒพันธ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
408 นางสาว เพ็ญนภา ใจดี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
409 นาย ภัทร พัดเพ็ง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
410 นาย ภาคิน คชเผือก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
411 นางสาว มนัสนันท์ แก่นทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
412 นางสาว มินชิสา งามวัฒนจินดา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
413 นางสาว เมธิดา แก้วคูนอก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
414 นางสาว เมรินทร์ ทองเล็ก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
415 นางสาว โมนา เซพก้า R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
416 นางสาว โมริน เพียซ้าย R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
417 นาย ยสินทร จงใจงาม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
418 นางสาว รวิพร ป้อมสุวรรณ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
419 นางสาว รวิพร พลายสถิตย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
420 นางสาว รัตติยา วรสา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
421 นางสาว รัตนาภรณ์ ไกรษร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
422 นางสาว รุจิรา มะลา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
423 นางสาว วรรณวิษา เผือกรอด R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
424 นางสาว วรัทยา ศรีสุนทร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
425 นางสาว วราลักษณ์ พลรักษา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
426 นาย วิชชุกร วิจิตรบัณฑิตกุล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
427 นาย วุฒิชัย ค้าเจริญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
428 นาย วุฒิโรจน์ พูลทวี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
429 นางสาว ศฎานันท์ เจริญพิทักษ์ประชา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
430 นางสาว ศรุตา จาตุรเกียรติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
431 นางสาว ศศิวิมล นุชาญรัมย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
432 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองสุข R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
433 นาย ศุภณัฐ ชัยชนะ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
434 นางสาว ศุภานันท์ เจริญรัมย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
435 นางสาว สขิลา ค าชะนาม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
436 นางสาว สิตา ม่ันกตัญญู R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
437 นางสาว สิรภัทร จิตต์ธรรม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
438 นางสาว สิรยากร ทรงประกอบ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
439 นางสาว สิริกร วัชรินทร์พร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
440 นางสาว สุฑารัตน์ เลิศไกร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
441 นาย สุภัทร์โชค ดวงทวี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
442 นางสาว สุภัสสรา เกียรติพัฒนกุล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
443 นางสาว สุรางคนา ต้ังอนุรัตน์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
444 นางสาว เสาวลักษณ์ มลิวัลย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
445 นางสาว โสรดา โสรัจ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
446 นางสาว หยาดนภา วงษ์เคน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
447 นางสาว อธิตา โอโนเดระ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
448 นาย อนุวัฒน์ วงค์ย้ิมใย R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
449 นางสาว อรัญญา บุญเลิศ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
450 นางสาว อัธยา ชูบรรจง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
451 นางสาว อาภัสรา อุทธา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
452 นางสาว อารีนา เจ๊ะโซ๊ะ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
453 นางสาว อารีย์ พรมงคลพิสิษฐ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
454 นางสาว อารียา หวังแอบกลาง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
455 นางสาว อิงรดา บัวเอ่ียม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
456 นางสาว อุไรวรรณ น้อยประชา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
457 นางสาว กมลณัฐ ริมโพธ์ิ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
458 นางสาว ทาริกา กล่อมบรรจง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
459 นางสาว นภสวรรณ สุวรรณหงษ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
460 นาย นิธิศ ศรีสวัสด์ิ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

461 นาย ปฏิภาณ ค าเคร่ือง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

462 นางสาว กนกวรรณ ขลุ่ยทอง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
463 นาย กฤตภพ ธรรมมา R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
464 นางสาว จิรภิญญา เวียงดินด า R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
465 นาย จิราพัชร เพียรพิชยพงศ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
466 นาย จิลวัฒน์ วงษ์ลาย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
467 นางสาว ทิพปภา สังช์ชัย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
468 นางสาว ทิพยสุดา รักญาติ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
469 นาย ธนกฤต ศรีศักด์ิ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
470 นาย ธีรทัศน์ เทียนชัย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
471 นางสาว นพวรรณ อนิโรจน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
472 นางสาว พิงค์ญากร พงษ์ดี R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
473 นาย พีภสิฐ จันทรปาน R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
474 นาย มนัสนันท์ กล่องทอง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
475 นาย อาทิตย์ ซู R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
476 นางสาว จันทกานต์ แดงพัด R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

477 นางสาว ณัฐธิดา มะโนหาญ R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
478 นาย ทวิน เพ็ชร์ภูมี R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
479 นาย ภัควรรธน์ ซ่ือตรงธมนันท์ R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
480 นาย ภูริพัฒน์ รอดสีเสน R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
481 นางสาว ศศิธร สุวรรณโชติ R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
482 นางสาว อภิชญา พิกุลศรี R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
483 นาย อภิรมย์ อ้ึง R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
484 นางสาว อาริยา วงค์วันดี R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
485 นางสาว ชาลิสา คงประเสริฐ R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
486 นางสาว กัญญาภัค สุขสุคนธ์ R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
487 นาย ธราเทพ มีแสงนิล R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
488 นางสาว ปพิชญา จันทร์พรม R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
489 นางสาว พิรยา ตุ้มทอง R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
490 นาย วรากร กรปรียาวรวัฒน์ R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
491 นางสาว สิริกัลยา อินธิจักร์ R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
492 นาย เสฏฐวุฒิ ชามีรส R11 การตลาด (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
493 นางสาว กนกวรรณ โสวาที R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
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494 นางสาว กนกวรรณ จันทรดี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
495 นาย กฤตธัช อัครกิตตินันท์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
496 นาย กฤษฎา นาจิ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
497 นางสาว กฤษณา ค าใส R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
498 นาย เกศวิชย์ วาณิชย์เจริญ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
499 นางสาว เกศิณี สวัสด์ินะที R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
500 นางสาว ขวัญพร มะโนวรณ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
501 นาย จักรพรรดิ เงินอยู่ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
502 นางสาว จิตติพร บัวทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
503 นางสาว จิตรกัญญา สารบรรณ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
504 นางสาว จิตรพร หาริกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
505 นางสาว จิรัชญา บุญช่วยวงศ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
506 นาย เจษฎา เปรมปรี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
507 นางสาว ฉัตรสุดา สินศิริ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
508 นางสาว ชญาณิชฐ์ หันตระการ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
509 นางสาว ชนิดา ช่างแป๊ะ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
510 นางสาว ชลรดา นากสุก R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
511 นางสาว ชาลิสา เพียรักษา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
512 นางสาว ชุติมา ธนะรุ่ง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
513 นางสาว ญาดา สายรัตน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
514 นางสาว ฐิติมา ราชวงษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
515 นาย ณภัทร สายเพ็ชร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
516 นางสาว ณัฐณิชา ออมแก้ว R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
517 นาย ณัฐดนัย บรรเทิง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
518 นางสาว ณัฐพร ปานสูตร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
519 นางสาว ณิชากร อุระสนิท R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
520 นางสาว ทอฝัน น่ิมนวล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
521 นางสาว ทัสนันท์ จันทร์สรวย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
522 นางสาว ธนพร กวินยศ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
523 นางสาว ธนอาภา ผาบุตรลา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
524 นางสาว ธนิชชา ล ามะเวช R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
525 นางสาว ธิดาทิพย์ สารคาม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
526 นางสาว ธิดามาตุ เพ็ชรสุวรรณ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
527 นางสาว นฎา แก้วประภา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
528 นางสาว นันท์นภัส สุขเครือเกิด R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
529 นางสาว นันทวัลย์ ภุมมาลา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
530 นางสาว นัสวี อาลี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
531 นางสาว นิกษ์นิภา พ่ึงเนียม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
532 นางสาว นิชาดา ร่มล าดวน R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
533 นางสาว นิภาพร สมจิตร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
534 นางสาว นิศารัตน์ เคล้าคล่อง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
535 นางสาว บุษกร กุลศุภกร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
536 นางสาว บุษบา จันทรสุทธ์ิ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
537 นางสาว เบญญาภา คุ้มวงศ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
538 นางสาว ปนัสยา จ้ิวล้อ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
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539 นางสาว ประสิตา โชติจันทึก R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
540 นางสาว ปรัชญา ลายทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
541 นางสาว ปริษา มิตรเสมอ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
542 นางสาว ปวรวรรณ ณิลังโส R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
543 นางสาว ปัณฑิตา กูลระวัง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
544 นางสาว ปาลิตา ศรีรักษา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
545 นางสาว ปิยษา ทีเจริญ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
546 นางสาว ปิยะดา วงษ์สุวรรณ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
547 นางสาว พรกนก อ่อนชาติ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
548 นางสาว พรชิตา เหล่าชัย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
549 นางสาว พรธิดา ผาดไธสง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
550 นางสาว พลอยชมพู ตุลยานนท์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
551 นาย พัชรดนย์ จารุถิระสวัสด์ิ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
552 นางสาว พัชราภา สวัสดีมงคล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
553 นางสาว พิชชาภา จันทรชิต R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
554 นางสาว พิณทิฬาร โกพลรัตน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
555 นางสาว พีรนันท์ ไพศาลธรรม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
556 นางสาว แพรพลอย วงศ์พรหม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
557 นางสาว ภควดี คิดควร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
558 นางสาว ภรณ์ชนก นิลสันเทียะ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
559 นาย ภัทรพงศ์ รุ่งเรืองอัฐสกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
560 นางสาว ภัทรวดี โค้วสุวรรณ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
561 นางสาว มณฤทัย วิราพร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
562 นางสาว ม่ิงขวัญ พละวัตร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
563 นางสาว มุทิตา มะโรง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
564 นาย เมธัส แจ่มศรีแก้ว R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
565 นางสาว ยุพารัตน์ ประทุมรัตน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
566 นางสาว โยษิตา เสนานุช R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
567 นางสาว โยษิตา เบ็ญจมินทร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
568 นาย รพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
569 นางสาว รวีวรรณ หัดชา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
570 นางสาว รัชดาวัลย์ เลาประเสริฐ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
571 นางสาว รัตนสิริ มูลศิริ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
572 นาย วรภพ ป้ันส าลี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
573 นางสาว วรรณพร อินศร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
574 นางสาว วรรณพร เพ็ชรศรีงาม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
575 นางสาว วรรณาพร วงษ์สังฮะ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
576 นางสาว วรวรรณ ทันหอ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
577 นางสาว วาสินี ตาสาโรจน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
578 นางสาว เวณิกา แอนดะริส R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
579 นางสาว ศรัณญา ป้านจันทร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
580 นางสาว ศศิกานต์ ยาอยู่สุข R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
581 นางสาว ศศิประภา พลายเพชร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
582 นางสาว ศิริรัตน์ สูงนารถ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
583 นางสาว ศิริลักษ์ นาทุ่งมน R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
584 นางสาว สมปรารถนา ชมพฤกษา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
585 นางสาว สัณห์สินี ศรีสุดดี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
586 นาย สิรวิชญ์ ไทยวิบูลย์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
587 นางสาว สุธาสินี ผลบุญ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
588 นางสาว สุพัฒตรา นารีรบ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
589 นางสาว สุพิชฌา ภูน้ าต้น R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
590 นางสาว สุวนันท์ คันธิบุตร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
591 นางสาว อนัตตา เดอะไคร์เตอร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
592 นางสาว อภิชญา ปาค า R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
593 นางสาว อภิญญา สถาปนันท์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
594 นางสาว อรจิรา พระลักษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
595 นางสาว อรณิชา พลอยสารี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
596 นางสาว อรทัย ทองลือ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
597 นางสาว อัยมุนี ดีขาย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
598 นางสาว อาทิตยา นาหัวนิล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
599 นางสาว อาทิตยา อ่อนสะอาด R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
600 นางสาว อิชยา ยอดแก้ว R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
601 นางสาว อินธิรา เสตะพันธ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
602 นางสาว เอมิกา ถาวรธีรชัย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
603 นางสาว ธัญชนก ธนธรรมกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
604 นางสาว วรัญญา ทับทิมทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
605 นางสาว ปรียาพร พิชัยศิริ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

606 นางสาว กนกรดา ปาสมุทร R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
607 นางสาว กมลรส เปรมปรีดา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
608 นางสาว กันธิชา ล้ าเลิศ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
609 นาย ไกรวิชญ์ จงใจ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
610 นางสาว คุณัญญา เกียล่น R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
611 นาย จิรภัทร สมสัย R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
612 นาย เจตณัฐ จงใจรักษ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
613 นาย เจตวัฒน์ ไตรบุญ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
614 นางสาว ชญาดา ปราบเสร็จ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
615 นาย ชยพัทธ์ ธิติธางกูร R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
616 นางสาว ชวิศา มณีศิลป์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
617 นางสาว ช่อมงคล สุขสบาย R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
618 นาย ชูเกียรติ ศรีทอง R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
619 นาย ฐิติศักด์ิ ด าภูนา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
620 นางสาว ณัฐกฤตา กองละเอียด R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
621 นางสาว ณัฐณิชา แซ่ต้ัง R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
622 นางสาว ณัฐพิชชา โสภาพ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
623 นางสาว ดลยา ดรพล R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
624 นางสาว เตชินี ปากเพราะ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
625 นางสาว ธมนวรรณ เจนสาริกรณ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
626 นางสาว ธัญญกร เจนสาริกรณ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
627 นางสาว ธัญญรัตน์ ศิริเวช R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
628 นาย นครินทร์ ทองค า R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
629 นาย นราธิป นิพรรัมย์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
630 นางสาว นราภรณ์ แสงทับ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
631 นางสาว นริศรา สัจจโภชน์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
632 นาย นายราษฎร ชูจินดา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
633 นางสาว นิชานันท์ ผางจันดา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
634 นางสาว นิรดา สระน้ า R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
635 นางสาว นุษบา หมายยอดกลาง R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
636 นางสาว บัณฑิตา กองแก้วการเจริญ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
637 นาย ปริวัฒน์ รักประทุม R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
638 นาย ปัณณธร แสงศิรินาวิน R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
639 นางสาว ปิยนัฐ ศรีมณฑา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
640 นางสาว พรชิตา ใยอินทร์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
641 นางสาว พรหมภัสสร ชัยค า R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
642 นาย พลาธิป ต่างสุข R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
643 นางสาว พิชชารีย์ ภูชิตวสุภัทร์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
644 นางสาว พิยดา เหล่าเสนา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
645 นางสาว พีรดา ด่านแพ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
646 นาย พีรวัส นวลจันทร์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
647 นางสาว เพชราภรณ์ แก้วชัด R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
648 นางสาว เพ็ญพิชชา กอสาลี R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
649 นางสาว ภัคจิรา เรืองฤทธ์ิ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
650 นางสาว ภาวิดา ประสานศรี R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
651 นางสาว มนัสชนก จ าเนียรลาภ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
652 นาย ม่ิงขวัญ พงษ์พรรณา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
653 นางสาว มิริณฑ์ แก้วบัณฑิต R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
654 นางสาว เมขลา เหล่าพหุโภไคย R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
655 นางสาว ระพีร์พร ชูชาติ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
656 นาย วรากร ปราบณรงค์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
657 นาย วรินทร เกียรติพิมล R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
658 นาย วายุ ปรีมาทย์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
659 นางสาว วิลาศิณี ศักด์ิจ้าย R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
660 นาย วีรวัฒน์ ปนิชิจิวาสันต์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
661 นางสาว ศศิประภา อาจศิลป์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
662 นาย ศิรวิชย์ อานามวัฒน์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
663 นาย ศุภกร รัตนเสรีเกียรติ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
664 นาย ศุภณัฐ สวนทวี R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
665 นาย ศุภณัฐ ทองประดับ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
666 นาย สิทธิพร บุญเกิด R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
667 นาย สิรภัทร พรหมฉ่ า R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
668 นางสาว สุขฤทัย รอบรู้ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
669 นางสาว สุชานันท์ ผาสุขขัน R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
670 นางสาว สุธาสินี สีดาพรม R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
671 นางสาว อชิรญาณ์ สันทาย R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
672 นาย อนุภาพ จรเทศ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
673 นางสาว อรีรัตน์ วงค์ใจมา R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
674 นางสาว สุวภัทร สินศิริ R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

675 นางสาว กชกร ระยัน R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
676 นางสาว กฐติยาภรณ์ ซ าฮกตัน R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
677 นางสาว กมลชนก เต็งการณ์กิจ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
678 นาย กฤษณล ชูแสง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
679 นาย กษิดิษฐ์ บุตรพรหม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
680 นางสาว ข้าวสวย เจียดก าจร R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
681 นางสาว คีตภัทร ธัญชาติธาตรี R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
682 นาย ชนกันต์ ซ่ือตรง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
683 นางสาว ชนัญธิดา บานเย็น R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
684 นาย ชินวัตร คุณเจริญ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
685 นางสาว ฐานิกา สุตสุนทร R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
686 นางสาว ฐิตา ทองแก้ว R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
687 นางสาว ฐิติรัตน์ พิพัฒน์ไพศาล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
688 นางสาว ฑัตติยาภรณ์ สมวงศ์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
689 นาย ณฐกร เถกิงศักด์ิวัฒนา R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
690 นาย ณพวุฒิ ตระกูลไตรพฤกษ์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
691 นาย ณัฏฐากร นวลแก้ว R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
692 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ทอง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
693 นางสาว ณัฐกุล น่ิมเนียง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
694 นางสาว ณัฐชยา กวมทรัพย์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
695 นางสาว ณัฐฌา เทพมินทร์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
696 นางสาว ณัฐวรรณ ทิพย์ธัญญา R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
697 นางสาว ณิชาภักต์ิ โอภาสจรัสเรือง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
698 นางสาว ตันหยง กิจเลิศวัฒนา R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
699 นางสาว ตุลชตาล แผ่เต็ม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
700 นาย เต็งหน่ึง จันทร์พ่ึงสุข R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
701 นาย ธนโชติ หวังสม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
702 นาย ธนเดช อภิดุลย์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
703 นาย ธนวัฒน์ เจ๊ะรัมย์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
704 นาย ธนินวัฒน์ ธรรมาธนวัฒน์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
705 นาย ธมกร ระน้อมบ ารุง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
706 นางสาว ธัญชนก ภิรมย์ชาติ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
707 นางสาว ธัญพิชชา ภิรมย์ชาติ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
708 นางสาว ธัญรภัสวรรณ กีรติกุลศักด์ิ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
709 นาย นครินทร์ เฉลยกล่ิน R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
710 นาย นนทพัฒน์ ร่วมพุ่ม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
711 นางสาว นลินทิพย์ ร่มโพธ์ิกาญ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
712 นาย นัทธกร ร่วมพุ่ม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
713 นางสาว นิตยาภรณ์ สุขเรือง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
714 นางสาว ปภาวรินทร์ ด้ังขุนทด R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
715 นางสาว ปริศนา บุญโม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
716 นางสาว ปานระพี ม่วงเพชร R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
717 นาย ปุณณวิทย์ โชคพิริยะภิญโญ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
718 นาย พงศกร อัศวพันธ์ุนิมิต R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
719 นางสาว พรณัฐชา มณฑาพงษ์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
720 นางสาว พรพิลัย สุจิมงคล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
721 นางสาว พิจิตรา พิพิธกุล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
722 นางสาว ภัทรภร ภัทราโอฬารกุล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
723 นางสาว ภารวี สิทโยธา R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
724 นาย ภูธกานต์ ลาดอก R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
725 นาย ภูรี วัฒนะกุล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
726 นาย มานนท์ ตรีโพธ์ิ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
727 นางสาว มินตรา พิพัฒน์ศรี R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
728 นาย รพีวิชญ์ อมรกิจถาวร R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
729 นางสาว รวีนิภา พานเสือ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
730 นางสาว รัชนีกร ค าภิค า R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
731 นางสาว รินรดา โสดาลุ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
732 นางสาว ลดามณี ทองบ่อ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
733 นางสาว ลภัสรดา สุรียพันธ์ุ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
734 นางสาว วรกานต์ ศรีวิชัย R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
735 นางสาว วรัญญา กาละสังข์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
736 นางสาว วรางคณา กสิผล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
737 นางสาว วิภาพร ไกรเสม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
738 นางสาว วิลาสินี อุ่นบุญธรรม R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
739 นาย วีรภัทร คดีพิศาล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
740 นางสาว ศริญญา ค้าโค R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
741 นางสาว ศศิปรียา ทองมาก R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
742 นาย ศิวกร ผู้สมเก่า R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
743 นาย ศุภเสกข์ น่วมอนงค์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
744 นางสาว สิริยากร แสงจันทร์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
745 นางสาว สุธาสินี การะเกษ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
746 นางสาว เสาวภาคย์ พูลผล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
747 นาย อภิวัฒน์ ปิตรธ ารง R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
748 นางสาว อรรัมภา หอมจันทร์ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
749 นางสาว อาทิตยา คล่องนักรบ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
750 นาย อิสสเรศ วีระไวทยะ R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
751 นางสาว เอ้ืออังกูร ยุทธตระกูล R16 การเงินและการลงทุน ขยายโอกาสทางการศึกษา
752 นางสาว ปณิดา แสงจันทร์ R16 การเงินและการลงทุน ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
753 นางสาว ปาทิตตา ทับทิมแก้ว R16 การเงินและการลงทุน ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
754 นางสาว กิตติยาภรณ์ โถยอด R16 การเงินและการลงทุน ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

755 นางสาว กานต์ธิดา รังษา R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
756 นางสาว ชลธิชา มาไมตรี R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
757 นางสาว บุญยอร ศักด์ิประเสริฐพร R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
758 นางสาว พรรณผกา ฦาฤทธ์ิ R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
759 นาย ภาดา เอ่ียมแสนสุข R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
760 นางสาว ศิริเพ็ญ หยาดไธสง R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
761 นาย ศิวกร บุปผากิจ R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
762 นางสาว เอมิกา ทองสองยอด R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
763 นางสาว จิราภรณ์ สุดาชม R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
764 นางสาว ฐิติพร เหินหาว R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
765 นางสาว นันทนัช จันทร์คง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
766 นาย ภควัต คร้ึมกลาง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
767 นางสาว สุพิชฌา ผาสุขเนตร์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
768 นาย ชนาธิป จริตรัมย์ R19 การเงินและการลงทุน (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
769 นาย กชชัยกรณ์ สุเรืองชโยสิน R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
770 นางสาว กมลลักษณ์ เตียเป้ิน R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
771 นางสาว เกศแก้ว จันทร R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
772 นางสาว จิราพัชร พงษ์จิระศักด์ิ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
773 นางสาว ชลธิชา อ้นทอง R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
774 นาย ณัฐพล โครพ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
775 นางสาว ดวงฤดี สมศรี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
776 นาย ตะวัน พันธ์ทับทิม R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
777 นางสาว ทานตะวัน โสนเส้ง R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
778 นางสาว ธนพร สงวนบุญ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
779 นางสาว นัฐธิดา คงนุช R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
780 นางสาว ปรวีย์ ศรีเจริญ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
781 นางสาว ปีย์รดา ศุภชูชัย R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
782 นางสาว พิชชาภรณ์ จันทร์มี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
783 นางสาว พิชญ์ชนก ชุ่มเกตุ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
784 นางสาว พิยดา สมัยค า R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
785 นางสาว มาตาลี ไชยธรรม R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
786 นาย เมธาสิทธ์ิ แสงสอาด R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
787 นางสาว โยธกาญจน์ อุปกา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
788 นางสาว วันธิภา เฉลิมเทวี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
789 นางสาว สุนันทา พรมสุข R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
790 นาย เสฎฐวุฒิ พรหมมา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ขยายโอกาสทางการศึกษา
791 นางสาว กัลย์สุดา หอมสุวรรณ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
792 นางสาว ณัฐธิดา สร้อยค าดี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
793 นางสาว กนกวรรณ รองหานาม R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
794 นางสาว กัณฐิกา หม้ันเหมาะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
795 นางสาว กานต์ชุดา โชติบุรัสกร R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
796 นางสาว ณภัทร นามตะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
797 นางสาว ณิชา เบิกขุนทด R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
798 นางสาว ณีรนุช เพชรล้วน R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
799 นางสาว ธนวรรณ ดวงจันทร์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
800 นางสาว ธัญญ์นรี นนท์ภาณุเศรษฐ์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
801 นางสาว ธิดารัตน์ บุตรเสน R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
802 นาย ธีรัช เล้าพรพิชยานุวัฒน์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
803 นางสาว ปริยภัทร ไกรทิพย์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
804 นางสาว พิมพ์รัมภา ตรีทศาลัย R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
805 นางสาว เพชรลดา ศรีห์ยัน R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
806 นางสาว มนฑามาศ จรัลทรัพย์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
807 นางสาว วัสสิกา กาญจนพิบูลย์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
808 นางสาว วิกันตา จันทร์ดวง R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
809 นางสาว ศุภากร เชิดศรี R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
810 นางสาว สุภิญญา อิเกดะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
811 นางสาว อรปรียา มุกดาสนิท R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ขยายโอกาสทางการศึกษา
812 นางสาว สิริวิมล นวลใจ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
813 นางสาว อาริศรา ซ่ือสัตย์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
814 นางสาว อริศรา ล้ิมสุธรรมชน R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

815 นางสาว ชนกกมล แก้วชนะ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
816 นางสาว สุวรรณา บุญช่วย R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
817 นาย กฤติพงษ์ แจ่มดวง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
818 นางสาว กันยารัตน์ นิยมวรรณ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
819 นางสาว กานต์พิชชา ค าโย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
820 นางสาว ครินทรา อาษาราช R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
821 นางสาว จันทราทิพย์ เพชรรัตน์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
822 นางสาว จิตรสินี เงินปาน R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
823 นางสาว จิราภรณ์ ยามเย็น R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
824 นางสาว จุฑามาศ ดอนหัวร่อ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
825 นางสาว เจนจิรา ดาผา R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
826 นาย ชลชาติ จอเจริญพานิช R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
827 นางสาว ชลธิชา ค าวิลาศ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
828 นางสาว ชลลดา ชูชัย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
829 นาย ชวินทร์ แซ่ผู่ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
830 นางสาว ชัญญานุช ค าแก้ม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
831 นางสาว ชุติกาญจน์ น้อมล้อม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
832 นางสาว ญาณิศา สิงห์ทอง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
833 นางสาว ณหทัย ชัยค าทา R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
834 นางสาว ณัฏฐณิชา ตามัย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
835 นางสาว ณัฏฐนิช จินดาพล R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
836 นางสาว ณัฐชยา เหลืองแสนสะอาด R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
837 นางสาว ณิชกมล เมฆขลา R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
838 นางสาว ถลัชนันท์ พัชนะกิจ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
839 นางสาว ทักษพร ประมวญ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
840 นางสาว ธัญญาภรณ์ หอมสุวรรณ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
841 นางสาว ธัญญามาศ อินทร์ขอ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
842 นางสาว ธิดารัตน์ พร้อมเพรียง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
843 นางสาว ธิดารัตน์ กงบัว R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
844 นางสาว นงนภัส วิจิตรเศรณี R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
845 นางสาว นฤมล สันติวงษ์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
846 นางสาว นันทัชพร พยุงพรพิสิฐ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
847 นางสาว นารดา แซ่หลี R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
848 นางสาว นิลาวัลย์ จันทร์โยชน์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
849 นางสาว บุรัสกร ไพโรจน์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
850 นางสาว ปณิดา มาคะมาตร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
851 นางสาว ปภาวรินทร์ สงวนวงษ์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
852 นางสาว ปภาวรินทร์ สิงห์สุข R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
853 นางสาว ประกายฟ้า วิเชียร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
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854 นางสาว ปล้ืมจิต เขียวพุ่มพวง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
855 นางสาว ปวีณ์ธิดา แผนใหญ่ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
856 นางสาว ปาณิสรา ผันศิริ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
857 นางสาว ปานระวี เพ็งพินิจ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
858 นางสาว ปาริชาติ ขุนเศรษฐี R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
859 นางสาว ปาลิตา โฆสิตาภา R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
860 นางสาว ปิยธิดา จังสมยา R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
861 นางสาว ปุณญาภรณ์ กล้วยดี R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
862 นางสาว ปุณยวีร์ อุ่นทรพันธ์ุ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
863 นางสาว เปรมสุดา เปาตะเด R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
864 นางสาว พรชนก กองมูลสมพร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
865 นาย พลภัทร พรมสาร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
866 นางสาว พัชราภา เตจา R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
867 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนเซียวสิริ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
868 นางสาว พิชญ์นรี เหลืองวิภูษาวาณิช R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
869 นางสาว พิมพ์นภาภรณ์ สิงห์ทอง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
870 นางสาว เพ็ญพิชชา ผลไม้ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
871 นางสาว เพ็ญพิชชา เสือคง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
872 นางสาว ภรภัทร นิยมไทย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
873 นางสาว ภัคจิรา อาบสุวรรณ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
874 นางสาว ภัทรสุดา คงต้ังจิตร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
875 นางสาว มัณธนา แสงธูป R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
876 นางสาว มุธิตา ล้ิมเรืองอ าพล R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
877 นางสาว เมทินี พินิจวงค์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
878 นาย เมธาสิทธ์ิ ปะเถตัง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
879 นางสาว รจนา แบนท้วม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
880 นางสาว รภัทร ทองย่ิงสกุล R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
881 นางสาว รวิศรา ธีรานุวัฒน์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
882 นางสาว รัตนาพร ปลัดศรีช่วย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
883 นางสาว รุ่งเรือง รักพงษ์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
884 นางสาว ลักษิกา เรืองวิเศษ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
885 นางสาว วธัญญา วงษ์ทองค า R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
886 นางสาว วสา เอกศิลป์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
887 นาย วาทิน ธัญญเจริญ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
888 นางสาว วิชิดา สุขรินทร์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
889 นางสาว วิรินรัตน์ แนมไสย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
890 นางสาว วิลาสินี อุมากร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
891 นางสาว ศศิกานต์ วงษ์เมือง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
892 นางสาว ศศิวิมล รักราม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
893 นาย ศิริพงษ์ ปิยะประชากร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
894 นางสาว สมฤทัย ไชยขาว R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
895 นางสาว สลินทิพย์ แสนสมัคร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
896 นางสาว สลิลทิพย์ จันทร์หอม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
897 นางสาว สวรินทร์ สิทธิศักด์ิสกุล R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
898 นางสาว สะแกวัลย์ สะแกคุ้ม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
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899 นางสาว สิรินทิพย์ บุตรจ้อม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
900 นางสาว สิรินภา ภูภักดี R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
901 นางสาว สิริประภา คุณสมบัติ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
902 นางสาว สุดสายตา ปัญญ์เอกวงศ์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
903 นางสาว สุดารัตน์ นุเคราะห์ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
904 นางสาว สุดารัตน์ บุโรดม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
905 นางสาว สุธิกานต์ ตระกูลมัยผล R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
906 นางสาว สุปราณี ไชยสิทธ์ิ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
907 นางสาว หทัยทิพย์ กลีบพุฒ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
908 นางสาว อโณทัย บุญช่วย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
909 นาย อดิศักด์ิ ค าเจริญ R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
910 นางสาว อภิชญา คงชู R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
911 นางสาว อรนัฐชา ช่วยแท่น R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
912 นางสาว อรรสรา เท่ียงธรรม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
913 นางสาว อรรัมภา เหมน้อย R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
914 นางสาว อริสรา เหลืองทอง R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
915 นางสาว อัญชลี กิตติศัพท์กันทร R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
916 นางสาว อัสนีต้าร์ หีมหมัน R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
917 นางสาว อาทิตยา ธรรมเนียม R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
918 นางสาว อารยา หอยแก้ว R24 การบัญชี ขยายโอกาสทางการศึกษา
919 นางสาว ชลธิชา ส าสาลี R24 การบัญชี ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
920 นางสาว มณฑกานต์ นาคนุช R24 การบัญชี ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
921 นางสาว กัญญารัตน์ แซ่ว่อง R24 การบัญชี ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

922 นางสาว อรอริยาณัฐ ลีลาวัตร R24 การบัญชี ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

923 นางสาว กชกร หนูมาก R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
924 นางสาว กุลจิรา พิณพาทย์เพราะ R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
925 นางสาว จันธิรา เหมทานนท์ R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
926 นาย ชนาธิป พูลเขตร์กิจ R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
927 นางสาว ณัฐจารี อุบลบาน R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
928 นางสาว ณัฐณิชา จันทสีร์ R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
929 นางสาว ดวงมณี สังฆะพงศ์ R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
930 นางสาว ธนัชยา เทศซ้อน R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
931 นางสาว ธมลวรรณ แก้วโวหาร R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
932 นางสาว ธัญพิชชา คงอ่อน R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
933 นางสาว ปวิชญา ไกรกรรวีวะกุล R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
934 นางสาว พรไพลิน พูลบัณฑิตย์ R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
935 นางสาว แพรพิไล รักษา R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
936 นางสาว ระวิวรรณ โกมลเปริน R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
937 นางสาว อินทุกาญจน์ บารมีปกป้อง R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
938 นางสาว ยุวดี แสงเพ็ง R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

939 นาย กิตติภูมมิ กองแก้ว R26 การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
940 นาย จิรานุวัฒน์ ยุติธรรม R26 การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
941 นางสาว ชนิกา มาน้อย R28 การบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
942 นางสาว ชนิกานต์ หวังภัทราวานิช R28 การบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
943 นาย จักรภพ วายุบุตร R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
944 นางสาว จารุวรรณ พุทธวาลย์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
945 นาย ชินกฤต ภูเจริญ R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
946 นาย นันทพงศ์ พานแก้ว R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
947 นาย ปัญญา ชมภู่ R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
948 นางสาว ปาลิตา ไหตะคุ R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
949 นางสาว รักษิณา บุญสนอง R29 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
950 นาย ตฤษนันท์ บุญส่ง S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ขยายโอกาสทางการศึกษา
951 นางสาว ธนพรรณ จิวเจริญสกุล S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ขยายโอกาสทางการศึกษา
952 นางสาว ธัญพิชชา ศรีเพชร S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ขยายโอกาสทางการศึกษา
953 นางสาว ด้วยรัก ศิริวัฒน์ S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
954 นาย ตะวัน ชิวปรีชา S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
955 นาย ธรรมรัตน์ จันทร์สุคนธ์ S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
956 นางสาว ปรีธานันท์ ศรีรักสูงเนิน S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
957 นางสาว พจมาลย์ เจริญใจ S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
958 นางสาว มุทิตา นุวงษ์ศรี S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
959 นางสาว วราพร ทาชมพู S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
960 นางสาว ศุภรดา หินประโคน S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
961 นาย อธิป ทองลือ S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
962 นางสาว อรวรรณ จวบจันทร์ผล S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
963 นางสาว อาทิมา บุญโพธ์ิ S03 เคมี ขยายโอกาสทางการศึกษา
964 นางสาว กชกร อินทเศียร S03 เคมี ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

965 นางสาว จิราพัชร ยอดอ่อน S03 เคมี ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

966 นาย นพกร สีหาราช S03 เคมี ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

967 นาย กิจการ ศรีแพ่ง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
968 นางสาว เขมิกา จันทร์งาม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
969 นางสาว คงสิริ ปานช่ืน S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
970 นาย ชลสิทธ์ิ กิจกุลพิเชฐ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
971 นาย ชัยพร พูลสวัสด์ิ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
972 นางสาว ณัฐชานันท์ ล้อดี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
973 นาย ณัฐฐภัทร กล่ินขจร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
974 นาย ณัฐวุฒิ สุภาพัฒน์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
975 นางสาว ทิพวรรณ งบกระโทก S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
976 นาย ธนธรณ์ จิตศาสน์สวรรค์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
977 นาย ธนพล ยุราวรรณ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
978 นาย ธนพล ทันอ้ิว S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
979 นาย นาย วัชระพล นาเมือง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
980 นาย ปรเมศวร์ อบแย้ม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
981 นางสาว ปาณิสรา วิจารณ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
982 นาย ปิยภูมิ มืดค าบง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
983 นาย พีระเมศร์ จุกกษัตริย์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
984 นาย ภควัต จิตรพรทรัพย์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
985 นาย ภาณุพงศ์ ทองเชิด S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
986 นางสาว ภานุมาศ ชาติไธสง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
987 นาย ภูรินท์ ญาติเสมอ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
988 นาย ภูริภัทร กิตติกุล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
989 นางสาว มนัสวี ปิยะโสภาสกุล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
990 นางสาว มนิชญา เบญจเจิดสิริ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
991 นาย รวิพล คามนิรมิต S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
992 นาย รัฐกิจ คชรินทร์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
993 นาย วสวัตต์ิ บุญพร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
994 นาย วัชรากร รัศมีดิษฐ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
995 นาย วิชิตชัย ทรัพย์สาน้อย S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
996 นาย วิลิตต์ กรกุลศรี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
997 นาย ศิรเวธน์ นิจนิรันดร์กุล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
998 นาย ศุภกฤต สมฤทธ์ิจินดา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
999 นาย สิทธิกร ประทุมวัน S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1000 นางสาว ฮาบีบะห์ มะแซ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1001 นาย ธเนศ วนิชชากร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1002 นาย วรพล บุญราศรี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1003 นางสาว วีรญา เล็กชะอุ่ม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1004 นาย ศุภชัย แก้วละมุล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1005 นาย กฤช จันทิม S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1006 นาย กฤษฎ์ิ ผลความดี S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1007 นาย กฤษฏิพนธ์ อยู่ในธรรม S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1008 นาย เกียรติยศ หงษ์กล่ิน S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1009 นางสาว ฉัตรแก้ว อุปโคตร S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1010 นาย ทศพล มากเป่ียม S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1011 นาย เทพอมร สิงขรเขียว S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1012 นาย ธนพัฒน์ อุไรวงษ์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1013 นาย นิติภูมิ จันทร์อ่ า S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1014 นาย ปุณยวีร์ สมบูรณี S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1015 นาย พรหมมินทร์ ก่ิงมหาสมบัติ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1016 นางสาว พัชรนันท์ ช้างโต S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1017 นางสาว พัทธราภา ว่องไว S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1018 นาย พิชยะ สร้อยสิงห์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1019 นาย พิชานัต พรหมณี S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1020 นาย ภัทราวุธ สุขบท S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1021 นาย ภูริพัฒน์ สมิทธ์ิเบญจพล S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1022 นาย วรากร จันทวงศ์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1023 นางสาว วิไลพรรณ กุลเชษฐ์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1024 นาย สิทธิชัย นวลขาว S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1025 นาย สุรภัค อ่ าสกุล S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1026 นาย หาญณรงค์ สุภาพันธ์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1027 นาย อุกฤษฎ์ จรเอ้กา S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1028 นาย ชญานนท์ ปานสงวน S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1029 นางสาว กนกมณี แจ่มแจ้ง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1030 นางสาว กนกวรรณ เรียมศรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1031 นางสาว กรรธิฌาษ์ สดคมข า S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1032 นาย กฤษฐิพงศ์ นัคราจารย์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1033 นาย ชณาภัทร บุญเช้ือ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1034 นาย ชยางกูร สองเมือง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1035 นาย ชิตวร พิสิฐพิทยากุล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1036 นาย ณัฐกษิรุมน ภิญโญภาพ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1037 นางสาว ณัฐธิดา ทองอินทร์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1038 นาย ณัฐพล รอดประเสริฐ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1039 นางสาว ธนพร ตัณฑโกไศย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1040 นางสาว ธนสร บวรศุภกิจกุล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1041 นาย ธวัชชัย อนันต์สินชัย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1042 นาย นันทภพ บุญบุตร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1043 นาย นิพัทธ์ ไชยสวัสด์ิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1044 นางสาว ปณพร จงประเสริฐ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1045 นาย ปิยะ ถาวร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1046 นาย พงศกร ทองกอบสม S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1047 นาย พงศ์วรพัชร์ อินทรเกษม S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1048 นางสาว พลอยวรินทร์ พวงเงิน S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1049 นาย พันธ์ุธัช มหรรฆนันท์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1050 นางสาว พิชญ์นาฏ เหมือนสนธ์ิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1051 นาย พิทยุตม์ ขอเหน่ียวกลาง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1052 นางสาว พิมพ์ชนก จรเกตุ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1053 นางสาว พิมพ์ชนก ปานทองมาก S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1054 นางสาว แพรวา จันทร์ประเสริฐ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1055 นาย ภรัณยู จุลไชย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1056 นาย ภาพภูผา อัครวงศ์วิรัช S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1057 นาย ภูมิพัฒน์ พ่ึงเจริญ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1058 นางสาว รดาทิพย์ เพียรแสวงลาภ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1059 นางสาว รินรดา สุวนิธิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1060 นางสาว ลลิตตา มีกล่ี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1061 นาย วซีม มะแอ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1062 นางสาว วรรษชล นุ่นเดช S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1063 นาย วัชรพล หลงสุข S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1064 นาย วีรภัทร ป้ันมา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1065 นางสาว ศศิธร ชาญนรา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1066 นาย สิทธินนท์ ทองเสือ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1067 นางสาว สุพัตรา ประจงพิมพ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1068 นางสาว อิสริยะ แดงสุข S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1069 นาย จิณณวัตร แย้มทับ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
1070 นาย ธนวัฒน์ อรรคจันทร์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
1071 นางสาว วิลาสินี ข าน้ าคู้ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
1072 นาย อรรถพล คมข า S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
1073 นางสาว ชนัญชิดา สท้านวัตร์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1074 นางสาว นวรัตน์ ดอกเด่ือ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1075 นางสาว ศศิพิมพ์ สายประดิษฐ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1076 นางสาว กุลจิรา ชะอุ่ม S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1077 นาย จิรวัฒน์ พ้นภัยพาล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1078 นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1079 นาย อนันตชัย อยู่ถาวร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1080 นาย กันตนนท พุทธอรุณ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1081 นาย ฐิติพงศ์ สืบสิน S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1082 นาย ณัฏฐศักด์ิ รุจิธนวัฒน์กุล S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1083 นาย ธีรพจน์ แพลูกอินทร์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1084 นาย ปวริศร์ ปิติเลิศชนะสิน S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1085 นางสาว พิชญดา สุขสาตร์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1086 นาย พีรพัฒน์ จันทร์โฉม S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1087 นาย ภูมิภัทร ลิขิตสิทธิอนันต์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1088 นาย วรพล พฤฒารัตน์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1089 นางสาว อนัญญา บุบผาวัลย์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1090 นางสาว อัจฉรา รอดมา S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1091 นางสาว ณัฐนรี เทศทอง S11 ฟิสิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1092 นางสาว โรสลิน คงน่ิม S11 ฟิสิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1093 นาย กริชเทวา เกียรติธนะกิจ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1094 นาย กิติภัทร ทอนสูงเนิน S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1095 นางสาว ดวงนภา นามพะทาย S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1096 นางสาว ธันยพร พันธ์ุอุบล S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1097 นาย ธีรพล แสงเงิน S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1098 นางสาว นภัสสร ศิริ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1099 นางสาว นิฑินันท์ ค าด้วง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1100 นาย ปกป้อง ทรัพย์คง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1101 นางสาว ปาริชาต จิตภักดี S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1102 นางสาว รินรดา ขุมทรัพย์ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1103 นางสาว รุ่งนภา เถ่ือนเทศ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1104 นาย สุฤทธ์ิชา ชาเหลา S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1105 นางสาว ไอยรินทร์ นันทะวิชัย S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ขยายโอกาสทางการศึกษา
1106 นางสาว นันทวดี ศรีสุวรรณ์ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1107 นางสาว นิชญา แซ่ต้ัน S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1108 นาย กชพริษฐ์ บุรีวงศ์ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1109 นาย กฤติกร สุขศรี T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1110 นาย ก้องกังวาล ชาวสวน T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1111 นางสาว กิตติญาณี เชิญขุนทด T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1112 นาย จักรพันธ์ุ สายเงิน T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1113 นางสาว จุฑามาศ อุปพิลา T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1114 นาย เจษฎา สุทนต์ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1115 นาย ชญานนท์ ง้ิวลาย T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1116 นางสาว ชลดา ฉลาดท า T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1117 นางสาว ชลลดา ป้อมบุปผา T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1118 นางสาว ชัชฎาภรณ์ วาดวิจิตร T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1119 นาย ณภัทร ภักดีโชติ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1120 นาย ณภัทร สุภาผล T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1121 นางสาว ณัฐริดา คงชนะ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1122 นางสาว ทิพปภาดา ไชยนรา T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1123 นางสาว ธีมาพร พุ่มพันธ์ม่วง T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1124 นาย ธีรเชษฐ์ ปรีดากมลวัฒน์ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1125 นาย บดินทร์ สายสุวรรณ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1126 นางสาว บุษกร บ่อกลาง T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1127 นางสาว ปนัดดา ค าโพก T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1128 นางสาว ปภาวรินท์ กรุมรัมย์ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1129 นาย ปรเมศวร์ โม้มกลาง T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1130 นาย พิชญุตม์ เทียมเมฆ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1131 นาย พีรพัฒน์ บัวแย้ม T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1132 นาย เพชรธราวุธ ทองเปลว T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1133 นางสาว ฟ้าหลังฝน มนตรี T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1134 นาย ฤทธิเดช ค าทอง T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1135 นางสาว ลีลาวัลย์ นมศรี T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1136 นาย วรเดช ญาติเจริญ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1137 นางสาว ศิรภัสสร วิลาศมงคล T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1138 นาย ศุภณัฐ พ่ึงผลงาม T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1139 นางสาว สิริรัตน์ สิงห์โต T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1140 นางสาว สุชานันท์ พูลพิมมะ T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1141 นาย เสกสรร ไชยสาร T05 วิศวกรรมโยธา ขยายโอกาสทางการศึกษา
1142 นาย ณัชพล เวียงสมุด T05 วิศวกรรมโยธา ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1143 นางสาว ณัฐมน มาลารักษ์ T05 วิศวกรรมโยธา ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1144 นาย กวี สมัครพงค์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1145 นาย กิตติพงศ์ ประสมพงศ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1146 นาย คณิศร เขตเข่ือน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1147 นาย คุณานนท์ สุวรรณวงษ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1148 นาย ชยธร รุ่งเรือง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1149 นางสาว ชลลฎา พันสีนาม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1150 นาย ชัยนันท์ ชัยนนถี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1151 นางสาว ญาณิชศา พลอยชู T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1152 นางสาว ญาดา ปวีณชัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1153 นางสาว ฐิติกานต์ ยศสุพรหม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1154 นาย ณภัทร วิเศษศิริ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1155 นาย ณัฏฐพล ไพรร่ืนรมย์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1156 นาย เทหภฤต วีระวัฒน์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1157 นาย ธนบดี กล่ินรัก T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1158 นาย ธิติภัทร เจริญกิจผาสุข T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1159 นาย ธิเบศร์ วุฒิศักด์ิชัยกุล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1160 นาย ธีร์ธวัช พาอ่อน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1161 นาย นนทการ พิมสาร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1162 นางสาว นิรชา พรมศรี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1163 นาย บุญญฤทธ์ิ เจิดรุจิกุล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1164 นาย ปัฐมชาติ เช้ือกรด T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1165 นางสาว พิมลนาฎ หัตถกอง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1166 นางสาว รินรดา คัตตพันธ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1167 นาย วริทธ์ิ พุ่มภักดี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1168 นาย วัชรินทร์ จิตผ่อง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1169 นาย วิริทธ์ิพล ทับขัน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1170 นางสาว ศิริลักษณ์ แวงดงบัง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1171 นาย ศุภกร ประทีปมงคล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1172 นาย ศุภวิชญ์ หิรัญชัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1173 นางสาว สิริวิมล แสงทอง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1174 นาย อติเทพ ชูสุวรรณ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1175 นาย อธิบดี ทวีทรัพย์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1176 นางสาว อริสา พรหมพันธกรณ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1177 นาย อัฟคาน ยูโซ๊ะ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1178 นางสาว ชนนิกานต์ คินขุนทด T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
1179 นาย ธรรมธร ทรัพย์มูล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1180 นาย พีรพัฒน์ แสงเพ่ิม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1181 นาย รุ่งวิกรัย เพ้ยจันทึก T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1182 นาย กรวิชญ์ เตนะวัน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1183 นาย ก่อกุศล ตรินัยน์สุวรรณ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1184 นาย ทศวรรษ จันทรศร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1185 นาย มนัส เมธปรียา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1186 นางสาว กตาธิการ ผ่องผาด T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1187 นาย คันธราฐ บุตรโสภา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1188 นางสาว จริญญา ศรีศักดา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1189 นาย จักรภัทร ล่วนเส้ง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1190 นาย ชยพล เจนธนยุทธ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1191 นาย ชัยพันธ์ุ มาเติม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1192 นาย ชานน ทับศฤงฆรา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1193 นาย โชติพัฒน์ อินทร์จันทร์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1194 นาย ณัฐพงษ์ คลังสินธ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1195 นาย ติณณภพ สุริยพัฒนพงศ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1196 นาย ธงชาติ มีลอง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1197 นาย ธนกิจ ฮวดสวาสด์ิ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1198 นางสาว ธัญญาพร ปัญญา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1199 นาย ธีรวิทย์ พูลศิลป์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1200 นาย นิรวิทธ์ สังข์ทอง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1201 นางสาว ปวันรัตน์ เฟ่ืองฟู T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1202 นางสาว ปิยะวรรณ สมอโพรง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1203 นาย พงศพัศ พรประธาน T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1204 นาย พลวัต รุ่งสว่าง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1205 นางสาว พาฝัน แก้วนิล T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1206 นาย พิเชฐ บรรณสาร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1207 นาย ภักด์ิชานนท์ ยอดมี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1208 นางสาว ภัณฑิลา สุขสุแพทย์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1209 นางสาว ภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1210 นาย ภานุวัฒน์ วรรณฉาย T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1211 นาย ภูฟ้า มะลิแย้ม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1212 นาย ภูริณัฐ ตุลยเมธี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1213 นาย เมธัส ขาวแก้ว T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1214 นาย วิพุทธ ฐิติวัฒนา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1215 นาย ศุภกร แสงสว่าง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1216 นางสาว ศุภาพิชญ์ ชาวกล้า T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1217 นาย สราวุฒิ สุดแก้ว T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1218 นางสาว สุธิสา การสัย T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1219 นาย โสภณ สีหาบุญทัน T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1220 นาย อโณทัย ศรีนะรา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1221 นาย อติวิชญ์ เดชะบุญ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1222 นาย วราเทพ ทูลฉลอง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ คุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีฯ"

1223 นางสาว ธิดารัตน์ สุขประเสริฐ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1224 นางสาว พรนัชชา ไทยธีรเสถียร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1225 นาย สุธิพงษ์ ไอศูรย์สมบัติ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1226 นาย สุภกานฏ์ เกษมวงศ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1227 นางสาว อรวี สุทธิเจริญ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1228 นาย ก้องภพ ศรีรักษ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1229 นาย ชนินทร์ วิลาวรรณ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1230 นาย ชัยวิชิต พันทณา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1231 นางสาว ชุติกาญจน์ ความหม่ัน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1232 นางสาว ญาโณทัย พาหา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1233 นางสาว ฑิฆัมพร โพธ์ิสุวรรณ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1234 นางสาว ณปรางค์ฉัตร์ สุววรณกลาง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1235 นาย ณัฐ สิทธิโชคธรรม T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1236 นางสาว ณัฐธิชา นิติกุล T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1237 นาย ณัฐนันท์ โพธิสูง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1238 นาย ทศวรรษ สิงหาพันธ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1239 นาย ธีรเดช บุตรวัน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1240 นาย ธีระภัทธ์ แสงเนตร T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1241 นาย นภัครินทร์ ด ารงรักษ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1242 นางสาว นภัสวรรณ ยศอ่อน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1243 นางสาว นราวดีฐ์ ศิริวรรณ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1244 นาย นริศ ยวนช่ืน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1245 นางสาว นลิณี ขวัญเมือง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1246 นางสาว นัชชา จันคีลี T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1247 นางสาว นาถณพิน นิลม่วง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1248 นาย บัณฑิต ธนบัตร T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1249 นาย ปฏิพัทธ์ เหรียญเจริญลาภ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1250 นาย ปฐมพร เกสระ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1251 นาย ปริญญา ทามี T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1252 นาย ปวเรศ ใจใหญ่ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1253 นางสาว พรชนก ปรังฤทธ์ิ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1254 นาย พิชัย ต้ังชัยวัฒนา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1255 นาย ภานุพงค์ คะเชนรัมย์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1256 นาย ภูมิภัทร กองค า T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1257 นาย ภูริช พุ่มทับทิม T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1258 นาย ยสุตมา ศรีตัมภวา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1259 นางสาว รวีวรรณ เพ่ิมพันธ์ุวิทยา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1260 นาย วงศกร รัชนีกร T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1261 นางสาว วจนพร เหลืองสุขเจริญ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1262 นางสาว วรรณภา เพียแก้ว T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1263 นางสาว วรรณิดา บัวจีน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1264 นาย วสวัตต์ิ พันธุวงษ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1265 นางสาว วิมลรัตน์ ตัดโท T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1266 นางสาว ศิริณภา จันประนต T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1267 นาย ศิวกร ชูเสือหึง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1268 นาย สหวัฒน์ ละอองสินธ์ุ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1269 นาย สิทธิชัย บุญทัง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1270 นางสาว สิรีธร นพพิบูลย์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1271 นางสาว สุภาวดี สมก าเนิด T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1272 นาย สุเมธา ฉิมเรือง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1273 นาย อธิพัศ สิงห์โตทอง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1274 นาย อับบาส สุดจิตร T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1275 นางสาว ธัญจิรา ประภากมล T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้น าเยาวชน
1276 นางสาว อนัฐการ สุวรรณเจริญ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1277 นางสาว กฤตญา ป่ินตบแต่ง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1278 นาย กฤติธี รุ่งเรือง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1279 นางสาว กฤษณา สมนาค T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1280 นาย กันตินันท์ สุภาพ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1281 นางสาว เกษรศิริ แพ่งพนม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1282 นาย เกียรติภูมิ หมินหมัน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1283 นางสาว ขวัญมณี ขวัญสงเคราะห์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1284 นางสาว คณศร แสงเดือน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1285 นาย จิรภัทร กระจ่างแสง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1286 นางสาว จุฑารัตน์ กิมฮง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1287 นาย เจตพล เกล่ือนวัน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1288 นางสาว ชญานินทร์ สะอาดแก้ว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1289 นางสาว ชญานิศ ปรีชา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1290 นาย ชาติทนง เข่ืองสถุ่ง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1291 นาย ฐิติวุฒิ ผลดี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1292 นางสาว ณภษร พุทธรักษา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1293 นางสาว ณัฐธิดา แซ่เล้ียว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1294 นางสาว ณัฐวรา จันทร์กระจ่าง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1295 นางสาว ติณณา ค าไวย์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1296 นาย ธนภัทร จ่ันเล็ก T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1297 นางสาว ธฤษวรรณ ประสิทธิเวช T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1298 นางสาว ธัญลักษณ์ กุลอ าภา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1299 นางสาว นฤภร งามตา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1300 นางสาว นฤมล อมรกาญจนกุล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1301 นางสาว ปณิตตา อ่ิมเงิน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1302 นางสาว ปรียาวรรณ เรืองกรุณา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1303 นาย พัทธนโชค ลาน้อย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1304 นางสาว พิชชาพร ยอดด าเนิน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1305 นางสาว พิมประภา ศิลาธุลี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1306 นางสาว พิมพกานต์ เกิดห้างสูง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1307 นางสาว พีรดา นวลใส T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1308 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จันทรเกษมสุข T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1309 นาย ภานุกร ทรัพย์ม่ัน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1310 นาย ภูริพัฒน์ สุทธิมาน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1311 นางสาว รินรดา รัตนแสง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1312 นางสาว รินลณี ขวัญเมือง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1313 นางสาว วศินี ฉัตรเงิน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1314 นาย ศักดิวัฒน์ บุญญราศรี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1315 นางสาว ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1316 นางสาว สรัญญา มุ่งดี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1317 นางสาว สุธาริย์ญา เซ่ียงหลิว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1318 นางสาว สุนิตา บรรดิษผล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1319 นางสาว สุภาพร โพธ์ิสุวรรณ์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1320 นางสาว โสรยา รัตนะประดิษฐ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1321 นางสาว อมินทร์ตรา พับพา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1322 นางสาว อรวรรณ เกล้ียงสุวรรณ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1323 นางสาว อริศรา เปาะทองค า T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1324 นางสาว อลิศา ทัดทอง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1325 นางสาว อัญมณี รัตนพันธ์ุ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1326 นาย อาทินันท์ สีอ่อน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1327 นางสาว ธนสิตา เช้ือปรางค์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1328 นางสาว วิภาวัลย์ คันธิบุตร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1329 นาย กษิดิศ ธนะโรจน์รุ่งเรือง T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1330 นาย คุณาสิน เลสัก T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1331 นาย ชนกันต์ ปุญญวัฒนะ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1332 นางสาว ชนิสรณ์ ศรีเพ็ชร T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1333 นาย ไชยเชษฐ์ นนท์ค าวงค์ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1334 นาย ณฐพงศ์ วงษ์โพธ์ิดี T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1335 นาย ณัชพล สมหมาย T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1336 นาย ณัฐชนน สุผล T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1337 นาย ณัฐพิสิษฐ์ ใจกันธา T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1338 นาย ณัฐภัทร ชายทะเล T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1339 นาย ดนุพัฒน์ ปานประดิษฐ์ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1340 นาย ธนกร ชัยชนะ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1341 นาย ธนกฤต วงค์ค้า T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1342 นาย ธนากร จิตรเพชร T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1343 นาย นนทพัทธ์ ศิริวัฒนาทร T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1344 นาย นรวิชญ์ ล้อตระกานนท์ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1345 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ทองนพคุณ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1346 นางสาว พรรษชล ยอดย้อย T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1347 นาย ภัคสิษ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1348 นาย ราเชนท์ วันบุญมา T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ โครงกำร
1349 นาย วรุตม์ ทองรุ่ง T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1350 นาย วิทวัส สุขเจริญ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1351 นางสาว สุรียา วรวัฒน์ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1352 นาย อัษฎายุธ เจ็กอร่าม T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายโอกาสทางการศึกษา
1353 นาย เพ็ชรรัตน์ ศรีคล้าย T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม


