


     
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา ประจ าปีการศึกษา 2565 

วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. กิจกรรม เว็บไซต์/ช่องทางการติดต่อ 
18 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2565 

(TCAS รอบที่ 1 - 2) 
2 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2565 

(TCAS รอบที่ 3) 
8 มิ.ย. - 13 มิ.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 

3 - 15 มิถุนายน 2565 

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

- 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  

17 - 18 มิถุนายน 2565 

รายงานตัวนิสิตใหม่ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565   
- คณะวิทยำกำรจัดกำร  
วันที่ 18 มิถุนายน 2565   
- คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ 
- คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ 
- คณะพำณิชยนำวีนำนำชำต ิ

อำคำร 13 พลศึกษำ  
 
(แต่งกายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

20 มิถุนายน 2565  
(มหำวิทยำลัยฯ ลงทะเบยีน

ให้) 

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

https://my.ku.th 

21 - 23 มิถุนายน 2565 
(เข้ำร่วมทุกคน) 

เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
(รำยละเอียดแจ้งให้ทรำบภำยหลัง) 

 อำคำร 13 พลศึกษำ 

      
         25 มิถุนายน 2565 

แจ้งให้ทราบภายหลัง 
24 มิถุนายน 2565 
19 มิถุนายน 2565 
24 มิถุนายน 2565 

ปฐมนิเทศหรือกิจกรรมนิสิตใหม ่
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

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

ธนาคารจัดส่งให้ตามที่อยู่ 
การรับบัตรประจ าตัวนิสิต 
นิสิตบันทึกข้อมูลที่อยูจ่ัดส่งในระบบ  
SCB Mobile Banking (แอปธนำคำรไทยพำณิชย์) 

- กรณีอยู่หอมหำวิทยำลัยฯ หรือใกล้เคียงให้จัดส่ง 
  ตำมที่อยู่ด้ำนลำ่ง หรือตำมสะดวก 
  งำนบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
  วิทยำเขตศรีรำชำ (อำคำร 1) 
  199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 
   โทร 0657162627  
   (นิสิตรับบัตรได้ที่ งำนบริกำรกำรศึกษำ อำคำร 1) 

27 มิถุนายน 2565 เปิดภาคเรียน (หลักสูตรภำษำไทย) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

8 สิงหาคม 2565 เปิดภาคเรียน (หลักสูตรนำนำชำติ /หลักสูตรภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

หมายเหตุ :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                   

https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission
https://isea.ku.ac.th/STDWeb
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission
https://my.ku.th/
http://ms.src.ku.ac.th/
http://sci.src.ku.ac.th/
http://www.eng.src.ku.ac.th/
https://ims.src.ku.ac.th/
http://www.econ.src.ku.ac.th/


วันรายงานตัว เวลา รหัสสาขา                                                      คณะ / สาขาวิชา
08.30 - 09.30 R02/R08/R26 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)   
09.31 - 10.30 R04/R07/R18 คณะวิทยาการจัดการ  :  ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)  
10.31 - 11.30 R14/R15/R29 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ) 
11.31 - 12.30 R16/R17/R19 คณะวิทยาการจัดการ  :  การเงินและการลงทุน (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ) 
12.31 - 13.30 R20/R21/R30 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโรงแรม (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)  
13.31 - 14.30 R22/R23/R31 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)  
14.31 - 15.30 R24/R25/R28 คณะวิทยาการจัดการ  :  การบัญชี (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)   
15.31 - 16.30 R32/R33/R27 คณะวิทยาการจัดการ  :  การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา  (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)    

08.30 - 09.30 G01/G02 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  :  เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ)
09.31 - 10.30 S01/S03/S18 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  :  คณิตศาสตร์ประยุกต์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม / เคมี
10.31 - 11.30 S02/S05/S06 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  :  วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย / วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ) 
11.31 - 12.30 S11/S09/S10 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  :   ฟิสิกส์  / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ)
12.31 - 13.30 T05/T12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  :  วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 
13.31 - 14.30 T13/T14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  :   วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ / วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
14.31 - 15.30 T17/T19/T20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ / วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล  

15.31 - 16.00 M04/M07 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  :  การขนส่งทางทะเล / วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
16.01 - 16.30 M02/M09 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  :  วิทยาศาสตร์การเดินเรือ / วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                         ติดต่อสอบถาม โทร 0657162627

17 มิถุนายน 2565

ก าหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มิถุนายน 2565

18 มิถุนายน 2565



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
1 6530502301 นางสาว ไอลดา วันนา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
2 6530502297 นางสาว อารียา บุญธิเสน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
3 6530502289 นางสาว อัญรัตน์ สุขประเสริฐ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
4 6530502271 นางสาว อัญกร ศรีคงรักษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
5 6530502262 นางสาว อัจจิมา ครองสุวรรณ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
6 6530502254 นางสาว อรสา สมรูป G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
7 6530502246 นางสาว อรรถวดี เลาหรุ่งชัยฤทธ์ิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
8 6530502238 นางสาว อรปรียา หงษ์ชัยวัฒน์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
9 6530502220 นางสาว อภิสรา ฟองมี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
10 6530502211 นาย อภิภู คร้ามวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
11 6530502203 นาย อภินันท์ ธรรมวุฒิอนันต์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
12 6530502190 นางสาว อภัสรา คงสุวรรณ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
13 6530502181 นาย อนุวัฒน์ แก้ววงค์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
14 6530502173 นางสาว อนัญญา พินจงสกุลดิษฐ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
15 6530502165 นางสาว อนงนาฏ โคเวียง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
16 6530502157 นางสาว อติกานต์ สี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
17 6530502149 นางสาว หน่ึงฤทัย นนสีราช G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
18 6530502131 นางสาว สุวิชาดา สังข์ทอง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
19 6530502122 นางสาว สุวภัทร บุญทัน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
20 6530502114 นางสาว สุรีย์รัตน์ อาจหาญ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
21 6530502106 นางสาว สุปราณี โพธิค าภา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
22 6530502092 นางสาว สิรินทร์ สอนพัลละ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
23 6530502084 นาย สิทธิพล อ่ิมอักษร G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
24 6530502076 นาย สิทธา เครือษา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
25 6530502068 นางสาว สัญฐิญา ด าแจ่ม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
26 6530502050 นาย สหรัฐ ชัยประภา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
27 6530502041 นางสาว สลิลทิพย์ ภัทรถาวร G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
28 6530502033 นาย ศุภนิจ สิทธ์ิประเสริฐ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
29 6530502025 นาย ศุภกร มังกรวรภัทร์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
30 6530502017 นาย ศิวภพ ทัดสนธิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
31 6530502009 นางสาว ศศิญา จันทดี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
32 6530501991 นาย ศตพล พรหมมาศ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
33 6530501983 นางสาว ศตพร เหมือนป้ัน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
34 6530501975 นางสาว วิชิตา น  าบุ่น G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
35 6530501967 นางสาว วาญุภัทร์ ลี เหมือดภัย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
36 6530501959 นางสาว วัลภา ดิษฐ์คล้าย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
37 6530501941 นาย วสุรัตน์ ข าสิงห์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
38 6530501932 นางสาว วริศรา ศรีน่ิมนวล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
39 6530501924 นางสาว ลภัสรดา สุวรรณฉาย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
40 6530501916 นาย เรืองศักด์ิ บุญสวาสด์ิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
41 6530501908 นางสาว รุจิรา เท่ียงธรรมวุฒิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
42 6530501894 นางสาว รัตนาวลี สาสาย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
43 6530501886 นาย รัตนชาติ แพงค า G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำยืนยันสิทธ์ิ (TCAS รอบท่ี 3 Admission) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
44 6530501878 นางสาว รัณรัสสา ปรีเดช G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
45 6530501860 นาย รัฐศาสตร์ สุวรรณอุดมกิจ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
46 6530501851 นาย รัชชานนท์ น่าเย่ียม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
47 6530501843 นางสาว รวิวรรณ อิภิรมย์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
48 6530501835 นาย มิตรชัย มิตรโกสุม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
49 6530501827 นางสาว มยุรินทร์ พงษ์สงวนสุข G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
50 6530501819 นาย ภูกิจ อินแดงภาพงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
51 6530501801 นาย ภีรวงศ์ มุมทอง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
52 6530501797 นางสาว ภัทราพร ชาติมนตรี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
53 6530501789 นางสาว ภัทรสุดา ภาไสย์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
54 6530501771 นางสาว ภัทรวรินทร์ ปีตะนีละวัตร G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
55 6530501762 นางสาว ภัทรพร ศักด์ิสง่าวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
56 6530501754 นาย ภัครพล แสงสาคร G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
57 6530501746 นางสาว ภรภัทร ใยชม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
58 6530501738 นางสาว พีรดา มลิวัลย์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
59 6530501720 นาย พิสิฐ กมล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
60 6530501711 นางสาว พิมลสิริ วัฒนสมวงศ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
61 6530501703 นางสาว พิชชาภา บ าเรอเจ้า G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
62 6530501690 นางสาว พัณณ์ชิตา ครองราช G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
63 6530501681 นางสาว พัชราวรรณ หน่อแก้ว G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
64 6530501673 นางสาว พัชรนินท์ เสถียรพัฒนทวี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
65 6530501665 นางสาว พัชรธิดา คะตะวงศ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
66 6530501657 นางสาว พลอยมาลิน ตาชูชาติ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
67 6530501649 นางสาว พราว เก่งน า G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
68 6530501631 นางสาว พรรณลษา ชาญณรงค์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
69 6530501622 นางสาว พรชนิตว์ มีประเสริฐ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
70 6530501614 นาย พยัคฆภูมิ นิลเอก G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
71 6530501606 นางสาว ผุสชา มานะพิชิตวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
72 6530501592 นาย ปุญญพัฒน์ สุวรรณมณีรัตน์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
73 6530501584 นางสาว ปิยธิดา สุวรรณเดชา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
74 6530501576 นางสาว ปารียา ปัญญา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
75 6530501568 นาย ปัญจพล เอ่ียมบุญ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
76 6530501550 นางสาว ปวีณา พยัคฆะ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
77 6530501541 นางสาว ปรียารัตน์ ขุนไชยศรี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
78 6530501533 นางสาว ปรีย์วรา เอนกพูนสินสุข G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
79 6530501525 นางสาว ปนัดดา ธานี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
80 6530501517 นาย ปฏิภาณ ธวัชประกอบลาภ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
81 6530501509 นาย ปฏิพล วิริยมานะธรรม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
82 6530501495 นางสาว เบญญาภา บุญเงิน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
83 6530501487 นางสาว บัณทิตา ทองวิบูลย์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
84 6530501479 นางสาว นิจสิรี โพนทอง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
85 6530501461 นางสาว นับทอง แสนทวีสุข G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
86 6530501452 นาย นันทวัฒน์ พัดไทย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
87 6530501444 นาย นัทธพงศ์ นุ่มไธสง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
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88 6530501436 นางสาว นฤมาศ บ ารุง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
89 6530501428 นางสาว นฤมล ทุยประโคน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
90 6530501410 นางสาว นฤกานต์ เรือนวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
91 6530501401 นางสาว นมัสยา สร้อยมณีวรรณ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
92 6530501398 นางสาว นงนภัส ปานพิมพ์ใหญ่ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
93 6530501380 นาย ธีรดนย์ ช่ืนรัตนกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
94 6530501371 นางสาว ธัญวรรณ ภิญโญวัย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
95 6530501363 นางสาว ธัญชนก มีฤทธ์ิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
96 6530501355 นางสาว ธัญจิรา รังดิษฐ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
97 6530501347 นาย ธราเทพ อินสว่าง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
98 6530501339 นาย ธนิก สันติกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
99 6530501321 นางสาว ธนภร เอ่ียมศิรินุกูล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
100 6530501312 นาย ธนพล จันทน์บุบผา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
101 6530501304 นางสาว ธนพร นาคนวล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
102 6530501291 นาย ธนบดี หิรัญเมธากิจ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
103 6530501282 นาย ธนดล มีสุข G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
104 6530501274 นาย ธนกฤต อดิเทพสถิต G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
105 6530501266 นางสาว ทักษอร อุตนะ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
106 6530501258 นางสาว ทักษพร ค ามุก G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
107 6530501240 นาย ทวีศักด์ิ มณีกัญย์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
108 6530501231 นาย เตชิต เฮ้าสกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
109 6530501223 นางสาว ณัฐสุดา ประก่ิง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
110 6530501215 นาย ณัฐภัทร สุขส าราญ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
111 6530501207 นาย ณัฐพงศ์ วิชย์โกวิทเทน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
112 6530501193 นางสาว ณัฐนิชา ประสมศรี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
113 6530501185 นาย ณัฐนันท์ ทวีศรีตระกูล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
114 6530501177 นางสาว ณัฐธัญญา จิตชะนาค G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
115 6530501169 นางสาว ณัฐชา ฤทธิสุข G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
116 6530501151 นางสาว ณัฐชยา สถิตยงสุกานต์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
117 6530501142 นางสาว ณัฏฐิดา ศาสนโยธิน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
118 6530501134 นางสาว ณัฏฐณิชา ชูเวช G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
119 6530501126 นางสาว ณัฏฐ์ชา จงเจริญศิลป G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
120 6530501118 นาย ณัฏฐกิตต์ิ จิตรพัฒนพงศ์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
121 6530501100 นางสาว ณัฎฐณิชา จันดา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
122 6530501096 นางสาว ฐิติมา พักตะไชย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
123 6530501088 นาย ฐนาวุฒิ กิติสมพรวุฒิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
124 6530501070 นางสาว ญาดา เทียนสวัสด์ิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
125 6530501061 นางสาว ญาณิศา โพพา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
126 6530501053 นางสาว ญาณิศา ทองเลิศ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
127 6530501045 นางสาว ญาณิศา กิตติอุดม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
128 6530501037 นาย ญาณพงศ์ กุศล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
129 6530501029 นาย ไชยวัฒน์ อาจหาญ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
130 6530501011 นางสาว ชุติมา โฉมศุภางค์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
131 6530501002 นาย ชวิศ ผลิตวานนท์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
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132 6530500995 นางสาว ชนิกานต์ ส านักนี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
133 6530500987 นางสาว ชนกานต์ การบรรจง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
134 6530500979 นางสาว จุฬาลักษณ์ นนกระโทก G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
135 6530500961 นางสาว จีรนันท์ ศรีสุธรรม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
136 6530500952 นางสาว จีรนันท์ จานสิบสี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
137 6530500944 นาย จิรายุ สุทธสิทธ์ิ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
138 6530500936 นางสาว จิรัชญา จ าปาแขก G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
139 6530500928 นางสาว จิรวรรณ นันตวัน G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
140 6530500910 นางสาว เกตุกนก เอ่ียมสอาด G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
141 6530500901 นางสาว กิรณา พรมโชติ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
142 6530500898 นางสาว กาญจนมาศ ศรีบุตร G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
143 6530500880 นาย กันตพงศ์ จันทร์สว่าง G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
144 6530500871 นางสาว กัญญาวีร์ อนุกูล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
145 6530500863 นางสาว กัญญาวีร์ ชวลิต G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
146 6530500855 นางสาว กัญชพร จันทะค ามา G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
147 6530500847 นางสาว กัญกมล เงางาม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
148 6530500839 นางสาว กนิฐา รวดเร็ว G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
149 6530500821 นางสาว กนกพรรณ สุขหอม G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
150 6530500812 นางสาว กชกร ประกาศธรรมกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
151 6530550186 นางสาว อริสา ยวนพันธ์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
152 6530550178 นาย สิทธิภาค เศรษฐสุข G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
153 6530550160 นางสาว ภคมน แสนสันเทียะ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
154 6530550151 นางสาว พชรพร พรหมเป็ง G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
155 6530550143 นาย ปฏิพล จอมพล G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
156 6530550135 นาย นารารุจ วงษ์ช่างหล่อ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
157 6530550127 นางสาว นวินดา ทองวิเศษ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
158 6530550119 นาย นพดล งามประยูร G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
159 6530550101 นาย ธนวัฒน์ สุทธิธนาวัฒน์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
160 6530550097 นางสาว ชุติมา ทองตรีพันธ์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
161 6530550089 นางสาว กมลชนก ศรีเนตร G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
162 6530401351 นาย อานีส อารมย์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
163 6530401342 นาย สรวิศ เพียรเจริญ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
164 6530401334 นาย พิชากร หนูโพนทัน M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
165 6530401326 นาย พรลภัส เกิดไพบูลย์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
166 6530401318 นาย พงศ์ธวัช ปวัตน์รัตนภูมิ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
167 6530401300 นาย ปัญญาพันธ์ ศรีสวัสด์ิ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
168 6530401296 นาย ธนกฤต บัวค า M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
169 6530401288 นาย ไตรวิชญ์ คุ้มสวัสด์ิ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
170 6530401270 นาย ณัฐพงศ์ ค าสิงห์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
171 6530401261 นาย กิตติศักด์ิ บรรจง M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
172 6530401253 นาย กัณฑ์อเนก สวรรค์บรรพต M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
173 6530401245 นาย กฤตภาส ลินลาดแก้วพวง M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
174 6530405399 นางสาว อินทิรา มาตา M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
175 6530405381 นางสาว อารีรัตน์ พาทอน M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
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176 6530405372 นางสาว อารยา ศรีเสวตร์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
177 6530405364 นางสาว อัญมณี ธิปทา M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
178 6530405356 นางสาว อรุณพร บุญพรหม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
179 6530405348 นางสาว อรศศิร์ เกตุแก้ว M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
180 6530405330 นาย อเนชา ศรีสวัสด์ิ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
181 6530405321 นาย อชิรวัชร์ แสนค า M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
182 6530405313 นาย สิรวิชญ์ ศรีสุขใส M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
183 6530405305 นาย สายน  าเพชร บุญรอดรัมย์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
184 6530405291 นาย ศุภโชค ประทีปะผลิน M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
185 6530405283 นาย ศรุติ ฤทธ์ิสอาด M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
186 6530405275 นาย ศรัณย์ ตุ้มภู่ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
187 6530405267 นาย วีรภัทร หลิมสกุล M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
188 6530405259 นางสาว วิรันดา วรรณศิริ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
189 6530405241 นางสาว วิยะดา ตะราษี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
190 6530405232 นางสาว วริศรา ศรีจอม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
191 6530405224 นางสาว วรพิชชา วรปรัชญา M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
192 6530405216 นาย วรพงศ์ สิงห์ทอง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
193 6530405208 นางสาว ลินลาวดี วิเทศธนกิจ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
194 6530405194 นางสาว รุ่งอรุณ แถมเพ็ชร M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
195 6530405186 นาย ภูริวัฒน์ บุญเอื อ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
196 6530405178 นาย ภูริภัทร พันธ์พรม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
197 6530405160 นางสาว ภิศรยา ดามาพงษ์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
198 6530405151 นาย ภาคภูมิ บู่สาลี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
199 6530405143 นางสาว ฟ้าประทาน ไหมแก้ว M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
200 6530405135 นาย พีรดนย์ บุญครอบ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
201 6530405127 นางสาว พิมพ์ชนก สองเมือง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
202 6530405119 นาย พิทยาธร จันทร์หอม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
203 6530405101 นางสาว พัชราภา แก้วสาย M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
204 6530405097 นางสาว พรพิลัย นามบุตร M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
205 6530405089 นาย พงศ์ภาคิน ปัญญะวิก M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
206 6530405071 นาย พงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนที M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
207 6530405062 นางสาว ป่ินมนัส แสงมณี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
208 6530405054 นาย ปัณณาวัฒณ์ กาฬสิทธ์ิ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
209 6530405046 นางสาว บุณยานุช จุติภาคโสธร M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
210 6530405038 นางสาว เนตรนภา สุระค าแหง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
211 6530405020 นาย นันทภพ ศักด์ิระพี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
212 6530405011 นางสาว นภัสวรรณ มหาจ าปาทอง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
213 6530405003 นาย ธิติ รุ่งเรืองโรจนา M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
214 6530404996 นางสาว ธนาวดี สุนทรอินทร์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
215 6530404988 นาย ธนภูมิ สุดทองมล M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
216 6530404970 นางสาว ทินรัตน์ ป่ินบัวทอง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
217 6530404961 นาย ทรรศนพล มหิเมือง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
218 6530404953 นางสาว ณัฐริกา แก้วทับทิม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
219 6530404945 นางสาว ณัฐรัตน์ ก๋งฉิน M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
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220 6530404937 นาย ณภัทร ตั งพัชรกุล M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
221 6530404929 นางสาว ณชนก รุ่งแสง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
222 6530404911 นาย ฐานันดร แก้วไทรคุ้ม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
223 6530404902 นางสาว ชนนิกานต์ หงส์หยก M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
224 6530404899 นางสาว จุฬาลักษณ์ พรานไพร M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
225 6530404881 นาย จีรเดช คล้ายเป่ียม M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
226 6530404872 นาย จิราวัฒน์ แสวงสูงเนิน M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
227 6530404864 นางสาว จิรัชญา หม่ืนเดช M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
228 6530404856 นางสาว คชาธาร กุลศรี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
229 6530404848 นางสาว ขนบพร มีช านาญ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
230 6530404830 นางสาว กานต์พิชชา ทองน้อย M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
231 6530404821 นาย กันต์ธีภพ ป่ินทอง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
232 6530404813 นางสาว กัญญาภัทร น้อยเพ็ง M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
233 6530404805 นาย กฤตย์พิพัฒน์ สิทธิเดช M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
234 6530400214 นางสาว ศิตานันทน์ โสณวิชิตานนท์ M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
235 6530400206 นางสาว ณัฏฐนันท์ ชัยวะรัตน์ M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
236 6530400192 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ชายพรม M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
237 6530400184 นาย ก้องภพ เชื อเพชร M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
238 6530402161 นาย อิทธิศักด์ิ บรรจง M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ภาคปกติ
239 6530402152 นาย ยศพล ศรีสุข M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ภาคปกติ
240 6530402144 นาย ธีรวัจน์ เดชพงศ์สรรค์ M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ภาคปกติ
241 6530402136 นาย ดลธาดา วี M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ภาคปกติ
242 6530402128 นาย ซัซวาน อีแต M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ภาคปกติ
243 6530402110 นาย ชินพัฒน์ พรสินชัย M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ภาคปกติ
244 6530109048 นางสาว ไอริน พลนารี R02 การจัดการ ภาคปกติ
245 6530109030 นางสาว อุรชา ศรีลาวรรณ์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
246 6530109021 นาย อิทธิพัทธ์ เจริญชัยธวัช R02 การจัดการ ภาคปกติ
247 6530109013 นางสาว อารีรัตน์ ผะเผิน R02 การจัดการ ภาคปกติ
248 6530109005 นางสาว อภินทร์พร ภาณุรักษ์สิริกุล R02 การจัดการ ภาคปกติ
249 6530108998 นางสาว อภิชญา โอภาชาติ R02 การจัดการ ภาคปกติ
250 6530108980 นาย อธิกเกียรติ พิริยะปัญญา R02 การจัดการ ภาคปกติ
251 6530108971 นางสาว สุภัสสร รัตนมาโต R02 การจัดการ ภาคปกติ
252 6530108963 นางสาว สุภัสสร นางงาม R02 การจัดการ ภาคปกติ
253 6530108955 นางสาว สุพรรษา พรามจร R02 การจัดการ ภาคปกติ
254 6530108947 นางสาว สิรินทิพย์ ทิพยานนท์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
255 6530108939 นาย สรนันท์ ไตรศุภมงคล R02 การจัดการ ภาคปกติ
256 6530108921 นางสาว ศุภาพิชญ์ ตราชู R02 การจัดการ ภาคปกติ
257 6530108912 นางสาว ศุจินธรา แซ่ท้าว R02 การจัดการ ภาคปกติ
258 6530108904 นางสาว ศิริรัตน์ พรหมมา R02 การจัดการ ภาคปกติ
259 6530108891 นางสาว ศิริพิชชา พรมมี R02 การจัดการ ภาคปกติ
260 6530108882 นางสาว ศิรดา ศรีเพียงจันทร์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
261 6530108874 นางสาว วนารินทร์ สมชัย R02 การจัดการ ภาคปกติ
262 6530108866 นาย เมธี ศรีนาค R02 การจัดการ ภาคปกติ
263 6530108858 นางสาว ภาษิตา ศรีอ าพร R02 การจัดการ ภาคปกติ
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264 6530108840 นาย ภัทรณินทร์ กองจันทร์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
265 6530108831 นางสาว แพรวา หงษ์ศรี R02 การจัดการ ภาคปกติ
266 6530108823 นางสาว พิมลรัตน์ สกุลหอม R02 การจัดการ ภาคปกติ
267 6530108815 นางสาว พัทธมน พันธ์ุภักดี R02 การจัดการ ภาคปกติ
268 6530108807 นางสาว พัณณ์ชิตา อินทร์ทอง R02 การจัดการ ภาคปกติ
269 6530108793 นางสาว พรทิพย์ ลิ มภูวนนท์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
270 6530108785 นาย ปิลันธน์ สุเรนรัมย์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
271 6530108777 นางสาว ปวีณาพร โตแย้ม R02 การจัดการ ภาคปกติ
272 6530108769 นาย ปธานิน อินทรักษา R02 การจัดการ ภาคปกติ
273 6530108751 นาย ธีรภัทร์ จันทร์กล่ัน R02 การจัดการ ภาคปกติ
274 6530108742 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรสมบัติ R02 การจัดการ ภาคปกติ
275 6530108734 นางสาว ธนันพัชญ์ ชัยภัทรอัครกุล R02 การจัดการ ภาคปกติ
276 6530108726 นางสาว ดวงตะวัน ข าปัญญา R02 การจัดการ ภาคปกติ
277 6530108718 นางสาว ณิชาพัฒน์ โชติมณีรัตน์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
278 6530108700 นางสาว ณิชากร ฉันทวศินกุล R02 การจัดการ ภาคปกติ
279 6530108696 นาย ณัฐสิทธ์ิ ลือนาม R02 การจัดการ ภาคปกติ
280 6530108688 นางสาว ณัฎฐา จันทะประสาร R02 การจัดการ ภาคปกติ
281 6530108670 นางสาว ณฐิกา ชัยมานะพร R02 การจัดการ ภาคปกติ
282 6530108661 นางสาว ฐิตินันท์ ทนสูงเนิน R02 การจัดการ ภาคปกติ
283 6530108653 นางสาว ญาณินทร์ เข็มแก้ว R02 การจัดการ ภาคปกติ
284 6530108645 นางสาว ชลิดา ชาวเหนือ R02 การจัดการ ภาคปกติ
285 6530108637 นางสาว ชนิดาภา ถาวรวงษ์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
286 6530108629 นางสาว เจียระไน ชัยสารัตน์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
287 6530108611 นาย เจษฎา เกิดโต R02 การจัดการ ภาคปกติ
288 6530108602 นางสาว จุฑาทิพ วงษ์เวช R02 การจัดการ ภาคปกติ
289 6530108599 นางสาว จันทกานต์ นุชพันธ์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
290 6530108581 นางสาว จณิตา ทิมเท่ียง R02 การจัดการ ภาคปกติ
291 6530108572 นางสาว กุลธิดา ไข่หนู R02 การจัดการ ภาคปกติ
292 6530108564 นางสาว กันยา ชัยยา R02 การจัดการ ภาคปกติ
293 6530108556 นาย กฤศพล สว่างกล้า R02 การจัดการ ภาคปกติ
294 6530109544 นางสาว อารยา ฮิกกิ นส์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
295 6530109536 นางสาว อาภรณ์พัชร เจนธนทรัพย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
296 6530109528 นาย อภิวิชญ์ ซ่ือตรง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
297 6530109510 นาย เสฎฐวุฒิ วิจิตรทัศนา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
298 6530109501 นาย สุรศักด์ิ ธุระมะฉัยยา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
299 6530109498 นางสาว สุทธิดา จันแดง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
300 6530109480 นางสาว สิริรัมภา ศรีกงพาน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
301 6530109471 นางสาว ศิรประภา บุญกระจ่าง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
302 6530109463 นาย ศักดา โคษา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
303 6530109455 นางสาว วรินทร สุขดี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
304 6530109447 นางสาว วรรษมล เอียดทวน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
305 6530109439 นาย วงศกร ประยูรอุดมสุข R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
306 6530109421 นางสาว ลักษิกา ทองขาว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
307 6530109412 นางสาว รักษิตา แถบทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
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308 6530109404 นางสาว รวิสรา ศรีเจริญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
309 6530109391 นางสาว โยษิตา ผ่องอักษร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
310 6530109382 นางสาว ภาวิณีย์ สิริวัฒน์ภิญโญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
311 6530109374 นางสาว ภัทรศรัย นกบิน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
312 6530109366 นางสาว ภัณฑิรา สุชล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
313 6530109358 นาย ฟาบิยาน ฟรีดริคซ์ ไรเบอร์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
314 6530109340 นางสาว เพ็ญพิชชา พิมมะไฟ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
315 6530109331 นางสาว พาขวัญ ภูริวัฒนกุล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
316 6530109323 นางสาว พลอยชมพู ไทยศรีจันทร์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
317 6530109315 นางสาว ปาลิตา คชภรภรณี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
318 6530109307 นางสาว ปวันรัตน์ เหล่าทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
319 6530109293 นางสาว นันท์นภัส หาญปิยนันท์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
320 6530109285 นางสาว นงนภัส เฉลิมถ่ิน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
321 6530109277 นางสาว นงนภัส คุ้มสุวรรณ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
322 6530109269 นาย ธีธัช สวนเสริมผล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
323 6530109251 นางสาว ธิดาวรรณ ลันทาวนิช R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
324 6530109242 นางสาว ธวัลรัตน์ เมืองทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
325 6530109234 นางสาว ดารารัตน์ เกียรติยศ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
326 6530109226 นางสาว ดารัณ ปันทะวาย R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
327 6530109218 นางสาว ดลณพักตร์ ฉัตรวัชรานุวัติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
328 6530109200 นางสาว ณิชาภัทร โพธ์ิเพ็ญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
329 6530109196 นางสาว ณัฐสุดา อัครชัยอังกูร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
330 6530109188 นาย ณัฐวัตร แซ่ย่าง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
331 6530109170 นางสาว ณหทัย อุณหกานต์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
332 6530109161 นาย ฐิติพงศ์ ทองดี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
333 6530109153 นางสาว ฐิตญา ธนเจริญวัชร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
334 6530109145 นางสาว ชลัญญา สุทธิ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
335 6530109137 นางสาว ชมพูนุท เข็มทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
336 6530109129 นางสาว จารุวรรณ สิงห์สุ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
337 6530109111 นางสาว ขนิษฐ์ชญา บุญชุ่ม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
338 6530109102 นางสาว ขฒิษา เหมพิจิตร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
339 6530109099 นางสาว ก่ิงดาว พัตภักด์ิ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
340 6530109081 นางสาว กฤษติญา สุทธิรักษ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
341 6530109072 นางสาว กรรณิการ์ บุญเพ็ง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
342 6530109064 นางสาว กมลฉัตร บุญชิต R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
343 6530109056 นางสาว กชพร สุรามาตร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
344 6530153012 นางสาว อุบลวรรณ บุตร์ยากลัด R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
345 6530153004 นาย อัควุฒิ สวัสดี R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
346 6530152997 นาย อัครวัฒน์ สุทธิจิราวัฒน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
347 6530152989 นาย อริส พัชรวิชญ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
348 6530152971 นางสาว อรญา สุขหอม R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
349 6530152962 นาย อภิชาติ แซ่อึ ง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
350 6530152954 นางสาว อชิรญาณ์ เกิดอยู่ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
351 6530152946 นาย เสฏฐวุฒิ พงษ์ประเทศ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
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352 6530152938 นางสาว สุวรรณษา สาทรกิจ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
353 6530152920 นางสาว สีฟ้า ศรีสิงห์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
354 6530152911 นาย เศรษฐพงศ์ บริบูรณ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
355 6530152903 นาย ศุภวิชญ์ หวังวงศ์สิริ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
356 6530152890 นาย ศุภวิชญ์ วงษ์ปา R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
357 6530152881 นาย ศุภพงศ์ พงษ์พานิช R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
358 6530152873 นางสาว ศิริลักษณ์ ลีหล้าน้อย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
359 6530152865 นาย เวชกิจ กล่อมใจ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
360 6530152857 นางสาว วลัยลักษณ์ กาญจนอักษร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
361 6530152849 นางสาว วริยา กมลสาร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
362 6530152831 นาย วรากร คงเซ็น R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
363 6530152822 นางสาว รุจิรา เหล่าคนค้า R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
364 6530152814 นางสาว รุ่งอรุณ จันทร์อยู่ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
365 6530152806 นาย รัชชานนท์ พลขันธ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
366 6530152792 นาย รวิชญ์ แต้กุล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
367 6530152784 นางสาว เมธินี เอี ยงกูล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
368 6530152776 นางสาว เมธาวี พรหมพันธ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
369 6530152768 นางสาว เมฑาลักษณ์ นพมาศ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
370 6530152750 นาย มาเด่ียว อดินันท์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
371 6530152741 นางสาว มัญชุสา กัลยาณกุล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
372 6530152733 นางสาว มณัชยา อุดม R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
373 6530152725 นางสาว ภัทรวดี ไทยศิริ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
374 6530152717 นางสาว ภัททิยา สุภานิช R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
375 6530152709 นางสาว แพรวา มงคลน า R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
376 6530152695 นาย พุฒิพงศ์ คงปะทิว R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
377 6530152687 นาย พีรพัฒน์ อภัยรัตน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
378 6530152679 นางสาว พิชชาธร ถินนอก R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
379 6530152661 นางสาว พัชรินทร์ ตัวลือ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
380 6530152652 นาย พลกฤต บุญมานันท์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
381 6530152644 นางสาว พรหมพร บรรลือทรัพย์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
382 6530152636 นางสาว พรลภัส สุกันทอง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
383 6530152628 นาย พรพรหม อภิรักษ์สุขุมาล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
384 6530152610 นาย พรพรหม นันแก้ว R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
385 6530152601 นาย พชรพล ราชกิจ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
386 6530152598 นาย ปุณยณัตถ์ แก้วมณี R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
387 6530152580 นางสาว ปรียาภรณ์ ชิดหนู R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
388 6530152571 นางสาว ปริยากร เอกวุธ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
389 6530152563 นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์เทวาลิขิต R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
390 6530152555 นางสาว ปภานันนรี ยายี R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
391 6530152547 นางสาว ปทิตตา แสนก่ิง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
392 6530152539 นาย ปฏิภาณ นุชเจริญ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
393 6530152521 นางสาว บุญชนิการ์ แก้วถึง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
394 6530152512 นาย บัลลังก์ หอมเกษร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
395 6530152504 นางสาว บัณฑิตา คงชนะ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
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396 6530152491 นาย นิธิศ ประสงค์ผล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
397 6530152482 นาย นันทภพ จ าเนียรทรัพย์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
398 6530152474 นางสาว นวนันท์ นันทะโคตร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
399 6530152466 นางสาว นภัสสร หม่ีกระโทก R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
400 6530152458 นาย ธีร์ธวัช เรืองรัตน์ธรรม R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
401 6530152440 นางสาว ธัญนภัส กมลสุทธิไพจิตร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
402 6530152431 นางสาว ธมนต์ภัทร วัฒนวิสัย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
403 6530152423 นาย ธนวัฒน์ ฤกษ์สุนทร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
404 6530152415 นาย ธนกร แสนมาตย์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
405 6530152407 นางสาว ทิวากร พิมพงาน R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
406 6530152393 นางสาว ดาวประกาย รักอุบล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
407 6530152385 นางสาว ณิชกานต์ ปานยัง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
408 6530152377 นางสาว ณัฐนิชา มิลภา R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
409 6530152369 นางสาว ณัฐณิชา จิตชะนาค R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
410 6530152351 นาย ณัฐชานนท์ แซ่ฉ่ัว R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
411 6530152342 นาย ณัฐชา ฤกษ์วันดี R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
412 6530152334 นางสาว ณัฐกานต์ โชติกาวรานนท์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
413 6530152326 นางสาว ณัฏฐ์นรี บุญราช R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
414 6530152318 นางสาว ณัฏฐณิชา สุขเจริญ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
415 6530152300 นางสาว ณัชภรชนก ปทุมไกยะ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
416 6530152296 นางสาว ณฐพร สุขกาญจน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
417 6530152288 นาย โชคชัย เพลาะกระโทก R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
418 6530152270 นางสาว ชุติมา รอดรัตน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
419 6530152261 นาย ชัยวิวัฒน์ นัดไป R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
420 6530152253 นางสาว ชัชญา สุภาพงษ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
421 6530152245 นางสาว ชลลดา ประมูลศิลป์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
422 6530152237 นางสาว ชลธิชา สีตาลเด่ียว R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
423 6530152229 นาย ชยกรณ์ กงแก้ว R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
424 6530152211 นางสาว ชนิดา เลิศพันธ์ุเอก R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
425 6530152202 นาย ชตินนท์ ก าพุฒ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
426 6530152199 นาย เจษฎา บรรยงกเสนา ณ อยุธยา R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
427 6530152181 นางสาว จิรัชญา จริยาธรรมกร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
428 6530152172 นางสาว จันทนมณี แสงคล้าย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
429 6530152164 นาย คมชาญ ศรียะวงษ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
430 6530152156 นางสาว ขวัญจิรา ติยวัฒน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
431 6530152148 นางสาว กานต์ชนก บัดทิม R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
432 6530152130 นางสาว กัลยกร นุตยางกูล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
433 6530152121 นาย กฤตพงศ์พล โชคธนศาสตร์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
434 6530152113 นางสาว กรกนก เจริญผล R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
435 6530152105 นางสาว กชพร บุญเลิศ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
436 6530153268 นางสาว อชิรญา ไชยปัญญา R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
437 6530153250 นาย สหชาติ ธรรมชาติ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
438 6530153241 นางสาว โศรดา แสนเทพ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
439 6530153233 นางสาว ศศิกานต์ ไชยหาญ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
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440 6530153225 นางสาว เมทนี มูลสาร R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
441 6530153217 นาย ภูษณ งามเพ่ิมพร R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
442 6530153209 นาย ภาณุพงศ์ ยาดี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
443 6530153195 นางสาว ภัทรวดี กล่อมใจ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
444 6530153187 นาย พีรทัต ฮ่มซ้าย R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
445 6530153179 นาย พอล ธนากรณ์ เดวิส R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
446 6530153161 นางสาว พฤกษา เนตรสุวรรณ์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
447 6530153152 นางสาว พธู เกตุสวาสด์ิ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
448 6530153144 นางสาว เนตรอัปสร จันทรา R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
449 6530153136 นาย นันทภพ พงษ์มณี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
450 6530153128 นาย ธัชพล วงษ์เหลา R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
451 6530153110 นาย ธนกฤต เตชธนกิจเลิศ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
452 6530153101 นางสาว ณัฐริณี ลีละประสพโชค R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
453 6530153098 นาย ชานุเดช เฝดสูงเนิน R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
454 6530153080 นาย ชนาธิป ก าจัดภัย R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
455 6530153071 นางสาว ฉัตติยาพรรณ ศรีลาศักด์ิ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
456 6530153063 นาย คมสัน คงงอน R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
457 6530153055 นาย กฤษณพงศ์ ชลไชยโชค R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
458 6530153047 นางสาว กรณิกา ใจซ่ือ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
459 6530153039 นางสาว กมลชนก แสงขาว R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
460 6530153021 นาย กมนกาญจน์ นามเข็ม R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
461 6530110046 นางสาว อาริศรา อุ่นอก R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
462 6530110038 นาย อาทิตยธาร ลอยไสว R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
463 6530110020 นางสาว สุพัชชา เอ่ียมฉาย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
464 6530110011 นางสาว สิรินทร์ทิพย์ กุณรินทร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
465 6530110003 นางสาว สิริกร พื นแสน R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
466 6530109994 นางสาว สิริกมล เอ่ียมแตง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
467 6530109986 นางสาว สลิลทิพย์ สถิตย์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
468 6530109978 นางสาว ศศิรา เรืองเดช R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
469 6530109960 นาย วีรภัทร เทศะ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
470 6530109951 นางสาว วริศรา แซ่อึ ง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
471 6530109943 นางสาว วราลี วงศ์อัจฉริยา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
472 6530109935 นางสาว วธัญญา พานิช R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
473 6530109927 นาย วชร นัยปรีดี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
474 6530109919 นางสาว ลภัสรดา อัญชุลี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
475 6530109901 นางสาว รุ่งนรภร กิตติสาร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
476 6530109897 นางสาว มัญริณีย์ นาทะประจักษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
477 6530109889 นางสาว มณีโชติรจ ฟองเมฆ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
478 6530109871 นาย ภูรินท์ ธัญญกรรม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
479 6530109862 นางสาว ภูณิศา ทองใบ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
480 6530109854 นางสาว ภาพิมล สมศรีอักษรแสง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
481 6530109846 นางสาว ภันทิลา ชุ่มละมัย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
482 6530109838 นางสาว พัณณิตา พรมงูเหลือม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
483 6530109820 นาย ปัณณวิชญ์ ธีระพนิตนันท์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
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484 6530109811 นางสาว ปัญฑิตา แก้วใหญ่ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
485 6530109803 นาย บุณยกร พุ่มเพ็ญทรัพย์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
486 6530109790 นางสาว น  าทิพย์ แจ่มสุริยา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
487 6530109781 นาย นันนภัทร เย็นใจ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
488 6530109773 นาย นวนนท์ พิมพ์งาม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
489 6530109765 นางสาว นภาพร ช่างค า R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
490 6530109757 นางสาว ธัญชนก ธรรมรงค์ศิลป์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
491 6530109749 นางสาว ดารินทร์ แสนล่ี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
492 6530109731 นาย ณัฐวุฒิ โชคเจริญพงษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
493 6530109722 นางสาว ณัฐธิดา ด าศรี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
494 6530109714 นางสาว ณัฐกมล ดิษฐพันธ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
495 6530109706 นางสาว ฐิติรัตน์ โคกิฬา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
496 6530109692 นางสาว ฐิติกา มีลือนาม R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
497 6530109684 นางสาว ชนากานต์ บารมีปกป้อง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
498 6530109676 นางสาว ชญานี ลอยล่ิว R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
499 6530109668 นางสาว จุฑารัตน์ มะลิซ้อน R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
500 6530109650 นางสาว จุฑามาศ แสงเพ็ชร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
501 6530109641 นางสาว จิรัชญา หมัดอาหลี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
502 6530109633 นางสาว จิดาภา พูลคลองตัน R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
503 6530109625 นางสาว ขวัญชนก ไชยหาวงค์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
504 6530109617 นางสาว เกษมณี ไกรษร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
505 6530109609 นางสาว กันติยา ทองมี R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
506 6530109595 นาย กันตพงศ์ หงษ์ทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
507 6530109587 นางสาว กัญญาวัชร บุญสิงห์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
508 6530109579 นาย กฤษณะ สุขเกิด R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
509 6530109561 นางสาว กรรณิกา แสนเดช R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
510 6530109552 นางสาว กรกนก แกล้วกล้า R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
511 6530153560 นางสาว อารยา ราชแขวง R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
512 6530153551 นาย อานนท์ สุนันทรัตน์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
513 6530153543 นาย อรรถพล อาศรมวิเศษ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
514 6530153535 นาย หลง แซ่หยาง R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
515 6530153527 นาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
516 6530153519 นางสาว สุภัสสร เสือรัก R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
517 6530153501 นางสาว สิรภัทร นารักษ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
518 6530153497 นางสาว สายธาร นุชอยู่ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
519 6530153489 นาย สหรัฐ วนะภูติ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
520 6530153471 นางสาว ศิรประภา อังคุณากรณ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
521 6530153462 นางสาว วิภาวี แซ่ตั ง R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
522 6530153454 นางสาว วริศรา เธียรธ ารงสุข R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
523 6530153446 นาย วรินทร น่ิมนวล R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
524 6530153438 นางสาว วราภรณ์ ผิวด าดี R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
525 6530153420 นาย ลิขิต ประสงค์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
526 6530153411 นางสาว ภัทรวดี เท่ียงนนดา R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
527 6530153403 นาย ปัณณทัต ตรัสรู้ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
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528 6530153390 นาย ปัญญา สีหาปัญญา R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
529 6530153381 นางสาว ประภาศิริ อังกุราภินันท์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
530 6530153373 นางสาว ปทิตตา ทองสุก R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
531 6530153365 นางสาว นิศารัตน์ วุฒิโส R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
532 6530153357 นาย นายธนรักษ์ สุตะโท R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
533 6530153349 นาย นราธิป บัวลา R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
534 6530153331 นาย ธนกฤต ภูริชธนภัทร์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
535 6530153322 นางสาว ทิพยาภรณ์ ฤทธิกร R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
536 6530153314 นาย ณภัทร นามมนตรี R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
537 6530153306 นางสาว ฐิติรัตน์ สีสุทร R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
538 6530153292 นางสาว จิรัฐติกาล เอ่ียมสอาด R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
539 6530153284 นาย กิจณพัฒน์ ตรัยท่ีพ่ึง R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
540 6530153276 นาย กฤติ วัฒนธาดากุล R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
541 6530110542 นาย สุรวุฒิ สุวรรณมณี R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
542 6530110534 นางสาว สุภาพิชญ์ สุขีประเสริฐ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
543 6530110526 นางสาว สุภัสสรา หวะสุวรรณ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
544 6530110518 นางสาว สุภัสสรา วัฒนบวร R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
545 6530110500 นาย ศุภวิชญ์ ติณณาพิธุกานต์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
546 6530110496 นาย ศุภวัฒน์ ศุภฤกษ์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
547 6530110488 นางสาว ศรุดา สมิตกาญจน์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
548 6530110470 นางสาว วิลาสินี ศรีสุข R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
549 6530110461 นาย วัชรพล อยู่คง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
550 6530110453 นางสาว วริษฐา อุนาภาค R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
551 6530110445 นางสาว วรรวิษา สุวรรณโณ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
552 6530110437 นางสาว มณฑิชา บุระค า R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
553 6530110429 นางสาว พิชาดา ลอยกุลนันท์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
554 6530110411 นางสาว พัชรพร บูรณะไชย R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
555 6530110402 นางสาว พรสวรรค์ จันทร์สวัสด์ิ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
556 6530110399 นาย พรพล พรไพศาล R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
557 6530110381 นางสาว พนิดา จันทร์ย้อย R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
558 6530110372 นาย พนทวรรตน์ พระกะยาพันธ์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
559 6530110364 นางสาว ปาณิสรา หงษ์เวียงจันทร์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
560 6530110356 นางสาว ปวีณ์สุดา เลียงสุนทรสิทธ์ิ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
561 6530110348 นางสาว ปรมาภรณ์ นวลเปียน R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
562 6530110330 นางสาว ปทิตตา หลอมทอง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
563 6530110321 นางสาว นลินี ชินสาคร R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
564 6530110313 นางสาว นภัครประภา แก้วบุญเรือง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
565 6530110305 นางสาว ธสพร บุญกวย R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
566 6530110291 นาย ธรรศ กวางเส็ง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
567 6530110283 นางสาว ธนัชพร ประเสริฐศร R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
568 6530110275 นาย ธนกฤต หวัง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
569 6530110267 นางสาว ณัฐวดี นิลนพคุณ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
570 6530110259 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ สุธรรม R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
571 6530110241 นาย ณฐนน สถิรภัทรชัย R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
572 6530110232 นางสาว ฐิติวรดา แลภูเขียว R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
573 6530110224 นาย โชคน าชัย ศิลาเลิศ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
574 6530110216 นาย ชิติพัทธ์ ถามณี R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
575 6530110208 นางสาว ชาลิสา เขียวคล้าย R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
576 6530110194 นางสาว ชัญญา สุขทอง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
577 6530110186 นางสาว ชลลดา ศักด์ิศรี R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
578 6530110178 นางสาว ชฎาพร วิริโชติ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
579 6530110160 นาย ชงฆฎิษด์ กุลดิลก R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
580 6530110151 นางสาว จุฑามาศ ศรีจ านงค์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
581 6530110143 นางสาว จิราภรณ์ สาโรจน์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
582 6530110135 นางสาว จิรภิญญา จิรัฐติพงษ์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
583 6530110127 นางสาว จารุวรรณ ผัดแสน R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
584 6530110119 นางสาว คอยรุนนิซาอ์ ยูโซ๊ะยูด๊ะ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
585 6530110101 นาย คณธัช เป่ียมสิน R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
586 6530110097 นาย กันตพัฒน์ รวิพรเลิศโภคิน R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
587 6530110089 นาย กรวิชญ์ พุ่มไสว R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
588 6530110071 นางสาว กมลรัตน์ เนียมเตียง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
589 6530110062 นางสาว กมลชนก ซึ งคุณธรรม R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
590 6530110054 นาย กตัญญู สกลวิศาลศักด์ิ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
591 6530153829 นาย อัศวิทย์ นฤมิตรกุลนันท์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
592 6530153811 นางสาว อัญชิสา บุญทองกุล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
593 6530153802 นางสาว อังคณา เกษศิริ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
594 6530153799 นางสาว สุณัฐชยา นพศรี R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
595 6530153781 นางสาว สุกานดา พุทธการี R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
596 6530153772 นาย ศุภณัฐ บุญเฉลียว R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
597 6530153764 นาย วราฤทธ์ิ นพวรรณสกุล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
598 6530153756 นางสาว วรารัตน์ อินม่วง R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
599 6530153748 นางสาว วรรณวิษา ทุนรักษา R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
600 6530153730 นาย ฤกษ์ชัย ฉัตรแก้วบริบูรณ์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
601 6530153721 นาย รุจดนัย ชูชาติ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
602 6530153713 นาย เมนาท วรากรสิทธิชัย R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
603 6530153705 นางสาว พัชราพร เจริญสกุลวัฒนา R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
604 6530153691 นาย พชร บุญเรืองขาว R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
605 6530153683 นาย ปรัชญา แก้วศิริบัณฑิต R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
606 6530153675 นาย นนธวัช ขลุ่ยประเสริฐ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
607 6530153667 นาย ธีรศักด์ิ พรรณนิกร R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
608 6530153659 นาย ธีธัช โตสุจริตธรรม R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
609 6530153641 นาย ทินภัทร เกิดสินธ์ุ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
610 6530153632 นางสาว ณัฏฐธิดา แย้มชู R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
611 6530153624 นาย ณัชพล จงชีวีวัฒน์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
612 6530153616 นาย ณดล เนตยานันท์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
613 6530153608 นางสาว ญาโณทัย สมสวัสด์ิ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
614 6530153594 นางสาว จุฬาลักษณ์ กาวิยะ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
615 6530153586 นาย จีรชัย เนียมมณี R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
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616 6530153578 นาย การัณยภาส ภู่ระหงษ์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
617 6530160736 นางสาว อังควิภา พระวิวงศ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
618 6530160728 นางสาว อโรชา เอ่ียมดวง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
619 6530160710 นาย อนุชา แซ่ตั ง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
620 6530160701 นางสาว สุรางคนางค์ ตาทิพย์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
621 6530160698 นางสาว สุภัสสร ญานสิทธิพงษ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
622 6530160680 นาย สุปัญญา บุตรดี R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
623 6530160671 นางสาว สิทธินี เสริมทรัพย์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
624 6530160663 นางสาว สรชา เกิดลาภี R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
625 6530160655 นางสาว สมิตา ศรีวะอุไร R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
626 6530160647 นางสาว ศุภกวี เอกธนสวัสด์ิ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
627 6530160639 นางสาว ศรันรัชต์ สุทธังฐิตินันท์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
628 6530160621 นางสาว วิมลณัฐ คดช่างพะเนาว์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
629 6530160612 นางสาว วรวรรณ ขันปล้อง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
630 6530160604 นางสาว ลวิภา มหาวรรณ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
631 6530160591 นาย รุ่งรดิศ อะจะระกุล R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
632 6530160582 นางสาว รัญชิดา ทุมซะ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
633 6530160574 นาย รัชฌานนท์ ไกลทุกล้าง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
634 6530160566 นางสาว มนัชญา โมหา R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
635 6530160558 นางสาว มณทรา ยอดย่ิง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
636 6530160540 นาย ภัคพล เตียเติมศุภผล R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
637 6530160531 นาย ภโวทัย ปานมาศ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
638 6530160523 นาย ภควัฒน์ ฤกษ์ดี R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
639 6530160515 นาย ไพเทียร์ คลาร์ก R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
640 6530160507 นางสาว พัฒน์นรี วิจิตรธนสกุล R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
641 6530160493 นางสาว พรรณปพร ลีสันเทียะ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
642 6530160485 นาย ปุริม ยงทวี R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
643 6530160477 นาย ปฏิภาณ ตัณฑเกษม R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
644 6530160469 นางสาว เบญญาภา เกิดคล้าย R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
645 6530160451 นางสาว เบญจมาศ พุฒตาลดง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
646 6530160442 นาย นิธิโชติ อนันทนุพงศ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
647 6530160434 นางสาว นันทภรณ์ ค าดี R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
648 6530160426 นางสาว นลินรัตน์ ธีระรุ่งพรกุล R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
649 6530160418 นางสาว นฤมณัส สร้อยสน R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
650 6530160400 นาย ธีระทัศน์ อิงคะประสิทธ์ิ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
651 6530160396 นางสาว ธีรดา เหี ยมเหิน R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
652 6530160388 นาย ธีรดนย์ ลุขวรรณ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
653 6530160370 นาย ธนพัฒน์ วงษาเวียง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
654 6530160361 นางสาว ดวงกมล นวนสีใส R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
655 6530160353 นางสาว ญาดา คูวัฒนาถาวร R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
656 6530160345 นางสาว ชาลิสา โกมล R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
657 6530160337 นาย ชาญวิชย์ สุขบุณยกรสีห์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
658 6530160329 นาย ชัยมงคล ดาวสร R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
659 6530160311 นางสาว ชนัญชิดา เต็มองค์หล้า R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
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660 6530160302 นางสาว เจียระไน เศวตจันฤกษ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
661 6530160299 นางสาว จุฑาพร แผ่นทอง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
662 6530160281 นางสาว จีรนันท์ วณิชย์ศักดิพงศ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
663 6530160272 นางสาว กุลปริยา รัตนพันธ์ุศรี R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
664 6530160264 นางสาว กายารัตน์ ดวงนาวงศ์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
665 6530160256 นางสาว กัญญาณัฐ จงเจนกลาง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
666 6530160248 นางสาว กัญญพัฒน์ ค าฟองเครือ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
667 6530160230 นางสาว กัญญพัชร เซ็มมุกดา R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
668 6530160221 นาย ก้องเกียรติ วชิรศักด์ิพานิช R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
669 6530160213 นางสาว กนกวรรณ พูลเกษม R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
670 6530160817 นาย อธิป ขันยศ R19 การเงินและการลงทุน ภาค
671 6530160809 นางสาว พุธรามาศ สร้อยสูงเนิน R19 การเงินและการลงทุน ภาค
672 6530160795 นาย พุฒินาท วันเนาว์ R19 การเงินและการลงทุน ภาค
673 6530160787 นาย นนทวัฒน์ สาทอง R19 การเงินและการลงทุน ภาค
674 6530160779 นาย ธกรกฤษ ภคณัชกุลนิต R19 การเงินและการลงทุน ภาค
675 6530160761 นางสาว ณัจปภัสร์ นนท์โชติพันธ์ R19 การเงินและการลงทุน ภาค
676 6530160752 นางสาว ชัญญปัญ ม่ังค่ัง R19 การเงินและการลงทุน ภาค
677 6530160744 นางสาว ขอขวัญ จ านง R19 การเงินและการลงทุน ภาค
678 6530111042 นาย เอกลักษณ์ ชัยวะละ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
679 6530111034 นางสาว อรวรรณ แย้มประเสริฐ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
680 6530111026 นางสาว อรนิภา เหลืองตระกาลกูร R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
681 6530111018 นาย หิรัญ ร่มเจริญ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
682 6530111000 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
683 6530110992 นางสาว ศิรินดา พรหมมณี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
684 6530110984 นางสาว ศศิวิมล หวัดแหวว R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
685 6530110976 นางสาว วีวตรา ตรวจมรรคา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
686 6530110968 นาย วิริทธ์ิกร ชมพูชัยวัฒน์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
687 6530110950 นาย วิธวินท์ อิงคนันทวารี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
688 6530110941 นาย วัชรพงษ์ เน่ืองความดี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
689 6530110933 นาย ลัคกี โอนุกวูฟอร์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
690 6530110925 นางสาว รัตน์ชิยา นันทสิทธ์ิ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
691 6530110917 นางสาว มีนา ศรีบุญวงษ์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
692 6530110909 นางสาว ภาวินี ยิ มศรี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
693 6530110895 นาย ภานุพงศ์ เนตรมณี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
694 6530110887 นางสาว ภัคจิรา สิทธิพันธ์ุ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
695 6530110879 นางสาว แพรวาห์ เดือนฉาย R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
696 6530110861 นางสาว แพรพิไล ศรีอ้วน R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
697 6530110852 นางสาว เพชรลดา สุขสมจิตต์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
698 6530110844 นางสาว พิมพิไล พรานไพร R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
699 6530110836 นางสาว พิชญฎา เตชธนภูวิศ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
700 6530110828 นางสาว พัชรินทร์ พรานทนงค์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
701 6530110810 นาย พรรษกร ม่วงภาษี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
702 6530110801 นาย ปุญญพัฒน์ ไตรยศ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
703 6530110798 นางสาว ปริดา ถานาศรี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
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704 6530110780 นางสาว นิลณภัสร ป่ินเกตุ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
705 6530110771 นางสาว นาตาชา วิเศษฐา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
706 6530110763 นางสาว นาเดีย รอดกล่ิน R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
707 6530110755 นางสาว นันทิดา ป่าตาล R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
708 6530110747 นางสาว นรัญญา จันทิมา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
709 6530110739 นางสาว นพมาศ หาญสาริกัน R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
710 6530110721 นาย ธีรวัฒน์ เนียมจ ารัส R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
711 6530110712 นางสาว ธันยนิจ ประเสริฐศรี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
712 6530110704 นาย ธนากร สมคม R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
713 6530110691 นางสาว ธนพร สถิตย์ท่ี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
714 6530110682 นางสาว ณิชาภัทร เสมแย้ม R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
715 6530110674 นางสาว ณิชกานต์ พลทะจักร์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
716 6530110666 นางสาว ญาณิศา เอ่ียมย่ิง R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
717 6530110658 นางสาว ชวัลรัชย์ บุญรอด R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
718 6530110640 นาย ชยุต ธรรมธนฤทธ์ิ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
719 6530110631 นางสาว ชนากานต์ ม่วงมี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
720 6530110623 นางสาว ชนัญชิดา กองทรัพย์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
721 6530110615 นาย จิรายุส โยธินะเวคิน R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
722 6530110607 นาย ค าชัย ก้านอินทร์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
723 6530110593 นางสาว กุลจิรา แวทไธสง R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
724 6530110585 นาย กิตติพันธ์ แก้วอาษา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
725 6530110577 นางสาว กัลยรัตน์ ยะหัตตะ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
726 6530110569 นางสาว กัญญาวีร์ จันทร์คณา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
727 6530110551 นางสาว กัญญารัตน์ กัญญาพันธ์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
728 6530153900 นางสาว อริสรา ไววุฒิ R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
729 6530153896 นางสาว อภิสรา ดีคุ้ม R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
730 6530153888 นางสาว สุภัสสรา พลานุสนธ์ิ R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
731 6530153870 นาย ศุภณัฐ บุญทะวง R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
732 6530153861 นางสาว เยาวพร บุญเย่ียม R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
733 6530153853 นาย ประกาย อภิมุขดิลก R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
734 6530153845 นางสาว ญนันทพร รอดเสียงล  า R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
735 6530153837 นางสาว ชลลัดดา สมโฉม R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
736 6530111549 นางสาว อาริษา อ าไพ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
737 6530111531 นางสาว อาภัสรา เชิดชู R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
738 6530111522 นาย อภิสิทธ์ิ หลวงอุดม R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
739 6530111514 นางสาว อภิชญา เลพล R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
740 6530111506 นางสาว สุชัญญา นาหอค า R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
741 6530111492 นางสาว สาวิตรี คุ้มน่วม R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
742 6530111484 นาย สหรัฐ ศรีแก้ว R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
743 6530111476 นางสาว ศิริวรรณ วงศ์จันทร์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
744 6530111468 นางสาว ศิริลักษณ์ พละขันธ์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
745 6530111450 นางสาว ศิรินาฏ อุลิศ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
746 6530111441 นางสาว ศศิกานต์ ไชยรัตน์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
747 6530111433 นางสาว ศลิษา ศักด์ิพิมล R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
748 6530111425 นาย ศตวรรษ เสมาเพชร์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
749 6530111417 นาย เวทิต ดีศรีคร R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
750 6530111409 นาย วุฒิภัทร ตรีรัตนาภรณ์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
751 6530111395 นาย วีรพงศ์ ซิ มเทียม R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
752 6530111387 นาย วิษณุสรรค์ ม่ันทุกะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
753 6530111379 นางสาว วัชราภรณ์ เหมสงวน R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
754 6530111361 นางสาว วรางคณา วรวิทูรพงศ์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
755 6530111352 นางสาว รุจาภา ศรชะเดช R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
756 6530111344 นางสาว รินรดา เนตรตา R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
757 6530111336 นาย รพีภัทร ไกรรักษ์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
758 6530111328 นางสาว เมทินี อินทะรังษี R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
759 6530111310 นาย ภูริณัฐ วงษ์จินดา R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
760 6530111301 นางสาว ภัทรวดี แสงประสิทธ์ิ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
761 6530111298 นางสาว พิมภาดา สุวรรณ์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
762 6530111280 นางสาว พิมพ์ลภัส รักสุข R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
763 6530111271 นางสาว พิชามญช์ุ ศิริโวหาร R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
764 6530111263 นางสาว พัชรากร โกฎเพชร R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
765 6530111255 นางสาว ปิยะพัชร เปล่ียนศิลาทอง R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
766 6530111247 นางสาว ปิยวรรณ โฉมสันเทียะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
767 6530111239 นางสาว ปานไพลิน ค าเวียงสา R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
768 6530111221 นางสาว ปรียานุช สันวันดี R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
769 6530111212 นางสาว ปรียดา จันม่ันคง R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
770 6530111204 นางสาว นิษิตา ไทยเจริญ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
771 6530111191 นางสาว ธัญญาภรณ์ มูลนิล R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
772 6530111182 นาย ธนันดร ศาลาค า R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
773 6530111174 นาย ธนภูมิ สาธิตพัฒนะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
774 6530111166 นางสาว ทิพยรัตน์ ศรีสวัสด์ิ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
775 6530111158 นางสาว ณัฎฐณิชา วรรณประภา R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
776 6530111140 นาย ณดณ ทองแผ่น R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
777 6530111131 นางสาว ญาณิศา ปราณีราษฎร์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
778 6530111123 นางสาว ชญานิศ เรืองนุ่น R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
779 6530111115 นางสาว จุฬามณี จันทร์กลาง R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
780 6530111107 นางสาว จิราธร เทศชัยภูมิ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
781 6530111093 นางสาว จิรภิญญา ข ามี R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
782 6530111085 นางสาว จิดาภา วรรณศิริ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
783 6530111077 นางสาว กัญญาณัฐ บู่สาลี R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
784 6530111069 นาย กฤตนัย ฟูกุซิม่า R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
785 6530111051 นางสาว กมลรัตน์ แป้นข า R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
786 6530153977 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ โกฎค้างพลู R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
787 6530153969 นางสาว วิชญา ปานกรด R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
788 6530153951 นางสาว รัชดาภรณ์ จันเพ็ง R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
789 6530153942 นาย พีรพัฒน์ อาบสุวรรณ์ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
790 6530153934 นาย พลวัฒน์ มณีนิล R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
791 6530153926 นางสาว เนตรนภา ศึกรัมย์ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
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792 6530153918 นางสาว กาญจนา หม่อมศิริ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
793 6530112049 นาย อัครชัย สิริกุลวิตรา R24 การบัญชี ภาคปกติ
794 6530112031 นางสาว อริสรา โสดา R24 การบัญชี ภาคปกติ
795 6530112022 นางสาว อรัญญา แพฟืน R24 การบัญชี ภาคปกติ
796 6530112014 นางสาว อรจิรา หวังผลึก R24 การบัญชี ภาคปกติ
797 6530112006 นางสาว อภิชญา ไตรพิจารณ์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
798 6530111999 นางสาว สุธิมา มีไพศาล R24 การบัญชี ภาคปกติ
799 6530111981 นางสาว ศุภาวรรณ เลิศศักด์ิวิมาน R24 การบัญชี ภาคปกติ
800 6530111972 นางสาว ศุภาวดี มีค าเพราะ R24 การบัญชี ภาคปกติ
801 6530111964 นางสาว ศีรุษา รวงผึ ง R24 การบัญชี ภาคปกติ
802 6530111956 นางสาว วิชษณีย์ สุทธิรักษ์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
803 6530111948 นางสาว วิชชุตา หนูกลับ R24 การบัญชี ภาคปกติ
804 6530111930 นางสาว วริษฐา ตั งศิริจิตร R24 การบัญชี ภาคปกติ
805 6530111921 นางสาว วริศรา นาวีกิจ R24 การบัญชี ภาคปกติ
806 6530111913 นาย วราดล ใจยะ R24 การบัญชี ภาคปกติ
807 6530111905 นางสาว วรณัน ศุปัญญเดชากุล R24 การบัญชี ภาคปกติ
808 6530111891 นางสาว เมษนี มิตรเมือง R24 การบัญชี ภาคปกติ
809 6530111883 นางสาว มารีรีล ปองแท้ R24 การบัญชี ภาคปกติ
810 6530111875 นาย ภัทรพล อนกิจบ ารุง R24 การบัญชี ภาคปกติ
811 6530111867 นางสาว ภัทรนิษฐ์ เดิมหล่ิม R24 การบัญชี ภาคปกติ
812 6530111859 นางสาว แพรพกานต์ คงเนียม R24 การบัญชี ภาคปกติ
813 6530111841 นางสาว พิชชาภรณ์ วิบูรณ์ธนโชติ R24 การบัญชี ภาคปกติ
814 6530111832 นางสาว พัทธมน ไชยพงค์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
815 6530111824 นางสาว พัทธนันท์ พิศุทธ์ิพัฒนา R24 การบัญชี ภาคปกติ
816 6530111816 นางสาว พัทธ์ธีรา คงพันธ์ุ R24 การบัญชี ภาคปกติ
817 6530111808 นางสาว พัณณิตา ธาดาสีห์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
818 6530111794 นางสาว พรทิพย์ เจริญชัยวัฒนโชติ R24 การบัญชี ภาคปกติ
819 6530111786 นางสาว ปิยธิดา พันธ์ไม้ศรี R24 การบัญชี ภาคปกติ
820 6530111778 นางสาว ปริญตา ประดิษฐผล R24 การบัญชี ภาคปกติ
821 6530111760 นางสาว เบญญาภา มงคลศิริ R24 การบัญชี ภาคปกติ
822 6530111751 นางสาว บุษยมาส พรามไธสงค์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
823 6530111743 นางสาว นิรชา บุญล้น R24 การบัญชี ภาคปกติ
824 6530111735 นาย นิพพิชฌน์ จินดาวุฒิกุล R24 การบัญชี ภาคปกติ
825 6530111727 นางสาว นันท์นภัส ขวานทอง R24 การบัญชี ภาคปกติ
826 6530111719 นางสาว นันท์นภัส แก้วประเสริฐ R24 การบัญชี ภาคปกติ
827 6530111701 นางสาว ธันยพัชร มาสุข R24 การบัญชี ภาคปกติ
828 6530111697 นาย ธนภัทร ลาเฟ้ือย R24 การบัญชี ภาคปกติ
829 6530111689 นาย ธนกร กนกวรรณากร R24 การบัญชี ภาคปกติ
830 6530111671 นางสาว ทักษพร อนันตบุตร R24 การบัญชี ภาคปกติ
831 6530111662 นางสาว ณัฐฐาพร ครองสาดี R24 การบัญชี ภาคปกติ
832 6530111654 นางสาว ณัฐชยา ศิริพรพิริยะ R24 การบัญชี ภาคปกติ
833 6530111646 นางสาว ณัชชา สีชะนะ R24 การบัญชี ภาคปกติ
834 6530111638 นางสาว ซาบารียะห์ กูเตะ R24 การบัญชี ภาคปกติ
835 6530111620 นางสาว ชนิดาภา เหลือศิริ R24 การบัญชี ภาคปกติ
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836 6530111611 นางสาว เขมณัฎฐ์ ฤทธ์ิเดช R24 การบัญชี ภาคปกติ
837 6530111603 นางสาว กิตติยา ขจรจิตต์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
838 6530111590 นางสาว กาญจน์ญาดา เปล่งแท้ R24 การบัญชี ภาคปกติ
839 6530111581 นางสาว กัลยลักษณ์ เอ่ียมส าอางค์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
840 6530111573 นางสาว กันต์กมล พลเรือง R24 การบัญชี ภาคปกติ
841 6530111565 นางสาว กฤษณา อาสาสร้อย R24 การบัญชี ภาคปกติ
842 6530111557 นาย Daowei Fu R24 การบัญชี ภาคปกติ
843 6530154558 นางสาว ไอลดา เอียดแก้ว R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
844 6530154540 นาย อิสราพงศ์ สาริกา R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
845 6530154531 นางสาว อาทิมา วิเชียรน้อย R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
846 6530154523 นางสาว อาทิติญา อุเทนจันทร์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
847 6530154515 นางสาว อมรพรรณ แพฟืน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
848 6530154507 นางสาว อภิพาวดี ดวงดาว R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
849 6530154493 นาย สุรนันท์ ทองเจริญ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
850 6530154485 นางสาว สิตานัน ใจจักร์ธรรม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
851 6530154477 นางสาว ศานันทินี สิงโตเผือก R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
852 6530154469 นาย วิษณุ หอมอยู่ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
853 6530154451 นางสาว วิรัลยุพา โตแย้ม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
854 6530154442 นางสาว วรินทร แซ่ชิ ง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
855 6530154434 นางสาว วรรณษา แก้วอาสา R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
856 6530154426 นาย วรกร จิรวุฒาภรณ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
857 6530154418 นาย รัฐกรณ์ แซ่ด่าน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
858 6530154400 นาย รชานนท์ ค าบุญฐิติสกุล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
859 6530154396 นางสาว ยุคนธร ชัยรัตน์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
860 6530154388 นางสาว เมรินทร์ ศิริบูรพารัตน์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
861 6530154370 นางสาว เมธาวดี สืบทิ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
862 6530154361 นาย มโนพัศ ศิกษมัต R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
863 6530154353 นางสาว ภูวรินทร์ เจตน์จ านงค์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
864 6530154345 นาย ภาณุวัฒน์ สุวรรณวงค์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
865 6530154337 นาย พีระณัฐ ป่ีทอง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
866 6530154329 นาย พีรภัทร อนุกูลวงษ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
867 6530154311 นางสาว พิศมัย พลค้า R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
868 6530154302 นางสาว พิมพิศา เพชรรักษ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
869 6530154299 นางสาว พิชญา สุขสบาย R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
870 6530154281 นาย พัชร์ชวิชญ์ โรจนมหิทธ์ิ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
871 6530154272 นางสาว พลอยชมพู โงสันเทียะ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
872 6530154264 นาย พรพิทักษ์ อ่อนสิงห์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
873 6530154256 นางสาว พรนภัส วงศ์ประทีปกุล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
874 6530154248 นาย ปาณัสม์ สิงห์กัน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
875 6530154230 นางสาว ปณิชา อาสน์สุวรรณ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
876 6530154221 นางสาว ธรารัตน์ มูลกันทา R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
877 6530154213 นาย ธนดล เกิดสิน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
878 6530154205 นางสาว ทิวาวรรณ รอดบุญลือ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
879 6530154191 นางสาว ดวงฤทัย กุลวงษ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
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880 6530154183 นางสาว ณิชาภัทร ปัจฉิมศิริ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
881 6530154175 นางสาว ณิชา สิทธิโภชน์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
882 6530154167 นางสาว ณัฐณิชา ศิรเจริญกิตต์ิ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
883 6530154159 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วเข้ม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
884 6530154141 นางสาว ณหทัย สารมาศ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
885 6530154132 นางสาว ณภัสรดา เปล่ียนประเสริฐ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
886 6530154124 นาย ณพลพัทธ์ ธนโชควรพันธ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
887 6530154116 นางสาว ชลิตา จันทร์เต็ม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
888 6530154108 นางสาว ชลธิชา หงษ์กาญจนพงษ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
889 6530154094 นางสาว ชนม์นิภา ขันอาษา R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
890 6530154086 นางสาว ชญาภรณ์ ซุ้มสว่าง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
891 6530154078 นางสาว จุฑามาศ สนิทมัจโร R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
892 6530154060 นาย จิราวัฒน์ เตชัษณาวุธ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
893 6530154051 นาย จิรัฎฐ์ สีห์พลธนสุ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
894 6530154043 นางสาว คุณัญญา สอนศรี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
895 6530154035 นางสาว กุลวดี โชติชัย R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
896 6530154027 นางสาว กุลนิดา ผลาหาญ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
897 6530154019 นาย กิตติธัช กล่ันวารี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
898 6530154001 นางสาว กัญญาพัชร วันดี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
899 6530153993 นางสาว กัญญ์ภัสสร ปิยกรณ์ชนภัทร์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
900 6530153985 นางสาว กฤติยา ลัดลอย R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
901 6530160841 นางสาว อมรินทร์ สารสุวรรณ์ R26 การจัดการ ภาค
902 6530160833 นางสาว เสาวลักษณ์ มีจ ารัส R26 การจัดการ ภาค
903 6530160825 นางสาว นภัสมนทร์ เผือกพูลผล R26 การจัดการ ภาค
904 6530161074 นางสาว อัจฉราภรณ์ สอนส่ัง R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
905 6530161066 นางสาว เสาวภาคย์ กล่ินหอม R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
906 6530161058 นาย สุภาพ กุยสุวรรณ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
907 6530161040 นาย ษมา มานะวิบูลย์ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
908 6530161031 นางสาว ศุพิชญา คมวุฒิชัย R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
909 6530161023 นางสาว วาสนา แก้วอินทร์ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
910 6530161015 นาย วราเทพ อินทร์เพ็ญ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
911 6530161007 นางสาว วรกมล ยงพานิชย์ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
912 6530160990 นางสาว มรกต จันทร์มณีเลิศ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
913 6530160981 นาย ภาติยะ ไม้น้อย R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
914 6530160973 นางสาว ภัณฑ์พิมาน เจริญสม R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
915 6530160965 นางสาว เพ็ญสาริศ ป่ินจันทร์เงิน R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
916 6530160957 นางสาว พรพิสุทธ์ิ ตระกูลเตชะเดช R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
917 6530160949 นาย พรชัย พูลสวัสด์ิ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
918 6530160931 นาย พชร สวรรยาวัฒนะ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
919 6530160922 นางสาว ปิยะกันต์ สูนกลาง R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
920 6530160914 นาย นัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
921 6530160906 นาย นพเดช สามสาย R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
922 6530160892 นาย ณัชกรณ์ เจียรศรีเสถียร R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
923 6530160884 นางสาว ชนินาถ กิมเส็งเฮ็ง R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
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924 6530160876 นางสาว ชนิชา จันทรังษี R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
925 6530160868 นางสาว ชญานิศ ทิฐิธรรมพิทักษ์ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
926 6530160850 นาย กฤษฎา แซ่ปึง R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาค
927 6530161163 นางสาว เอื อการย์ พรหมขัติแก้ว R28 การบัญชี ภาค
928 6530161155 นางสาว สุวรรณเกสร ศรีบุญเรือง R28 การบัญชี ภาค
929 6530161147 นางสาว วิรัญญา หมุดสุวรรณ์ R28 การบัญชี ภาค
930 6530161139 นางสาว นิลมณี ซิ มอ่ิม R28 การบัญชี ภาค
931 6530161121 นางสาว ธัญรดา จูอ าไพ R28 การบัญชี ภาค
932 6530161112 นาย ธรรมวิชญ์ ขุนศรี R28 การบัญชี ภาค
933 6530161104 นางสาว ธนาภรณ์ กัตพงษ์ R28 การบัญชี ภาค
934 6530161091 นาย ณัฏฐธัชพล พาหุยุทธ์ R28 การบัญชี ภาค
935 6530161082 นางสาว กษมาภรณ์ ยิ มละมัย R28 การบัญชี ภาค
936 6530161554 นางสาว อุสา บุญอิ ง R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
937 6530161546 นางสาว อันดา พลรบ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
938 6530161538 นางสาว อันญดา จันทร์อ้น R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
939 6530161520 นาย อลงกรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
940 6530161511 นางสาว อโรชา สุขขี เหล็ก R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
941 6530161503 นาย อภินันท์ สุขรมย์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
942 6530161490 นาย อดิเทพ สวนมะพลับ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
943 6530161481 นางสาว สุวภัทร เจริญกุลผล R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
944 6530161473 นาย สุภคม อุประถา R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
945 6530161465 นาย สิรวิชญ์ ผะอบเหลือง R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
946 6530161457 นาย ศักดินนท์ รอดพ่วง R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
947 6530161449 นางสาว วีรกานต์ สังวาลย์เพ็ชร R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
948 6530161431 นาย วรภัทร ชัยสังฆะ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
949 6530161422 นาย รัฐกิจ ไผ่ป้อง R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
950 6530161414 นาย ยศพัทธ์ ศิริโชตินันท์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
951 6530161406 นาย ภูริวัฑฒ์ นิยมส ารวจ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
952 6530161392 นางสาว ภาสินี จรุงมโน R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
953 6530161384 นางสาว ภัทราพร ไผ่ศิริ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
954 6530161376 นางสาว ภัคพร นิลศิลา R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
955 6530161368 นางสาว ภรณ์ธิดา สังข์แก้ว R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
956 6530161350 นางสาว ฟิตเราะห์ อับดุลเลาะห์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
957 6530161341 นางสาว เพียงดวง ชัยกัน R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
958 6530161333 นางสาว โปรดปราน นามวงค์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
959 6530161325 นางสาว นราทิพย์ แซ่แล่น R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
960 6530161317 นาย นครินทร์ น้อยยะ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
961 6530161309 นาย ธารภณ เตชจิรนนท์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
962 6530161295 นาย เด่นภูมิ พรเลิศทรัพย์สิน R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
963 6530161287 นาย ณัฐพงษ์ สุทธิภูล R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
964 6530161279 นางสาว ณัฐนันท์ รักพุดซา R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
965 6530161261 นางสาว ณัฐธิดา สุทธิธรรม R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
966 6530161252 นางสาว ณัฏฐนิชา พงษ์ศรีกุล R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
967 6530161244 นางสาว ญาณิศา แก้วจ านงค์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
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968 6530161236 นางสาว ชนัญชิดา มงคลสกุลกิจ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
969 6530161228 นางสาว เข็มจิรา ถินทัพสาร R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
970 6530161210 นางสาว เกตุวลี อ๊ังศิริกุล R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
971 6530161201 นาย กิตติ จีรฐิตาภา R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
972 6530161198 นางสาว กันติชา แก้วจันทร์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
973 6530161180 นาย กรวิชญ์ สิงห์ดวง R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
974 6530161171 นางสาว กมรวรรณ พุมมา R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาค
975 6530161589 นาย สรณ์สิริ ปัจฉิมนันท์ R30 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาค
976 6530161571 นางสาว ณัฐธีรา พิมพ์เสริฐ R30 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาค
977 6530161562 นาย ณกรณ์ ศรีวรนารถ R30 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาค
978 6530161635 นางสาว อันดา อินทองปาน R31 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาค
979 6530161627 นาย ม่ิงมงคล หล่มใส R31 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาค
980 6530161619 นาย เบ็นจมิน ซานเดอร์ R31 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาค
981 6530161601 นาย นราทร จันทร์ซ้าย R31 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาค
982 6530161597 นางสาว เขมภัส ปรุงสินธน R31 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาค
983 6530112545 นางสาว อุบลวรรณ รัตนโชติ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
984 6530112537 นาย อัครพงษ์ เตียวสกุล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
985 6530112529 นาย อดิศร แดงเจริญ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
986 6530112511 นางสาว สิริกร บรรจงเกตุ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
987 6530112502 นางสาว ศุภานัน เกิดหล า R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
988 6530112499 นาย ศุภฤกษ์ พรมศิลา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
989 6530112481 นางสาว ศุภรัตน์ โพธ์ิเทพ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
990 6530112472 นางสาว ศุภนิจ เท่ียงธรรม R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
991 6530112464 นางสาว ศิโรรัฐ สิทธิโชติ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
992 6530112456 นางสาว ศศิภา สุทธิโสม R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
993 6530112448 นางสาว ศศินิภา มณีรัตนกิตติกุล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
994 6530112430 นางสาว วิภาวี แก่นดี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
995 6530112421 นางสาว รัตนามณี จ าปาศรี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
996 6530112413 นางสาว ยุคลมาศ รัตนานก R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
997 6530112405 นางสาว เมศินี กุลกุศล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
998 6530112391 นางสาว มาริษา ทิพวรรณ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
999 6530112383 นางสาว ภูษิตา หล่อลีฬหา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1000 6530112375 นางสาว ภัทรวดี จันทร์เล่ือน R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1001 6530112367 นางสาว เพ็ญพิชชา กาลังจัย R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1002 6530112359 นาย พีรพัฒน์ ธรรมเพ็ชร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1003 6530112341 นางสาว พิมพ์อัปสร วิชาพูล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1004 6530112332 นางสาว พิมพ์สิริ วิญญกูล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1005 6530112324 นางสาว พัชญธิดา ปราณี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1006 6530112316 นางสาว พรธีรา โคตรสีเขียว R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1007 6530112308 นางสาว ปิยะวรรณ โสปันหริ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1008 6530112294 นางสาว ปรียาพร ชานมณีรัตน์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1009 6530112286 นางสาว ปภาวี อินธิบาล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1010 6530112278 นางสาว เบญจรัตน์ แฉ่งคร้าม R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1011 6530112260 นางสาว บุญสิตา ศรีมูล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
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1012 6530112251 นางสาว นิรัชพร เพ็ชร์ทอง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1013 6530112243 นางสาว นันท์นภัส วงศ์เทพนิวัติ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1014 6530112235 นางสาว นภัสกร สมเพ็ชร์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1015 6530112227 นางสาว ธีรกานต์ กิจสิริรุ่งเรือง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1016 6530112219 นางสาว ธนัดดา ถาวุฒิ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1017 6530112201 นางสาว ทิชานันท์ สมพงษ์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1018 6530112197 นางสาว ทิชานันท์ ทองสง่า R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1019 6530112189 นางสาว ณิชา บุญเรือง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1020 6530112171 นาย ณัฐวัฒน์ วิเศษศรี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1021 6530112162 นาย ณัฐพงศ์ สวัสดี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1022 6530112154 นางสาว ณัฐธิดา ธีรศักด์ิวรกุล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1023 6530112146 นาย ณัฐดนัย ขันธ์ศรี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1024 6530112138 นางสาว ณัฐชา ลือไธสง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1025 6530112120 นางสาว ฐิติวรรณ ค าเพ็ชร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1026 6530112111 นางสาว ฐิติรัตน์ ลิ มไทย R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1027 6530112103 นาย ชนภัทร อุทัยวัฒนา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1028 6530112090 นางสาว ชณันภัสร์ ศิระปัญจโรจน์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1029 6530112081 นางสาว จุฑาภัค ระดาบุตร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1030 6530112073 นางสาว จันทร์เจ้า เขียวรอด R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1031 6530112065 นางสาว ขวัญฤทัย ศรีสัจจะเลิศวาจา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1032 6530112057 นางสาว กฤษติญา ชาแก้ว R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
1033 6530154990 นางสาว อาลิสา เสาตรง R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1034 6530154981 นางสาว อัญมณี เห็นพร้อม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1035 6530154973 นางสาว หน่ึงหฤทัย ไชยา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1036 6530154965 นางสาว สุวณี นาคโสดา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1037 6530154957 นางสาว สิริยากร บุญถูก R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1038 6530154949 นางสาว สิริยากร เนาวโคอักษร R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1039 6530154931 นาย สถาพร ส่ือสุวรรณ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1040 6530154922 นางสาว ศิรภัสสร สีมา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1041 6530154914 นางสาว ศศิประภา วิริยะรุ่งเรืองชัย R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1042 6530154906 นาย วัชรวิชญ์ พรหมมา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1043 6530154892 นางสาว วรวลัญช์ โพธ์ิงาม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1044 6530154884 นางสาว วรนันต์ อาจหาญ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1045 6530154876 นางสาว วรกมล โพธิจักร R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1046 6530154868 นางสาว รัญชิดา วนดิลกรัตน์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1047 6530154850 นางสาว เมธาวี หอมกล่ิน R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1048 6530154841 นางสาว ภูวิดา สุขวโรดม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1049 6530154833 นาย ภูมิชนะ กล่อมชุ่ม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1050 6530154825 นางสาว ภณิตา แก้วเกตุพงษ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1051 6530154817 นาย ไพศาล ผาแดงสง่า R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1052 6530154809 นางสาว พีรดา วีระศิลป์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1053 6530154795 นาย พีรกานต์ เจริญยศ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1054 6530154787 นาย พิศุทธ์ิ ควรมิตร R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1055 6530154779 นางสาว ปรีญาณัฐ เก้าอุดม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
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1056 6530154761 นางสาว เบญญาภา พลขันธ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1057 6530154752 นาย นริศ กิจมะโน R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1058 6530154744 นางสาว นรภัทร ม่ันจงดี R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1059 6530154736 นางสาว เธียรขวัญ เหล่าขวัญสถิตย์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1060 6530154728 นางสาว ธีรตา วัฒนรุจิวงศ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1061 6530154710 นางสาว ธัญญา ศิริโอวัฒนะ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1062 6530154701 นางสาว ณัฐวรรณ งามไตรรัตน์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1063 6530154698 นาย ณัฐพล พิกุลผล R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1064 6530154680 นางสาว ณัฐธิตา น้อยสี R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1065 6530154671 นาย ณัฐชนน มหาชานนท์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1066 6530154663 นางสาว ณัฎฐณิชา ลัดดี R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1067 6530154655 นาย ณภัทร คิม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1068 6530154647 นางสาว ฐิตา เถ่ือนสุข R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1069 6530154639 นาย ชวนากร กิตติทรัพย์อรุณ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1070 6530154621 นาย ชนสิษฎ์ ดีแก้ว R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1071 6530154612 นางสาว จิราภา วรรณวงศ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1072 6530154604 นางสาว จิณณาพัต โฆษิตพันธวงศ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1073 6530154591 นางสาว จรรยพร หิรัญสิริลักษณ์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1074 6530154582 นาย จตุรงค์ สละ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1075 6530154574 นาย คุณาสิน ผดุงกาญจน์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1076 6530154566 นางสาว กัญญารัตน์ ลุนลาด R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
1077 6530206124 นางสาว วรฤทัย ตาน าค า S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1078 6530206116 นางสาว เมธาพร โศภิษฐ์บุญนิธิ S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1079 6530206108 นาย ธีรภัทร ค าเบ้าเมือง S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1080 6530206094 นาย ธีธัช ศรมณี S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1081 6530206086 นางสาว ธิดารัตน์ บุญกาญจน์ S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1082 6530206078 นาย ธนดล น่ิมกาญจนา S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1083 6530206060 นาย ชัชนันท์ มุขเพ็ช S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1084 6530206051 นาย ก้องภพ วงศ์อารีย์ S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
1085 6530207236 นางสาว หริญลัญฉนา อ่ิมเอ่ียม S03 เคมี ภาคปกติ
1086 6530207228 นางสาว สุทธิดา สิงห์รักษ์ S03 เคมี ภาคปกติ
1087 6530207210 นาย วศิน พุดสระน้อย S03 เคมี ภาคปกติ
1088 6530207201 นางสาว วรรณวิษา ชัยสามหมอ S03 เคมี ภาคปกติ
1089 6530207198 นางสาว นภัสสร จันทร์ม่ังค่ัง S03 เคมี ภาคปกติ
1090 6530207180 นางสาว ณัฐมน ปริปุรณะ S03 เคมี ภาคปกติ
1091 6530207171 นาย กฤตพล สินหนัง S03 เคมี ภาคปกติ
1092 6530207163 นางสาว กรกนก แสงแพง S03 เคมี ภาคปกติ
1093 6530207155 นางสาว กนกวรรณ คงเทียน S03 เคมี ภาคปกติ
1094 6530200908 นาย อัมรินทร์ เยาวโรจน์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1095 6530200894 นาย อัฏดีน สาแล๊ะ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1096 6530200886 นางสาว อักษรา สุวัณณะวยัคฆ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1097 6530200878 นางสาว อรณิชา ศรีสมาน S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1098 6530200860 นางสาว สุภาวดี ม่วงประเสริฐ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1099 6530200851 นาย สิทธิพงศ์ แกล้วกล้า S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
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1100 6530200843 นาย สหรัฐ อ่อนน้อม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1101 6530200835 นาย สรสิช ปัญญางค์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1102 6530200827 นาย สธน มงคลอินทร์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1103 6530200819 นาย สถาพร สัตยชิติ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1104 6530200801 นาย ศิลา กมุทตระกูลชัย S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1105 6530200797 นาย วาลิด นามวิลัย S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1106 6530200789 นางสาว มาธาวี ค าศรี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1107 6530200771 นาย ภูริพัต ยังเจริญ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1108 6530200762 นาย ภูริณัฐ เอกพงศ์ประดิษฐ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1109 6530200754 นางสาว ภัทราลดา พบท่ีพ่ึง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1110 6530200746 นางสาว เพชรรัตน์ ทองล้วน S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1111 6530200738 นาย พันธรัฐ ทะเรรัมย์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1112 6530200720 นาย พฤษกรณ์ สายแวว S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1113 6530200711 นาย พงษ์พิพัฒ ค่ าชู S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1114 6530200703 นาย ปุณกัณฑ์ ปุญสิริ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1115 6530200690 นางสาว ปรียดา เกษตรภิบาล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1116 6530200681 นางสาว บุญพิทักษ์ ผมเพชร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1117 6530200673 นาย นนทวัฒน์ พันธ์เผือก S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1118 6530200665 นาย นนท์ปวิธ ศิลาบ ารุงราษฎร์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1119 6530200657 นางสาว ธวัลรัตน์ พิทักษ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1120 6530200649 นาย ธนวิชญ์ พลช านิ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1121 6530200631 นาย ธนพล ทันอิ ว S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1122 6530200622 นาย ทัตเทพ สาธารณพร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1123 6530200614 นาย ณกรณ์ ตั งประภาพร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1124 6530200606 นาย ชัยวัฒน์ เศษโถ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1125 6530200592 นาย เจตนิพิฐ คงเกษม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1126 6530200584 นาย จักรภพ ศิวะกุลรังสรรค์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1127 6530200576 นาย กษิดิศ อยู่คง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1128 6530200568 นางสาว กฤติมา เชาวน์ดี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
1129 6530250506 นาย อดิศักด์ิ ใจสว่าง S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1130 6530250492 นาย สุรชาติ เขียนดี S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1131 6530250484 นาย สัณหณัฐ เผาะช่วย S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1132 6530250476 นาย วิชญ์พล อินทร์อักษร S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1133 6530250468 นางสาว วริศรา แย้มมา S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1134 6530250450 นาย ยศพัฒน์ เย่ียมเจริญ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1135 6530250441 นาย พศิน หารค า S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1136 6530250433 นาย ปุณยากร สีนุชาติ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1137 6530250425 นางสาว ปริยากร กุลมา S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1138 6530250417 นางสาว ปณิตา ยะพลหา S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1139 6530250409 นางสาว นิสิตา พาณิชไวศวรรณ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1140 6530250395 นาย ธนบดี บุญสุข S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1141 6530250387 นาย ธนกร พันธมาศ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1142 6530250379 นาย ทรงวุฒิ สุดตาลัย S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1143 6530250361 นาย ณัชพงศ์ กองแก้ว S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
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1144 6530250352 นาย ชยพล จิตนะเพชร S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1145 6530250344 นาย จิรัฐ วงศ์บุดดี S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1146 6530250336 นาย กายสิทธ์ิ ลิ มสว่างวงศ์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1147 6530250328 นาย กษิดิช ผดุงศิลป์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1148 6530250310 นาย กฤตเมธ โรงค า S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1149 6530250301 นาย กมลภพ ปานบุญลือ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
1150 6530202960 นาย อิทธิพล ภูสีลิตร S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1151 6530202951 นางสาว อนัญญา วารีย์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1152 6530202943 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีสวัสด์ิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1153 6530202935 นาย สุรชัย มาแสวง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1154 6530202927 นางสาว สุภัทรา ดอนเตาเหล็ก S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1155 6530202919 นางสาว สุภัคษา อ๋องสุวรรณ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1156 6530202901 นางสาว สุดารัตน์ พุฒิตรีภูมิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1157 6530202897 นาย สิรวิชญ์ ธรรมฐิติวงศ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1158 6530202889 นาย สราวุฒน์ สุกเลื อง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1159 6530202871 นาย ศุภกิตต์ิ เปล่งปล่ัง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1160 6530202862 นาย ศิวกร หงษ์สุวรรณ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1161 6530202854 นาย วัฒนา ไวยพัฒน์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1162 6530202846 นาย วรินทร นิธิอุดมโชค S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1163 6530202838 นางสาว วรภรณ์ มุ่งมงคล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1164 6530202820 นาย รัชชานนท์ พิมพ์ทรัพย์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1165 6530202811 นาย ระพีวัฒน์ แต้มฤทธ์ิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1166 6530202803 นาย มรกต เสมานิตย์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1167 6530202790 นาย ภูวดล พูลพิพัฒน์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1168 6530202781 นาย พีรทัต พ่วงนิล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1169 6530202773 นางสาว พิชญา เกษมสันตินาวิน S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1170 6530202765 นางสาว พลอยชมพู อรินทร์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1171 6530202757 นาย ปิยภัทร ส้องแก้ว S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1172 6530202749 นางสาว ปภาวี หวังสุข S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1173 6530202731 นาย นันทนาธร ซ่ือตรง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1174 6530202722 นาย นรธีร์ อินสตุล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1175 6530202714 นาย นนทชา อ่อนศรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1176 6530202706 นาย ธัญวิชญ์ ศรีป่าหวาย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1177 6530202692 นาย ธนาธิป ดวงกลาง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1178 6530202684 นาย ธนา ไชโยธา S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1179 6530202676 นาย ธนพันธ์ อัศวกาญจน์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1180 6530202668 นาย ณัฐธนัท กิจบุญชู S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1181 6530202650 นาย ณัฏฐชัย สุทธิสัมพันธ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1182 6530202641 นาย ชนกันต์ บุญกระพือ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1183 6530202633 นาย ฉัตรทนง ดิลกสิริชาติ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1184 6530202625 นาย เจตนิพัทธ์ ยงยุทธ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1185 6530202617 นาย จิรายุ ฉิวพันธ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1186 6530202609 นาย จิรยุทธ์ พรมจีน S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1187 6530202595 นางสาว จิรนันท์ ศรีจันทร์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
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1188 6530202587 นางสาว กาญจนวรรณ แตงศรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1189 6530202579 นางสาว กนกกร พันทอง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
1190 6530251201 นาย รัฐนันท์ ม่ันใจ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1191 6530251197 นาย รัชพล วชิรนนท์ภร S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1192 6530251189 นางสาว ร่มฉัตร ก๋อยสุวรรณ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1193 6530251171 นาย พลพล ยุทธยงค์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1194 6530251162 นางสาว ปาลิตา คงพันธ์ุ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1195 6530251154 นาย ประชา ติดนอก S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1196 6530251146 นาย จรัลชัย แซ่โย้ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1197 6530251138 นาย กรรชัย กรเกษม S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
1198 6530208046 นางสาว วริศรา ช ารัมย์ S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
1199 6530208038 นางสาว มุกธิดา เดชะพันธ์ S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
1200 6530208020 นางสาว พจน์ณิชา พูนสุข S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
1201 6530204300 นางสาว สุธาสินี จันทร์เพ็ญ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1202 6530204296 นาย ศิรพัฒณ์ รักษาคม S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1203 6530204288 นางสาว วริศรา ชยมชัย S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1204 6530204270 นาย ภูปาณัสม์ ปานป้อง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1205 6530204261 นางสาว ปนัดดา บ ารุง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1206 6530204253 นางสาว บุญสิตา พุ่มแสงทอง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1207 6530204245 นางสาว นาตยา สาหร่าย S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1208 6530204237 นาย ธราดล นาคบุตรศรี S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1209 6530204229 นาย ธนโชค โสมชัย S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
1210 6530308776 นางสาว อรุณรักษ์ ภู่พิพัฒน์ภาพ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1211 6530308768 นางสาว หทัยชนก เอียดจุ้ย T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1212 6530308750 นาย สุวิจักษณ์ ปาปะสา T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1213 6530308741 นาย สุขสันต์ ชารีพันธ์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1214 6530308733 นาย ศักย์ศรณ์ ปีสิงห์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1215 6530308725 นางสาว รินรดา ศาลางาม T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1216 6530308717 นาย รชต ออมสิน T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1217 6530308709 นาย ยศรวีร์ สติประเสริฐ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1218 6530308695 นาย พลกฤษ จรัสวิชากร T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1219 6530308687 นางสาว พราว บุตรหึงษ์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1220 6530308679 นาย ปิยังกูร ชลธี T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1221 6530308661 นางสาว เบญจรัตน์ ปรีดาภัทรพงษ์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1222 6530308652 นางสาว บุญศิริ ใจฟุ้ง T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1223 6530308644 นางสาว นาฏวีณา เส็มไข T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1224 6530308636 นาย นพรัตน์ จุมมะหิรัญ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1225 6530308628 นาย ธนาธรณ์ มามีสุข T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1226 6530308610 นาย ธนกฤต หาญประสิทธ์ิสกุล T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1227 6530308601 นางสาว ทิพอาภา เกิดสุข T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1228 6530308598 นาย ณัฐนันทพล ส าเริญรัมย์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1229 6530308580 นางสาว จิดาภา โภคี T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1230 6530308571 นาย กิตติภพ แปลกสกุลสมบัติ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1231 6530308563 นาย ก้องกังวาล ชาวสวน T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
1232 6530308555 นาย กฤษณะ ทองสะอาด T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1233 6530308547 นาย กฤษณ์นัยน์ ชูประเสริฐ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1234 6530308539 นางสาว กนกวรรณ ผลประเสริฐ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
1235 6530301089 นาย อภิวัฒน์ ผ่านค า T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1236 6530301071 นาย สิรภพ สอนทัด T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1237 6530301062 นาย สิปปกร กันหาฤกษ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1238 6530301054 นาย สหภูมิ พัฒน์นรี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1239 6530301046 นาย ศุภกร เจียมทรัพย์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1240 6530301038 นางสาว ศิริกุล ก่อสูงเนิน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1241 6530301020 นาย ศศิเขต มีศิริ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1242 6530301011 นาย วีรภัทร พานทอง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1243 6530301003 นางสาว วิชญาพร ปุณโณฑก T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1244 6530300996 นางสาว วชิราภรณ์ เบิกบาน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1245 6530300988 นาย ภูริภัทร นกคุ้มทอง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1246 6530300970 นาย ภาวิต ทองค า T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1247 6530300961 นาย ภัทรดนัย ณ บางช้าง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1248 6530300953 นางสาว ฟาริดา ภักดีชาติ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1249 6530300945 นาย พีรพล จุมปูอา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1250 6530300937 นาย พลพัฒน์ รัตนทิพย์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1251 6530300929 นาย พงศธร อ าโพธ์ิศรี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1252 6530300911 นาย ปวริศร์ เศษสุวรรณ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1253 6530300902 นาย ปวริศ สิงห์ทอง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1254 6530300899 นาย ปรมินทร์ บุญหนัก T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1255 6530300881 นาย นิรัช ปานทอง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1256 6530300872 นาย นฤสรณ์ ไวสาริกรรม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1257 6530300864 นาย นนทภัทร ชูชาญชัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1258 6530300856 นาย ธัญวุฒิ เหมือนเผ่า T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1259 6530300848 นางสาว ธวิสรา วัฒนพงษ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1260 6530300830 นาย ธฤษณุ วงศ์นิยมพิพัฒน์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1261 6530300821 นาย ธนโชติ จันทร์เพ็ชร์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1262 6530300813 นาย ณัฐวัฒน์ พานิชย่ิง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1263 6530300805 นางสาว ณัฐพร เหลืองทองใบ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1264 6530300791 นาย ณัฐนนท์ วงษ์ศิริ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1265 6530300783 นางสาว ญาณิศา คงหาญ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1266 6530300775 นาย ชวกร ภมรชาติ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1267 6530300767 นาย ชนภัทร พิศาลวีรวงศ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1268 6530300759 นาย เจมจิรัฏฐ์ งามสินจ ารัส T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1269 6530300741 นาย จักรรินทร์ ร่วมจิตร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1270 6530300732 นาย คณิศร เขตเข่ือน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1271 6530300724 นาย กิตติ ศิริจันทร์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1272 6530300716 นาย ก้องกวิน ทังสุพานิช T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1273 6530300708 นาย กษโรจน์ ศรีแย้ม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1274 6530300694 นาย กฤษณพงศ์ โสธาตุ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
1275 6530302867 นาย เอกสิทธ์ิ บุญเลิศ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
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1276 6530302859 นาย อธิคม สะบีดี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1277 6530302841 นางสาว เสาวลักษณ์ ชิยางคบุตร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1278 6530302832 นาย สรสิช ไพรณาวัณ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1279 6530302824 นาย สรวิชญ์ แวงวงศ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1280 6530302816 นาย ศุภณัฐ มานะศึก T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1281 6530302808 นาย ศาสตรา ศรีวรรณวงษ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1282 6530302794 นาย วีรภัทร ขจรกิจเสรีกุล T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1283 6530302786 นาย รัชพล ธิชากรณ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1284 6530302778 นาย มัชพล อินช้าง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1285 6530302760 นาย มัครพล รัตนสิทธ์ิ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1286 6530302751 นาย ภูวิศ ส่งช่ืน T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1287 6530302743 นางสาว พิมนารา ง๊ะสมัน T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1288 6530302735 นาย พิเชฐ ชุยรัมย์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1289 6530302727 นาย พิชญุตม์ วะรังศรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1290 6530302719 นางสาว พัชรินทร์ ไพศาลธารา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1291 6530302701 นาย พงศธร ไพสนธ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1292 6530302697 นาย นิธิกานต์ จารัตน์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1293 6530302689 นาย นนท์ปวิธ จีระดิษฐ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1294 6530302671 นาย ธีรวัฒน์ ประสาทชัย T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1295 6530302662 นาย ธนพัฒน์ จังศิริวัฒนา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1296 6530302654 นาย ธนกฤต สุวรรณ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1297 6530302646 นางสาว ทอฝัน ศิริทองจักร์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1298 6530302638 นาย เดโชพล แสงพลบ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1299 6530302620 นางสาว ณัฐณิชา ศรีราช T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1300 6530302611 นางสาว ณตณกรรณ หาญสุภานุสรณ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1301 6530302603 นาย ณฐภัทร สิมลา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1302 6530302590 นาย ญาณพัฒน์ ประเทศ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1303 6530302581 นางสาว เฌอมาศ มะตอมะ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1304 6530302573 นาย ชลันธร ฉิมรักษ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1305 6530302565 นางสาว จินตนา กษิตินทร์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1306 6530302557 นาย คณิติน ร่วมดี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1307 6530302549 นาย กิตติพัทธ์ ลูกค า T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1308 6530302531 นาย กฤษณพล มะปราง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1309 6530302522 นาย กฤตเมธ ดีสวัสด์ิ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
1310 6530305041 นางสาว อิบตีซาน กาเจร์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1311 6530305033 นางสาว อภิญญา นนทะวงษ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1312 6530305025 นาย สารัช อามินเซ็น T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1313 6530305017 นางสาว ศิตาวรรณ จูสิงห์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1314 6530305009 นางสาว ศศิวิมล เบ็ญจสุพัฒนนันท์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1315 6530304991 นางสาว ศศิวรรณ จูสิงห์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1316 6530304983 นาย วีรยุทธ อุปถัมภ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1317 6530304975 นางสาว วรัญญา ธรรมวรรณา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1318 6530304967 นางสาว วจัสสตา คงโต T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1319 6530304959 นาย ยูนุส บุญงาม T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
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1320 6530304941 นาย ภูรินท์ อินเลี ยง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1321 6530304932 นาย ภาสวิชญ์ สุขเลิศ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1322 6530304924 นางสาว พิมพ์มาดา พ่ึงตัว T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1323 6530304916 นาย พิพัฒน์ เลิศทะเสมา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1324 6530304908 นางสาว พิชญ์นรี หิรัญพันธ์ุ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1325 6530304894 นาย ปุณยพจน์ นักรู้ก าพลพัฒน์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1326 6530304886 นาย นราวิชญ์ จรโพธ์ิ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1327 6530304878 นาย นรวิชญ์ องอาจ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1328 6530304860 นางสาว นภสร บุญลาภ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1329 6530304851 นาย ธีระพิชัย รุ่งสุรีย์โชค T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1330 6530304843 นาย ธีรพงศ์ วาจาสัตย์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1331 6530304835 นาย เถกิงกิจ ฤทธิโคหา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1332 6530304827 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วงาม T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1333 6530304819 นาย ฐิฏพงษ์ ดีอินทร์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1334 6530304801 นางสาว ชนัญธิดา เลนะนันท์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1335 6530304797 นาย จิรายุ ทองก่ิง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1336 6530304789 นางสาว คีตภัทร์ ดงแสง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1337 6530304771 นาย คริษฐ์ กล่ินเจริญ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1338 6530304762 นาย กัณอาติฟ หะยีสมาแอ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1339 6530304754 นางสาว กัญญารัตน์ สารสันต์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1340 6530304746 นางสาว กัญญาภัทร ยศต๊ะสา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1341 6530304738 นาย กลวัชร เทพศิริ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1342 6530304720 นาย กฤษณพงศ์ ฮากเสน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1343 6530304711 นาย กฤษฎา โสภาพิมพ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1344 6530304703 นาย กนกพล อาศัย T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
1345 6530306960 นาย หรรษธร เปรมปรีด์ิ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1346 6530306951 นางสาว สุวภัทร ดิษฐบุตร T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1347 6530306943 นางสาว เศรษฐินี จันทร์สุก T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1348 6530306935 นาย ศุภวิชญ์ บุญขวาง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1349 6530306927 นาย วีรภัทร สุขส าราญ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1350 6530306919 นางสาว วรรลิดา ศุภศรีอิสระ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1351 6530306901 นางสาว รังสิมา หยดย้อย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1352 6530306897 นาย ภูวดินทร์ แช่มครบุรี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1353 6530306889 นาย ภูบดี ธิขาว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1354 6530306871 นางสาว พิชญา ธงชัย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1355 6530306862 นางสาว พรนภัส เทอดเกียรติชัย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1356 6530306854 นางสาว ปุณยาพร แก้ววิชิต T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1357 6530306846 นางสาว ปวีณ์นุช ไชยพันธ์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1358 6530306838 นาย ปราบดา ปรีการ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1359 6530306820 นางสาว ปภาดา แปลพิมพา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1360 6530306811 นางสาว นันทิกานต์ ล าไธสง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1361 6530306803 นางสาว นัชชา ใจเท่ียงธรรม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1362 6530306790 นางสาว นวลักษณ์ ใจปักษ์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1363 6530306781 นาย นนทกร คงเฟ่ือง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
1364 6530306773 นางสาว นงณัฐชนัน ค าพันชนะ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1365 6530306765 นางสาว ธิดารัตน์ ทองหลอม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1366 6530306757 นางสาว ธัญลักษณ์ ทิพย์สุขุม T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1367 6530306749 นาย ธรรมรักษ์ ยอดนางรอง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1368 6530306731 นางสาว ทรงอัปสร เงาใส T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1369 6530306722 นาย ณัฐพล แหวนวงษ์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1370 6530306714 นางสาว ฐิตพัฒน์ ช่างคิด T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1371 6530306706 นางสาว โชติกา รอดรักษ์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1372 6530306692 นาย ชาญเดช วิเศษวงษา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1373 6530306684 นางสาว ชลธิดา ยามดี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1374 6530306676 นาย ชนม์ชนันทร์ ภู่กล่ัน T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1375 6530306668 นางสาว เจนจิรา บุญมา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1376 6530306650 นางสาว จิดาภา ยอดศิริ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1377 6530306641 นาย กานตภูมิ ศรีบุญรอด T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1378 6530306633 นางสาว กมลทิพย์ กิจไพบูลย์รัตน์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1379 6530306625 นางสาว กนกวรรณ พิกุลขาว T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
1380 6530340343 นาย อินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร
1381 6530340335 นางสาว เศรษฐณี นิเทศศิลป์ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร
1382 6530340327 นาย ภูมิทัศน์ เพ่ิมส าราญ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร
1383 6530340319 นางสาว ภัคธีมา มุทาวัน T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร
1384 6530340301 นางสาว พิริษา เมฆอัมพร T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร
1385 6530340297 นางสาว จุฑาพร ข าเลิศ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร
1386 6530310126 นางสาว วัชรีภรณ์ ก าศร T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1387 6530310118 นาย วชิระ สุภดนัยสร T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1388 6530310100 นาย มงคล คล้ายแจ้ง T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1389 6530310096 นาย ภีม บุญเรือง T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1390 6530310088 นางสาว ภาวิณี วุฒิรุ่งเรืองกิจ T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1391 6530310070 นาย ภัทราวุธ โกธรรม T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1392 6530310061 นางสาว พัสวี ชัยชล T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1393 6530310053 นาย ประทานชัย โสดากุล T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1394 6530310045 นางสาว ธิญาดา บัวจันทร์ T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1395 6530310037 นาย ไตรภูมิ หม่ืนไธสง T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1396 6530310029 นาย ดนุพล คงได้บุญ T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1397 6530310011 นาย ณัฐสิทธ์ิ จิตเกษม T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
1398 6530310002 นาย จิรภูมิ จิวจินดา T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ


