
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษำ คณะ/สังกัด
1 นางสาวสุภาพรรณ แสงจันทร์ 036360501027-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 นายณัฐพล มัณฑุกานนท์ 036360501040-6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นายกันตพงศ์ ใจเย็น 036360501039-8 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 นายนัฐพงษ์ หัวหนองหาร 036360501056-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 นางสาวผโลทัย ปิยะวงค์ 036360501026-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 นายภีรภัทร ใจดี 036360501055-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 นายจิรายุทธ นามแจ่ม 036360501044-8 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 นายนัฐพงษ์ หัวหนองหาร 036360501056-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 นายเนติพงษ์ บุญประเสริฐ 036360501021-6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 นายยุทธพล อ่องลา 036260503015-8 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11 นายพงษ์สุวรรณ มีสม 036360502020-7 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12 นายกิตติพงศ์ จันทร์แย้ม 036360502003-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 นายพันมังกร ดอนทอง 036360502017-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 นายวีระชัย วงศ์พิทักษ์ 036360502019-9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 นายสุรพงษ์  นาเจริญ 036360502001-7 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 นายวัชรพล วรรณทิตย์ 036360502021-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17 นางสาวศิริรัตน์  ปันนูเวียง 036360501048-9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
18 นางสาวกรวลัย สุขศรี 126350702021-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
19 นางสาวพิมพ์วรัชน์ อินมา 126350702014-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
20 นางสาวบัณฑิตา ขัฒมาตย์ 126350704021-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
21 นายอุกฤษฏ์ ทองขนาน 126350704024-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 นางสาวมุนินทร์ เกิดพ่วง 126350702022-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
23 นางสาวกันตพร ฉิมพลี 126350702222-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
24 นางสาวทัณฑิกา ทีตอ 126350702023-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
25 นางสาววรัมพร ต้ังตระกูลลาภ 110020161232-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
26 นายธนบดี มังสัง 126350702324-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
27 นายด ารงพล หมุนแทน 126350702013-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
28 นางสาวจุติกานต์ นามจ าปา 126350702028-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
29 นายนราธิป หมัดน่าหงุ 126350702009-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
30 นายพิชาภพ พูนทอง 126350702008-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้รับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพ่ีอ้อยพ่ีฉอด On Zoom
วันท่ี 27 สิงหำคม 2563 เวลำ 10.00 - 13.30 น.



31 นางสาวฉัตร์ธนรัตน์  เรืองยศ 126350702002-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
32 นางสาวบัณฑิตา  สมวงศ์ 126350702117-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
33 นางสาวดมิสา เจริญทรัพยานันท์ 126350702026-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
34 นางสาวณัฐนันท์ พูลทอง 126350702016-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
35 นางสาวสัจฉิกรณ์ สมจริง 126350702006-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
36 นางสาวเนตรญพรรณ คงประสม 126350702005-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
37 นางสาวกนกพร นิโรจน์ 126350702025-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
38 นางสาวกัญญาภัค บุญสินธ์ุ 126350702220-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
39 นางสาวณัฐธิดา สิงห์อินทร์ 126350703112-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 นางสาวทิพกฤตา โศกก าปัง 126350702020-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
41 นางสาวปิยาอร ขันสาลี 126350702213-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
42 นางสาวสิธิมาภรณ์ ภูแสนศรี 126350702219-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
43 นางสาวรัชนิภา ทองแฉ่ง 126350702015-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
44 นางสาวนลิน ฉ่ัววิเชียร 126350702001-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45 นางสาวกนกทิพย์ ประดับชาติ 126350702224-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
46 นางสาวเขมวิกา สุภาพ 126350702218-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
47 นายชินวัตร ป้ันจ้อย 126350702216-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
48 นางสาวอาทิตยาภา นุ่นงาม 126350702413-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
49 นายสุทธิพจน์ เชาวนะโชติ 126350702119-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
50 นายสหรัฐ สัตหะ 126350702029-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
51 นายธนพร อินทร 126350703226-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
52 นางสาววรรษมล มณีผล 126350702114-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
53 นางสาวชนาภา เสถียรวัฒนกุล 126350702211-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
54 นางสาวกนกวรรณ ทองมนต์ 126350704010-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
55 นางสาวขวัญเมือง  ร่วมพุ่ม 126350702115-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
56 นางสาวภัทรนันท์ เกตุจรัล 126350704011-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
57 นางสาวฐิตา กวินยอดย่ิง 126350702430-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
58 นางสาวธัญชนก อาภาภิรม 126350702304-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
59 นางสาวธัญชนก สลักค า 126350704012-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
60 นางสาวพิรญา ผาสุข 126350702421-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
61 นางสาวณัฐยศ มูลค า 126350701025-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
62 นายภูวดล โพธ์ิทอง 126350703018-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
63 นางสาวปภาดา พงษ์สวัสด์ิ 126350702011-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
64 นางสาวรพีพร บุตรจุมปา 126350702418-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



65 นางสาวปิยะมาศ รุ่งเรืองเดช  126350702318-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
66 นางสาวพรชิตา  บัว ประดิษฐ 126350702123-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
67 นางสาวนิภาภรณ์ หินประกอบ 126350701022-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
68 นางสาวภัทรวดี ชุบขยัน 126350702010-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
69 นายสิทธันต์ เซียวประเสริฐ 126350702111-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
70 นางสาวสุภัค แข็งขันธ์ 126350702419-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
71 นางสาววราวรรณ ภิญโญวิศาล 126350704006-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
72 นายศิวเวท จีนก้ิม 126350701008-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
73 นางสาวสิรณี รัตนเพ็ชร 126250702013-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
74 นายยุทธพิชัย ม่วงไทย 126350704007-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
75 นางสาววาทินี ปานนวน 126350702416-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
76 นางสาวสิริรักษ์ สุริยะเรืองชัย 126250703218-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
77 นางสาวนันทพร จันทมุลตรี 126350704025-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
78 นางสาวศุทธินี อัศววงศ์เจริญ 126350703311-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
79 นางสาวมณีรัตน์ นวลวิลัย 126350703303-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
80 นางสาวชญานิศ อรุณพันธ์ 126350704026-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
81 นางสาวพุทธธิดา อรุณรัตน์ 110200324065-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
82 นายคณพล เกียรติมหาไชย 126350703308-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
83 นางสาวธัชณัช ทิมประเทือง 126350703004-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
84 นางสาวรวิสรา ดนตรี 126350702223-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
85 นางสาวปรียาภัทร์ หม่ืนจ านงค์ 126350703314-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
86 นางสาวณัฐสินี เนียมสุวรรณ 126350703304-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
87 นางสาวณัฐธิกา อ่วมแจ้ง 126350703016-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
88 นางสาวสัชฌกร วิลาคาม 126350703307-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
89 นางสาวณัฐภัทร ชลายนนาวิน 126350703306-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
90 นายวุฒิกร สุนทรศารทูล 126350703310-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
91 นายพีระวิทย์ ลาภโชค 126350704020-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
92 นายกรีฑา เพ็ชรบังเกิด 126350703309-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
93 นายภูริเชต แสนมี 126350703305-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
94 นายณัฐกุล น้อยนารถ 126150702028-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
95 นางสาวณัชชา งามช่ืน 126350702024-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
96 นางสาวสุวลักษณ์ อินปลอด 126350701018-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
97 นางสาวขวัญเมือง ร่วมพุ่ม 126350702115-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
98 นางสาวชลธิชา สุริยะวงษ์ 126350704022-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



99 นายพชร โรวาท 126350701019-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
100 นางสาวอนัญญา พ่วงประเสริฐ 126350701021-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
101 นางสาวนภัสสร สมบุญ 126350701005-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
102 นางสาวรุ่งอรุณ รัตนสิทธ์ิ 126350701002-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
103 นายวุฒิศักด์ิ จันโท 126350704009-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
104 นางสาวกานดา ทอดท้ิง 126350702104-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
105 นางสาวสาธิตา บุญชัย 126250702409-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
106 นางสาวปภาดา สุขสาคร 126350701003-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
107 นายกิตติพงษ์ มายา 126350703104-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
108 นายสหรัฐ ทองดี 126350701020-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
109 นางสาวกษมาพร ธนะท้วมประเสริฐ 126350701017-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
110 นางสาวชวัลญา แสงงาม 126350702120-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
111 นางสาวชุติรัตน์ จันทร์เขียว 126350702101-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
112 นางสาวรัชดา  ทองจันทร์ 126350702113-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
113 นางสาวฐิติรัชต์  น้วม 126350702122-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
114 นางสาวนันทนัช ต้ันหุ้ย 126360702134-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
115 นายธนสรร สิทธิสาร 126350702112-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
116 นางสาวนันทนัช ต้ันหุ้ย 126360702134-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
117 นางสาวกัลยา ศักด์ิถาวรชัย 126360702129-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
118 นางสาวลักขณา พรมขาม 126350702118-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
119 นางสาวชลนิศา ชูช่ืน 126250702418-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
120 นางสาวธนพร  ปฐมรัตน์ 126050702239-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
121 นางสาวอริสา อังศุชัยกิจ 126050702302-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
122 นางสาวนรมันต์ิ กรรณลา 126350704016-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
123 นายอนันต์ สายเเก้ว 126350704117-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
124 นายทินกร ใสงาม 126350703217-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
125 นางสาวพรรณรัตน์ ศรีจันทร์น้อย 126350701015-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
126 นางสาวนันท์มนัส ทองประยูร 126150702301-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
127 นางสาวสุรัตนวดี แซ่โซว 126150702305-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
128 นางสาวณิชมน ศรีธนจิตต์ 126150702320-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
129 นางสาวนัฐนันท์ โพธ์ิทอง 126150702317-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
130 นางสาวฐิติมา ม่ังมี 126250702330-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
131 นางสาวสุพิชชา ชูเวชะ 126350703122-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
132 นางสาวพรนภัส จ้อยเจริญ 126350703118-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



133 นางสาวสุมินตรา บุญร่ืน 126350703301-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
134 นางสาวฟ้าประทาน พวงกิจจา 126350702410-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
135 นางสาวศิริรัตน์ เกียรติขจรรัตน์ 126350702409-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
136 นายตุลา มัสกุน 126350702110-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
137 นางสาวณัฐธิกา อ่วมแจ้ง 126350703016-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
138 นางสาวเบญจภัทร ลามะให 126350702019-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
139 นางสาวมนนภา นิลอาญา 126350703006-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
140 นายขวัญชัย วาหะรักษ์ 126350702109-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
141 นายเวโรจน์ ชูแก้ว 126360702011-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
142 นายสิทธิพงศ์ ปัจฉิมสวัสดิกุล 126360702012-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
143 นายสิรวิชญ์ โหมพลาย 126350702017-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
144 นางสาวอริศรา พรจตุณรงค์ 126350703212-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
145 นางสาวณัฐพร สังข์เงิน 126350702125-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
146 นางสาวศศิภา ไชยชนะ 126360702127-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
147 นายชญานนท์   โซ  126360702029-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
148 นายศิวกร สุวรรณ์สว่าง 126150702425-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
149 นางสาวปรวิกานต์ อรุณโชคทวีกุล 126150702308-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
150 นางสาวน้ าฝน ค าภาอินทร์ 126150702310-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
151 นางสาวปภาวรินท์ ซ้ิมประเสริฐ 126150702335-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
152 นางสาวชนาภา ไชพัชรี 126360702106-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
153 นางสาวจิตราภรณ์ จูบ้ง 126250702320-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
154 นายกฤษฎา เสนีย์ 126360702109-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
155 นางสาวธนัชชา เลิศวัฒน์ธนกุล 126350703213-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
156 นางสาวรุ่งอรุณ รัตนสิทธ์ิ 126350701002-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
157 นางสาวกมลฉัตร รุ่งเรือง 126350702007-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
158 นางสาวป่ินปินัทธ์ เมตตาธรรม 126350702225-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
159 นายธนวันต์ สว่างแจ้ง 126350702322-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
160 นางสาวศุภวรรณ สิทธิลักษณ์ 126150703034-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
161 นางสาวป่ินปินัทธ์ เมตตาธรรม 126350702225-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
162 นางสาวป่ินปินัทธ์ เมตตาธรรม 126350702225-2 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
163 นางสาวสุภาวดี จ าปาสี 126360702030-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
164 นายนันทวัฒน์. เชียะคง 126360702031-3 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
165 นายตุลา มัสกุน 126350702110-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
166 นายรชต ส าลีว่อง 126360702032-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



167 นายชิษณุพงศ์ เรียบร้อย 126360702014-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
168 นางสาวพรไพลิน ชมทรัพย์ 126350702316-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
169 นางสาวกัญญารัตน์ ขุนณรงค์ 126250703219-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
170 นายนิรมล แซ่จึง 126260702055-4 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
171 นางสาวสุภารัตน์ อังกุล 126250702129-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
172 นางสาวปาริฉัตร กองเพชร 126250702138-9 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
173 นางสาวทิพภาภรณ์ รักษาศรี 126050704025-0 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
174 นางสาวเกศรินทร์ พูนยอด 126350703302-8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
175 นางสาวสุพัตรา เพียรพิทักษ์ 076350304404-5 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
176 นางสาวเกตน์รัตน์  ฤทธ์ิล้ าเลิศ  126350704017-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
177 นางสาวพรรณวษา อารี 126360702013-1 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
178 นางสาวสุริเยนทร์ จันทรพินิจ 126350704114-6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
179 นายภาณุพงศ์ ศรีเมือง 126350702124-7 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
180 นายธนภัทร ฟักเจริญ 036350805531-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
181 นางสาวสัตตบงกช ธิพรมมา 036350805442-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
182 นางสาวชมพูเนกข์ เมฆประสิทธ์ิ 036350805440-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
183 นางสาวกรกมล ทองสุข 036350805335-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
184 นางสาวจิรารัตน์  ศรีพิณ 036350805415-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
185 นางสาวเพชรลดา จันทรา 036350805401-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
186 นายธีรโชติ วรรณะ 036350805117-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
187 นางสาวชนัญชิดา อุชุภาพ 036350805118-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
188 นางสาวศศิธร อนันต์ 036350805419-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
189 นางสาวสุริวงศ์ บัวเล็ก 036250805731-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
190 นางสาวพรรภษา บุญเลิศ 036250805519-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
191 นางสาวณัทติชุ เหมือนมาศ 036250805507-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
192 นายมินทดา  มารมย์ 036350805241-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
193 นางสาวญาศิตา ธาดาศิลปสกุล 036350805437-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
194 นางสาวกุลภรณ์ ศาสตรพันธ์ 036350805301-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
195 นางสาวเมธินี ทองทับ 036350805236-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
196 นางสาวณัฐธยาน์ โกศลวิริยะกิจ 036350805233-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
197 นางสาวมนัสชนก หัดจุมพล 036350805207-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
198 นางสาวณัฐฐินันท์ หวานหู 036250805711-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
199 นายณธพรรษ ทองเขาล้าน 036350805223-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
200 นายอัษฎาวุธ สว่างวงษ์ 03635080530-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน



201 นายนภัสกร ไชยศรีสุด 036350805112-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
202 นางสาวปวรรณรัตนน์ อ่ิมช่ืน 036350805214-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
203 นางสาวอภิณห์พร สอนนุช 036350805228-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
204 นายพงศภัค ย่ิงสุด 036350805222-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
205 นายณัฐพล พละเลิศ 036350805239-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
206 นายณัฐชนาภัทร ชมภูทอง 036350805213-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
207 นายสิปปกร จ้อยเจือ 036350805205-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
208 นางสาวพิมพ์นภา กองทอง 036350805209-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
209 นายเจษนิพัทธ์ จิรมณีวงศ์ 036350805206-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
210 นางสาวนุชนาฎ สวัสด์ิรัก 036350805215-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
211 นางสาวบุญลดา ค าโชติ 036350805623-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
212 นางสาวปารมี สะอ๊ิ 036350805507-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
213 นายลัทธพล สังข์สุวรรณ 036350805208-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
214 นางสาวสุภัค แก้วอบเชย 036350805511-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
215 นายศิริชัย ชัยศิริมิตร 036350805524-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
216 นางสาวพิมพิภัทร นกน้อย 036350805513-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
217 นางสาวสรณ์สิริ แซ่แต้ 036250805527-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
218 นายบัณฑิต เรืองรัศมี 036350805235-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
219 นางสาวพรรภษา บุญเลิศ 036250805519-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
220 นางสาวนภัสกร เมืองตัน 036350805508-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
221 นางสาวภี เหล็กด ารง 036350805230-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
222 นางสาวพิสตะวัน อู่ข้าวอู่น้ า 036350805705-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
223 นางสาวภาณุมาศ  บุญมาก 036350805330-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
224 นางสาวปรัชญา งามฉ่องสกุล 036350805407-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
225 นางสาวจิดาภา อินสุข 036350805311-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
226 นางสาวสุภาวดี ศรีสุภมาส 036350805313-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
227 นางสาวดาวรุ่ง สัตตารุ่ง 036350805320-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
228 นางสาวกัลยากร บุตรวงษ์ 036350805720-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
229 นางสาวธนิษฐา ไพบูลย์วุฒิโชค 036350805227-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
230 นางสาวอารยา เขียวแสงส่อง 036350805505-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
231 นางสาวธนัชปกรณ์ เช้ืองาม  036350805512-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
232 นางสาวภาวินี ฤทธ์ิประดิษฐ์โชค 036350805506-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
233 นางสาวกัลยกร ศาสนกิจ 036150805540-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
234 นางสาววรรษชล ตุ้มสุวรรณ 036350805406-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน



235 นางสาวกัลยกร ศาสนกิจ 036150805540-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
236 นางสาวเบญจพร เปรมสุขสวัสด์ิ 036250805117-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
237 นางสาวกวินภพ อ่อนเจิรญ 036350805528-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
238 นางสาวอภิวรรณ เตียวประเสริฐ 036050805644-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
239 นางสาวณัฐพร มะเล็งลอย 036050805457-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
240 นางสาววิมลรัตน์ แก้วทัต 036050805634-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
241 นายปฐมพงศ์  ต้ังวงศ์ดีเลิศ 036350805822-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
242 นางสาวคัมภินลดาณ์ พันธ์เจริญ 036050805450-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
243 นางสาวสุกัญญา แดงน้อย 036350805614-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
244 นายทรงพล ดุงานา 036350805529-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
245 นายธนพรรณ ทรัพย์เอนก 036350805628-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
246 นางสาวพีรดา พ่วงบุญมาก 036350805231-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
247 นางสาวนทีกานต์ ดวงศรี 036350805833-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
248 นางสาวภาณุมาศ  บุญมาก 036350805330-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
249 นายนเรศน์ การะเทศ 036350805732-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
250 นางสาววนัชพร กงเพชร 036350805443-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
251 นางสาวจิษฎา เจริญรัมย์ 036050805411-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
252 นางสาวระพีพร เทพสกุล 036350805413-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
253 นางสาวจิตจุฑา ภูวิชานันทกุล 036350805240-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
254 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีทอง 036350805530-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
255 นางสาวจิตจุฑา ภูวิชานันทกุล 036350805240-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
256 นางสาวเบญญารัตน์ โตใหญ่ 036350805114-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
257 นางสาวพร ทิพย์ คล้อย ฤดี  036350805310-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
258 นางสาวอินธิรา อินทรสูต 036350805134-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
259 นางสาวภาณุมาศ  บุญมาก 036350805330-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
260 นางสาวมาลินี มินศรี 036350805725-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
261 นางสาวสุพรรณษา สิริคุปตะภาสรรค์ 036350805723-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
262 นายศุภณัฐ เทียนเอ่ียม 036350805730-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
263 นายบูรภัทร จาดน้อย 036350805706-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
264 นายชุติไชย วังเจริญ 036350805738-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
265 นางสาววราภรณ์ นุ่มชินวงศ์ 036350805743-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
266 นางสาววรัญญา ต๊ิบแก้ว 036350805709-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
267 นางสาวนันท์นภัส น่ิมหงษ์ชัย 036350805346-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
268 นางสาวธนิษฐา คานคอนศรี 036350805326-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน



269 นายมังกร บุญหลง 036350805727-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
270 นายสหรัฐ ล้ิมเจริญ 036350805110-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
271 นายณัฐพล สุขเจริญ 036350805710-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
272 นางสาวสุทิมา เเซ่เอง 036350805147-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
273 นางสาวฐิรพร ชัยงามเมือง 036350805712-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
274 นางสาวจริยา ผาสุข 036350805734-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
275 นางสาววราภรณ์ นุ่มชินวงศ์ 036350805743-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
276 นางสาวจุฑามาศ ธัมมปที 036350805131-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
277 นางสาวพิรานันท์ กรุงเก่า 036350805447-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
278 นางสาวกุลธิดา  จันทรักษา 036350805823-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
279 นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ 036050805401-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
280 นายอนุพงศ์ ไชยธงรัตน์ 036050805349-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
281 นางสาวสุภางพินธ์ กิจประกอบ 036050805304-6 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
282 นางสาวอรพิมล หลักกล้า 036050805221-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
283 นายนันทวุฒน์ กิติพงษ์ 036250805403-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
284 นางสาวภาณุมาศ  บุญมาก 036350805330-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
285 นายเจษนิพัทธ์ จิรมณีวงศ์ 036350805206-7 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
286 นางสาววรรลิษา เป็นดี 036350805746-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
287 นางสาวปิยาภัสร์ ดีขุน 036350805345-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
288 นางสาวเอเซีย ด้วงแจ่ม 036350805408-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
289 นางสาววรรณรญา ฟอร์ด 036350805625-8 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
290 นางสาวณัชมีร์ อิสมาแอล 036350805439-4 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
291 นายณัฐดนัย ใจจาย 036350805534-2 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
292 นางสาวพิราภรณ์ กาลเทศ 036350805634-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
293 นายป่าไม้ พ่ึงาม 036350805436-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
294 นายมาฆมาส ฤทธิรุดเร่งพล 036350805644-9 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
295 นายธนากร เครือวงค์น้อย 036350805704-1 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
296 นางสาวณัชณิชา พุทธา 036350805441-0 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
297 นางสาววิราวรรณ์ บุญส าเร็จ 036350805411-3 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
298 นางสาวธัฐนันท์ คดขวาน้อย 0363508054212 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
299 นาวสาวอริสา มีศรี 360350805815-5 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
300 นายฉัตรชัย เทพธีระชัย 036260505006-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
301 นายศุภกิตต์ิ เน้ือน่ิม 036360502006-6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
302 นายเกษมสันต์  ทันกุหลาบ 036360501042-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม



303 นางสาวชิษณุชา บุญละ 036350502014-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
304 นางสาวสายธาร ยาภัย 036360501054-7 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
305 นายธนชล สุภากาญจน์ 036350502007-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
306 นายภาณุวิชญ์ ทโยประการ 036350502017-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
307 นายวิทวัส เจ็กจันอัด 036350502009-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
308 นายยศดนัย โพธ์ิวรรณ์ 036350502003-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
309 นายศุภกฤต ทิพย์ประเสริฐ 036350502010-9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
310 นายณัฐวีร์ สะและมัด 036350502004-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
311 นายกนิษฐ์ รอฟียะ 063350502005-9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
312 นายอัษฎามงคล สุดจิตร์รัก  036350502002-6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
313 นางสาวสุภาพร แป้นสุกใส 076360302007-7 บริหารธุรกิจ
314 นางสาวอโนชา สาทประสิทธ์ิ 076360302002-8 บริหารธุรกิจ
315 นางสาวรัชนีกานต์ หล่ังมา 076360302028-3 บริหารธุรกิจ
316 นางสาวธนารีย์ ทากิระ 076360302003-6 บริหารธุรกิจ
317 นางสาวนิรชา กุลจิตตินภกร 076360302023-4 บริหารธุรกิจ
318 นายวิธิสรรค์ กองย่ิง 076260304182-8 บริหารธุรกิจ
319 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเต็ม 076250304102-7 บริหารธุรกิจ
320 นางสาวฐนิชา ม่วงสวย 076250304335-3 บริหารธุรกิจ
321 นางสาวจันทร์ทิพย์ แซ่ต้ัง 076250304339-5 บริหารธุรกิจ
322 นางสาวธิดารัตน์ แอตาล 076350304022-5 บริหารธุรกิจ
323 นางสาวภคพร กล้ากฤษ 076350304043-1 บริหารธุรกิจ
324 นางสาวนวพร กล่ินกระโทก 076360302004-4 บริหารธุรกิจ
325 นางสาวจิณห์นิภากานต์ ปิยเดชมงคล 076350304020-9 บริหารธุรกิจ
326 นางสาวอาทิตยา ทาปลัด 076350304021-7 บริหารธุรกิจ
327 นางสาวภัทราภรณ์ ดวงจ าปา 076250304331-2 บริหารธุรกิจ
328 นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์รงค์ 076050303214-5 บริหารธุรกิจ
329 นางสาวรชยา อินธนู 076250303125-9 บริหารธุรกิจ
330 นายกรสิงห์ ไตรพิพัฒนพงษ์ 076250303146-5 บริหารธุรกิจ
331 นางสาวรัตนวลี สกุลรัตน์ 076250303106-9 บริหารธุรกิจ
332 นายธีรภัทร์ มานมูเราะห์ 076250303132-5 บริหารธุรกิจ
333 นายปฐม  หงษ์บุญ 076250303148-1 บริหารธุรกิจ
334 นางสาวจิตรลดา นรินทร์ 076250303127-5 บริหารธุรกิจ
335 นางสาวสริตา มาลาตา 076250303103-6 บริหารธุรกิจ
336 นางสาวกมลขวัญ บุบผา 076250303123-4 บริหารธุรกิจ



337 นายธีรภัทร์ มานมูเราะห์ 076250303132-5 บริหารธุรกิจ
338 นางสาวเบญจววรณ เถ่ือนเนาว์ 076250303104-4 บริหารธุรกิจ
339 นายมณฑล มงคลวุฒิวงษ์ 076250303144-0 บริหารธุรกิจ
340 นางสาวรัตนาภรณ์  ใจยะกันยา 076250303114-3 บริหารธุรกิจ
341 นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 076360302006-9 บริหารธุรกิจ
342 นางสาวจิระกมล บรรถะ 076360304076-0 บริหารธุรกิจ
343 นางสาววรดา ทองปรีชา 076360302019-2 บริหารธุรกิจ
344 นายธวัชชัย ชลาลัย 076360305508-1 บริหารธุรกิจ
345 นางสาวชยาภรณ์ นวลพรหม 076250304126-6 บริหารธุรกิจ
346 นางสาวฐิตินันท์ เอ่ียมวิจิตร 076250304108-4 บริหารธุรกิจ
347 นางสาวขนิษฐา คงนุ่น 076360302009-3 บริหารธุรกิจ
348 นางสาวชญานิน เจริญวชิรศักด์ิ 076350303515-9 บริหารธุรกิจ
349 นางสาวนริศรา สูญกลาง 076350303005-1 บริหารธุรกิจ
350 นางสาวณัฐกานต์ ทับจ่าย 076350303028-3 บริหารธุรกิจ
351 นางสาวกุลนิษฐ์ จวงจันทร์ 076350303103-4 บริหารธุรกิจ
352 นายสุธีร์ เจียรสกุลไชย 076250303119-2 บริหารธุรกิจ
353 นางสาววราลักษณ์ โพธ์ิแก้ว 076250302013-8 บริหารธุรกิจ
354 นางสาวณัฐพร รอดสดใส 076250308001-7 บริหารธุรกิจ
355 นางสาวนลพรรณ อมรโชติพันธ์ 076250308019-9 บริหารธุรกิจ
356 นางสาวเพชรชริน  สุขสม 076250308023-1 บริหารธุรกิจ
357 นายธันวา ค าสวัสด์ิ 076250308011-6 บริหารธุรกิจ
358 นายพิชิตชัย ดอกพวง 076250308016-5 บริหารธุรกิจ
359 นางสาวพรนภา ทองเหมือน 076350303006-9 บริหารธุรกิจ
360 นางสาวอภิชา พลเย่ียม 076250308017-3 บริหารธุรกิจ
361 นายอัมรินทร์ ประชุม 076250308018-1 บริหารธุรกิจ
362 นางสาวอรยา  ภักดี 076360606029-0 บริหารธุรกิจ
363 นางสาวโยธกา โพธิบุตร 076360303033-2 บริหารธุรกิจ
364 นางสาวสุพัตรา  ทาบุดดา 076250303519-3 บริหารธุรกิจ
365 นางสาวปนวรรณ สกึลดิษฐ์ 076360303361-7 บริหารธุรกิจ
366 นางสาวศิริรัตน์ สิทธิฤทธ์ิ 076360303439-1 บริหารธุรกิจ
367 นางสาวพรรณวิจิตร์ พนารัตนชัย 076360305531-3 บริหารธุรกิจ
368 นางสาวอลีนา กล่ าแสง 076360305526-3 บริหารธุรกิจ
369 นางสาววนัสวี คงแรต 076360305528-9 บริหารธุรกิจ
370 นายนพพร แตงพลับ 076360305525-5 บริหารธุรกิจ



371 นางสาวปริฉัตร จันทร์เดชะ 076360305529-7 บริหารธุรกิจ
372 นางสาวสุวิมล กาทอง 076360305527-1 บริหารธุรกิจ
373 นางสาวณัฐชญา ชาวไร่อ้อย 076360305514-9 บริหารธุรกิจ
374 นางสาวจิตตวดี มีสิทธ์ิ 076360305506-5 บริหารธุรกิจ
375 นายเกียรติศักด์ิ นิทรัพย์ 076360305539-6 บริหารธุรกิจ
376 นายทวีทรัพย์ อู่เงิน 076360305511-5 บริหารธุรกิจ
377 นางสาวทรีซ่าร์ อยู่เย็น 076360305504-0 บริหารธุรกิจ
378 นางสาวทวีรัชต์ กลับกระโทก 076360305540-4 บริหารธุรกิจ
379 นางสาวพิชชานันท์ กรุงเก่า 076360303307-0 บริหารธุรกิจ
380 นายนพพล เพ็งพันธ์ 076360305501-6 บริหารธุรกิจ
381 นางสาวสุธามาศ เพียรวรรณวณิช 076360305510-7 บริหารธุรกิจ
382 นางสาวพิมผกา  ค าผ่อง 076360305521-4 บริหารธุรกิจ
383 นายนพพล เพ็งพันธ์ 076360305501-6 บริหารธุรกิจ
384 นางสาวธนภรณ์ แก้วลอยฟ้า 076360305509-9 บริหารธุรกิจ
385 นางสาวพิราพร บุญมาปัท 076360305513-1 บริหารธุรกิจ
386 นายจุติ มณีโชติ 076360305538-8 บริหารธุรกิจ
387 นายพีรพัฒน์ คิรินทร์ 076360305503-2 บริหารธุรกิจ
388 นายปฏิภาณ เกษราช 076360305502-4 บริหารธุรกิจ
389 นายพลังรัฐ จันทร์คง 076360305734-3 บริหารธุรกิจ
390 นางสาวอาทิตยา น าประดิษฐ 076360305519-8 บริหารธุรกิจ
391 นางสาวสรชา คงน้อย 076360305603-0 บริหารธุรกิจ
392 นายเดชาพล สุขสม 076360305535-4 บริหารธุรกิจ
393 นายธีระเดช หาดสืบวงษ์ 076360305534-7 บริหารธุรกิจ
394 นายจิตติชัย หนูนัง 076360305530-5 บริหารธุรกิจ
395 นางสาวพีรกานต์ สนใจ 076360305524-8 บริหารธุรกิจ
396 นายแสนไกร พงษ์ฺรูป 076360305661-8 บริหารธุรกิจ
397 นางสาวดวงเดือน กันพุ่ม 076360305658-4 บริหารธุรกิจ
398 นายพชรพล บุญเย่ียม 076360305507-3 บริหารธุรกิจ
399 นายพีรณัฐ ล้ิมน้ าค า 076360305516-4 บริหารธุรกิจ
400 นางสาวรัชนดา กลมกลาง 076360305553-7 บริหารธุรกิจ
401 นายภัทรพล ดีประเสริฐ 076360305512-3 บริหารธุรกิจ
402 นางสาวรัชชานนท์ ส่องแสง 076360305505-7 บริหารธุรกิจ
403 นางสาวธนพร วรกิจจานุรักษ์ 076360305662-6 บริหารธุรกิจ
404 นางสาวรัชนดา กลมกลาง 076360305553-7 บริหารธุรกิจ



405 นางสาวประภัสสร เพ่ิมพูล 076360305660-0 บริหารธุรกิจ
406 นางสาวมนัสวี สุวรรณลาภา 076360304101-6 บริหารธุรกิจ
407 นางสาวสุพัฒตรา รุ่งเรือง 076360304109-9 บริหารธุรกิจ
408 นางสาววิภาวรรณ พรรณล าเจียก 076360304119-8 บริหารธุรกิจ
409 นางสาวสุนิสา สังเงิน 076360303306-2 บริหารธุรกิจ
410 นางสาวปวีณา บัวล้อม 076360303331-0 บริหารธุรกิจ
411 นายกวกวิน พรหมสวัสด์ิ 076360304114-9 บริหารธุรกิจ
412 นายประเสริฐชัย สิทธิโชคเจริญ 076360305533-9 บริหารธุรกิจ
413 นายธีรภัทร เพสูงเนิน 076360305532-1 บริหารธุรกิจ
414 นางสาวบัญจรัตน์ ปริติไตรย์รัตน์ 076360302203-2 บริหารธุรกิจ
415 นางสาวฐิติมา พรหมสิทธ์ิ 076350303306-3 บริหารธุรกิจ
416 นางสาวกัลยรัตน์ ทรงวุฒิธนนันท์ 076350303302-2 บริหารธุรกิจ
417 นางสาวธิดารัตน์ งามข า 076350303318-8 บริหารธุรกิจ
418 นางสาวนารีนาฏ สังข์ทอง 076350303336-0 บริหารธุรกิจ
419 นางสาวทักษอร ปานดี 076350303305-5 บริหารธุรกิจ
420 นางสาววนิดา ศุขเจริญ 076350303308-9 บริหารธุรกิจ
421 นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วมณีวงค์ 076350303310-5 บริหารธุรกิจ
422 นางสาวธิดารัตน์ ลิขิตวัฒนกิจ 076350303320-4 บริหารธุรกิจ
423 นางสาวอโนชา สาทประสิทธ์ิ 076360302002-8 บริหารธุรกิจ
424 นางสาวกัญญาวดี ก่อเกิด 076360305602-2 บริหารธุรกิจ
425 นางสาวมณีวรรณ อุปฮาต 076360305108-0 บริหารธุรกิจ
426 นางสาวธนาพร ศรีโสภา 076360305106-4 บริหารธุรกิจ
427 นางสาวศุภิสรา  ชูสังข์ 076360305115-5 บริหารธุรกิจ
428 นางสาวอาภัสรา สุขทอง 076250303517-7 บริหารธุรกิจ
429 นายเจษฎา มงคลชัยวณิช 076360305033-0 บริหารธุรกิจ
430 นายทรงพล ปัทมะดิลก 076360305629-5 บริหารธุรกิจ
431 นางสาวเบญจวรรณ วิชิ 076360304073-7 บริหารธุรกิจ
432 นายยุทธนา  คุตพันธ์ 076360305446-1 บริหารธุรกิจ
433 นายบวรศักด์ิ แช่มช้อย 076360305544-6 บริหารธุรกิจ
434 นายณัฐพล อนันตเสนกุล 076360305543-8 บริหารธุรกิจ
435 นายธนายุทธ จอโหร่ 076360305549-5 บริหารธุรกิจ
436 นายทวีศักด์ิ ป่ินสุวรรณ 076360305626-1 บริหารธุรกิจ
437 นายสิงหรา สิงห์ธวัช 076360305628-7 บริหารธุรกิจ
438 นางสาวกฤษณา ผ่องใส 076360304079-4 บริหารธุรกิจ



439 นางสาวกนกอร เก้าแพ 076360304080-2 บริหารธุรกิจ
440 นางสาวบุณยานุช หวังเจริญ 076350305004-2 บริหารธุรกิจ
441 นางสาวฐิติศรี เสริมกล่ิน 076350305009-1 บริหารธุรกิจ
442 นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนตระกูล 076250302034-4 บริหารธุรกิจ
443 นางสาวชนิดา ธูปสุวรรณ 076360305637-8 บริหารธุรกิจ
444 นางสาววัลลภา บุญทนิมิตร 076360304125-5 บริหารธุรกิจ
445 นางสาวพณิชา พวงแก้ว  076360303329-4 บริหารธุรกิจ
446 นางสาวรดา ปรางค์รัตน์ 076360305641-0 บริหารธุรกิจ
447 นายก้องชัย บุตรน้ าดี 076360305116-3 บริหารธุรกิจ
448 นางสาวกชพรรณ กันท า 076360304460-6 บริหารธุรกิจ
449 นายธัญสุทธิ หงษ์ทอง 076350305001-8 บริหารธุรกิจ
450 นางสาวธนัชชา ยะ 076360304211-3 บริหารธุรกิจ
451 นายวีรพงศ์ นุ้ยสุชล 076360305541-2 บริหารธุรกิจ
452 นางสาวศิวรัตน์ ยุชัยสิทธิกุล 076350305047-1 บริหารธุรกิจ
453 นางสาววราภรณ์ รวมทรัพย์ 076350306004-1 บริหารธุรกิจ
454 นางสาวอนัฎดา สน่ันก้อง 076360305547-9 บริหารธุรกิจ
455 นายญาโอภาส อมรตานนท์ 076350306005-8 บริหารธุรกิจ
456 นางสาวสปัญดา ตันหลงขจร 076350305021-6 บริหารธุรกิจ
457 นางสาวอนงค์รัตน์ สังข์กลาง 076360304121-1 บริหารธุรกิจ
458 นางสาววัชราภรณ์ ชุตินธราทิพย์ 076350306003-3 บริหารธุรกิจ
459 นางสาวนาฎประภา ย่ังยืน 076350306001-7 บริหารธุรกิจ
460 นางสาวสุภ ิดา  ข า มิน  076360304209-7 บริหารธุรกิจ
461 นางสาวอาทิตยา สิงห์สน่ัน 076360304219-6 บริหารธุรกิจ
462 นางสาวนาเดีย อาดัน 076360304208-9 บริหารธุรกิจ
463 นางสาวรสพร ใจรัก 076350306030-6 บริหารธุรกิจ
464 นางสาวเปรมสิริน ข้องม่วง 076350306024-9 บริหารธุรกิจ
465 นายณภัทร โคตระนพคุณ 076360305552-9 บริหารธุรกิจ
466 นางสาวพรนภา ดีศรี 076360303367-4 บริหารธุรกิจ
467 นางสาวตัสนีม วัธนวาทิน  076350302130-8 บริหารธุรกิจ
468 นางสาวติยากร วรรณปะโพธ์ิ  076360303366-6 บริหารธุรกิจ
469 นายนิศากร  ศรีจันทึก 076350306019-9 บริหารธุรกิจ
470 นางสาวพัชรฤดี บุญเจือจันทร์ 076360304077-8 บริหารธุรกิจ
471 นางสาวสุจิตรา บุญมา 076360304084-4 บริหารธุรกิจ
472 นางสาวพรนภา สุมณฑา 076360305630-3 บริหารธุรกิจ



473 นางสาวฉัตรกมล หงวนไธสง 076250303518-5 บริหารธุรกิจ
474 นางสาวฐิติรักษ์ จรูญวราเสฏฐ์ 076250303530-0 บริหารธุรกิจ
475 นางสาวชนชยา ค าพะมัย 076350302135-7 บริหารธุรกิจ
476 นางสาวนลินวิภา บุญจันทร์ 076360304102-4 บริหารธุรกิจ
477 นางสาวณัฐวรา รอดนิล 076350305017-4 บริหารธุรกิจ
478 นางสาวนิรชา ช้างแก้ว 076350305022-4 บริหารธุรกิจ
479 นางสาวพัชรีรัตน์ เพลินธรรมกุล 076350306023-1 บริหารธุรกิจ
480 นางสาวพิชญ์นรี บุญศิริ 076350304102-5 บริหารธุรกิจ
481 นางสาววราภรณ์ วงศ์ค ารัตน์ 076350306031-4 บริหารธุรกิจ
482 นางสาวธัญลักษณ์ มีทอง 076350304103-3 บริหารธุรกิจ
483 นายภราดร สีสงนาง 076350306033-0 บริหารธุรกิจ
484 นางสาวอาทิชา  สุพิพัฒน์โมลี 076350306035-5 บริหารธุรกิจ
485 นางสาวสุวพัชร ศรีแมน 076360304203-0 บริหารธุรกิจ
486 นางสาวศศินา สการันต์ 076360304204-8 บริหารธุรกิจ
487 นายจิรภัทร คุณเวียน 076350305101-6 บริหารธุรกิจ
488 นางสาวนฤนาฏ ธิดา 076360304052-1 บริหารธุรกิจ
489 นางสาวอรุณศรี นวลมณี 076360304150-3 บริหารธุรกิจ
490 นายชยางกูร ตอสุวพรรณ 076360305611-3 บริหารธุรกิจ
491 นางสาววนัฐสนันท์ ปานเหล็ง  076350305041-4 บริหารธุรกิจ
492 นางสาวกัญญารัตน์  ปะทิเก 07636030422-8 บริหารธุรกิจ
493 นางสาวนวพร บุญจือ 076350303417-8 บริหารธุรกิจ
494 นายอัษฎายุธ เขียวสลับ 076360302013-5 บริหารธุรกิจ
495 นางสาวพรรณปพร สุวภาพ 076350304240-3 บริหารธุรกิจ
496 นางสาวภคมน  ชูมะณี 076350306028-0 บริหารธุรกิจ
497 นายภวัต เสนาะเสียง 076050306120-1 บริหารธุรกิจ
498 นางสาวชัญญาพัชญ์ จิระนัจพันธ์ 076250304032-6 บริหารธุรกิจ
499 นางสาวรดาวรรณ สอนส าแดง 076250303139-0 บริหารธุรกิจ
500 นายพีรวุฒิ สมิตานนท์ 076350303119-0 บริหารธุรกิจ
501 นายอัจฉริยะ ข ามะโน 076250308012-4 บริหารธุรกิจ
502 นายศุภชัย สาเรือง 076360303301-3 บริหารธุรกิจ
503 นางสาวจิรดา แซ่โก 076350308014-8 บริหารธุรกิจ
504 นางสาวอรอุมา แก้วพิมพรม 076250304522-6 บริหารธุรกิจ
505 นางสาวศิริธิดา ฟักพานิช 076250304502-8 บริหารธุรกิจ
506 นางสาวกชกร ศรีนวล 076250304524-2 บริหารธุรกิจ



507 นางสาวนพมาศ ดิสสร 076250304526-7 บริหารธุรกิจ
508 นางสาวพันทิวา สิงห์คาย 076250304509-3 บริหารธุรกิจ
509 นางสาวณัฐฐิกาพร พ่ึงบุญพานิชย์ 076250304521-8 บริหารธุรกิจ
510 นางสาวณิชนันทน์ แซ่ต๋ัน 076250304515-0 บริหารธุรกิจ
511 นางสาวสุภาดา  ศรีใส 076250303137-4 บริหารธุรกิจ
512 นางสาวสุพิชญา คุณชม 076250304513-5 บริหารธุรกิจ
513 นางสาวพราวชมพู พรหมสะโร 076250308004-1 บริหารธุรกิจ
514 นางสาวอรอนงค์ รักหน่ึง 076250303109-3 บริหารธุรกิจ
515 นางสาวกชกร รอดวินิจ 076250304103-5 บริหารธุรกิจ
516 นางสาวกชพร โรจนิรันดร์ 076250304104-3 บริหารธุรกิจ
517 นางสาวโสภิดา น้อมเจริญ 076250304121-7 บริหารธุรกิจ
518 นายกีรติ รุ่งเรือง 076250304110-0 บริหารธุรกิจ
519 นายสุทิวัส พยุงศักด์ิสกุล 076360305610-5 บริหารธุรกิจ
520 นางสาวรุ่งทิพย์ แถวอุทุม 076350303502-7 บริหารธุรกิจ
521 นางสาวโศศิษฐา ภู่ภักดี 076050304046-0 บริหารธุรกิจ
522 นางสาวบุญญิสา โพธ์ิอ่ิม 076250304118-3 บริหารธุรกิจ
523 นายอักษฎาวุฒิ ธนสมบัติชัยแก้ว 076360303368-2 บริหารธุรกิจ
524 นายกันตินันท์ บรรจงพินิจ 076250304119-1 บริหารธุรกิจ
525 นางสาวอาจารีย์ เสงีายมศักด์ิ 076360303362-5 บริหารธุรกิจ
526 นางสาวอาจารี เจริญสุข 076260304034-1 บริหารธุรกิจ
527 นางสาวภาณุมาศ สิงห์ไข่มุกข์ 076350303208-1 บริหารธุรกิจ
528 นางสาวกัญจนพร วรรณกูล 076350303133-1 บริหารธุรกิจ
529 นางสาวนิศารัตน์ แสนตลับ 076360304095-0 บริหารธุรกิจ
530 นางสาวอภิสรา สังข์เงิน  076350305023-2  บริหารธุรกิจ
531 นางสาวพรทิพย์ เสมอหน้า 076350303113-3 บริหารธุรกิจ
532 นางสาวชลิตา ก้ัวมาลา 076350303026-7 บริหารธุรกิจ
533 นางสาวชมพูนุช ศิลปักษา 076350303041-6 บริหารธุรกิจ
534 นายกิตติกูล ใช้สรอย 076350305027-3 บริหารธุรกิจ
535 นางสาวฉันทนา จันทวงษา 076350303118-2 บริหารธุรกิจ
536 นายชิติพัทธ์ นวลฤทัย 076350305035-6 บริหารธุรกิจ
537 นายสุรชัย ไชยเชษฐ์ 076350305029-9 บริหารธุรกิจ
538 นางสาวกัลญา อยู่โคกรัตน์ 076350305012-5 บริหารธุรกิจ
539 นายเอกวุฒ วัจนะพยนต์ 076350305039-8 บริหารธุรกิจ
540 นายวชิรวิทย์ วงค์รอบ 076350305002-6 บริหารธุรกิจ



541 นางสาวอัญชลี เนตรแก้ว 076350303029-1 บริหารธุรกิจ
542 นางสาวกัญญารัตน์ มงคลวรรณ 076250306028-2 บริหารธุรกิจ
543 นายอธิวัฒน์ ธนสินศิริวัฒนา 076050304532-9 บริหารธุรกิจ
544 นางสาวณัฐวรรณ ทัศน์ทอง 076250306009-2 บริหารธุรกิจ
545 นางสาววันวิสา โจ้นโทน 076250306004-3 บริหารธุรกิจ
546 นางสาวพัชรินทร์ ถินพนา 076350304229-6 บริหารธุรกิจ
547 นายชิติพัทธ์ นวลฤทัย 076350305035-6 บริหารธุรกิจ
548 นายนิติพงศ์ เรืองวรรณ 076360302125-7 บริหารธุรกิจ
549 นางสาวชนกนันท์ เชิดชูสัตย์ 076360303334-4 บริหารธุรกิจ
550 นางสาวพักตร์วิภา เจริญราษฎร์ 076350303013-5 บริหารธุรกิจ
551 นางสาวพรนภา สุมณฑา 076360305630-3 บริหารธุรกิจ
552 นางสาววิไลวรรณ มะติดิน 076360305616-2 บริหารธุรกิจ
553 นายปรวินท์  อินทรพิทักษ์ 076360305022-3 บริหารธุรกิจ
554 นายณัฐนันท์ สายยางหล่อ 076360305110-6 บริหารธุรกิจ
555 นางสาวมนัสวี เผ่ือนผ่อง 076350302111-8 บริหารธุรกิจ
556 นางสาวนวพร ห่อนาค 076350304236-0 บริหารธุรกิจ
557 นายชาคริต ฤทธิยาน 076360305021-5 บริหารธุรกิจ
558 นายปภัส กลีบบัวทอง 076360305012-4 บริหารธุรกิจ
559 นายกันตพัฒน์ สวนอ้วน 076360305010-8 บริหารธุรกิจ
560 นางสาวฐนิดา อาจเอ้ือม 076350304208-0 บริหารธุรกิจ
561 นายปรวินท์  อินทรพิทักษ์ 076360305022-3 บริหารธุรกิจ
562 นางสาวอารียา เช้ือม่ัน 076350304228-8 บริหารธุรกิจ
563 นายพีระพัฒน์ ตันเสน 076360305005-8 บริหารธุรกิจ
564 นายพิริยะ ปุ่มแม่น 076360305016-5 บริหารธุรกิจ
565 นายวีรพล กาญจนพันธ์ 076360305104-9 บริหารธุรกิจ
566 นายธนดล สีเดือน 076360305035-5 บริหารธุรกิจ
567 นางสาวกนกภรณ์ ศุภรัตน์ 076260305151-2 บริหารธุรกิจ
568 นางสาวภควดี อบอุ่น 076350304221-3 บริหารธุรกิจ
569 นายพลเทพ พันธ์ุเสือ 076360305011-6 บริหารธุรกิจ
570 นายศุภกร เผือกสาลีวงษ์ 076360305117-1 บริหารธุรกิจ
571 นายภาณุพงศ์ สีผ้ึงทอง 076350305054-7 บริหารธุรกิจ
572 นางสาวกุลธิดา รอดภัย 076350304239-5 บริหารธุรกิจ
573 นางสาวศิริวรรณ ฉัตรนิมิต 076350304244-5 บริหารธุรกิจ
574 นางสาวศิริวรรณ ฉัตรนิมิต 076350304244-5 บริหารธุรกิจ



575 นายณัฐพงศ์ อินสนธ์ิ 076360305014-0 บริหารธุรกิจ
576 นายบริบูรณ์ ด่านศรีสุข 076360305028-0 บริหารธุรกิจ
577 นางสาวอาทิติยา สุขจันทร์ 076360304142-0 บริหารธุรกิจ
578 นางสาวปณิตา พร้อมประชัน 076360304043-0 บริหารธุรกิจ
579 นางสาวอนุสสรา ตันตระกูล 076360304092-7 บริหารธุรกิจ
580 นายณัฐวุฒิ วิสารัตน์ 076360305015-7 บริหารธุรกิจ
581 นางสาวสงกรานต์ พรมมี 076360304093-5 บริหารธุรกิจ
582 นางสาวเสาวภาคย์ แก้วน้ าเย็น 076360305636-0 บริหารธุรกิจ
583 นางสาวอดิศา ปุ่นโหมด 076360305639-4 บริหารธุรกิจ
584 นางสาวสุดารัตน์ พรมมาวัน 076360304097-6 บริหารธุรกิจ
585 นางสาวศิริวรรณ ฉัตรนิมิต 076350304244-5 บริหารธุรกิจ
586 นางสาวสโรชา บุญปลีก 076360303377-3 บริหารธุรกิจ
587 นางสาวนันทิกา มิงสะเมาะ 076350303618-1 บริหารธุรกิจ
588 นางสาวช่อผกา ทองสกุล 076360303319-5 บริหารธุรกิจ
589 นายสมิทธ์ อุษณีษมาศ 076360305634-5 บริหารธุรกิจ
590 นางสาวพิชญ์สินี ประครองใจ 076360304034-9 บริหารธุรกิจ
591 นางสาวสไบทิพย์  พวงประเสริฐ 076360304039-8 บริหารธุรกิจ
592 นางสาวเจนจิรา บุทธเสน 076360304140-4 บริหารธุรกิจ
593 นางสาวชลิกา อัคร พันธ์ุ 076350304402-9 บริหารธุรกิจ
594 นางสาวฐิติภา  อ่ิมใจ 076350304401-1 บริหารธุรกิจ
595 นายพรชัย ทับทิมเทศ 076360305008-2 บริหารธุรกิจ
596 นางสาวกิตติมา ท้าวนาม 076360305632-9 บริหารธุรกิจ
597 นางสาววันวิสา เหมะ 076350304236-1 บริหารธุรกิจ
598 นางสาวอภิญญา แซ่ล้อ 076360304234-5 บริหารธุรกิจ
599 นางสาวลักษมณ บัวสุวรรณ 076350304420-1 บริหารธุรกิจ
600 นายยศธรา สมนิยาม 076360305017-3 บริหารธุรกิจ
601 นางสาวอนิญพร  ภูมิราช 076360304183-4 บริหารธุรกิจ
602 นางสาวโยษิตา ภู่พวง 076360305655-0 บริหารธุรกิจ
603 นางสาวสรัลชนา หลีเหล็ม 076350304216-3 บริหารธุรกิจ
604 นางสาวพัชรินทร์ ไกยเดช 076360304462-2 บริหารธุรกิจ
605 นายฟาฮัต ด ารงค์หวัง 076360305633-7 บริหารธุรกิจ
606 นายนันทพงศ์ กุลบุตร 076350303114-1 บริหารธุรกิจ
607 นางสาวกัญญาลักษณ์ น้ าชัยศรี 076350305105-7 บริหารธุรกิจ
608 นายทศภณ ยุบลมล 076350305106-5 บริหารธุรกิจ



609 นางสาวชนากานต์ ประไพสิทธิ 076350305109-9 บริหารธุรกิจ
610 นายปิติพัฒน์ อักษรดิษฐ 076350305034-9 บริหารธุรกิจ
611 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชลธิชาชลาลักษณ์ 076360302105-9 บริหารธุรกิจ
612 นายชัยธวัช ไทยวงษ์ 076360302038-2 บริหารธุรกิจ
613 นางสาวอาทิตยา สุนทกุล 076360304202-2 บริหารธุรกิจ
614 นายเจษฎากร จันทเวช 076350303328-7 บริหารธุรกิจ
615 นางสาวกาญจนี อินทเก้ือ 076360304201-4 บริหารธุรกิจ
616 นางสาวอาริยา เวทยา 076360304207-1 บริหารธุรกิจ
617 นางสาวพรพิมล เครือพัฒน์ 076360304206-3 บริหารธุรกิจ
618 นางสาวบุณยนุช ผิวหอม (ม้ินท์) 076360304431-7 บริหารธุรกิจ
619 นางสาวสุจิรา ผ่านส าแดง 076350304425-0 บริหารธุรกิจ
620 นางสาวณัฐพัชร์ พงศ์จรรยากร  076360302005-1 บริหารธุรกิจ
621 นายธีรวิทย์ สิทธิบุญ 076360303335-1 บริหารธุรกิจ
622 นางสาวเจนจิรา ภิญโญยศ 0763603040075 บริหารธุรกิจ
623 นางสาวบุษยมาศ ยังพระเดช 076350304128-0 บริหารธุรกิจ
624 นางสาววันวิสา สีคง 076360303310-4 บริหารธุรกิจ
625 นายพีรวิชญ์ เท่ียงตรง 076360304103-2 บริหารธุรกิจ
626 นางสาววาริพินท์ุ สิทธิประเสริฐ 076360304118-0 บริหารธุรกิจ
627 นางสาวศศิธร เรืองด้วง 076360304190-9 บริหารธุรกิจ
628 นางสาวภิภัชริญ เพชรรัตน์ 076350304422-7 บริหารธุรกิจ
629 นางสาวกวิสรา อินปัญญา 076360304194-1 บริหารธุรกิจ
630 นางสาวนราภรณ์ เปล่งเพชร 076350303139-8 บริหารธุรกิจ
631 นางสาวเพชรฟ้า ค าพันธ์ 076360302024-2 บริหารธุรกิจ
632 นางสาวอัมพิรา กันทอง 076360304146-1 บริหารธุรกิจ
633 นายวัฒนพัฒน์ งามพิลา 076350303332-9 บริหารธุรกิจ
634 นายกฤษกร แซ่ล้ี 076360304106-5 บริหารธุรกิจ
635 นางสาวสาวิตรี ก๊กเครือ 076360303314-6 บริหารธุรกิจ
636 นางสาวนภัสสร ดรุณเนตร 076360304136-2 บริหารธุรกิจ
637 นางสาวจารุวรรณ พวงมาลัย 076360304120-6 บริหารธุรกิจ
638 นางสาวมุกขรินทร์ เอ่ียมอุไร 076360304122-2 บริหารธุรกิจ
639 นายอนุพงษ์ ทองย่อย 076360305643-6 บริหารธุรกิจ
640 นางสาวศุภกาญจน์ อินทรสิทธ์ิ 076360304015-8 บริหารธุรกิจ
641 นางสาวนันทพร นุ้ยสอน 076360304003-4 บริหารธุรกิจ
642 นางสาวภัคนาถ แก้วเพ็ง 076360304078-6 บริหารธุรกิจ



643 นางสาวภัทรมน เขียวอ่อน 076360304025-7 บริหารธุรกิจ
644 นางสาวปิยะฉัตร ศุภวงศ์วรรธนะ 076360304182-6 บริหารธุรกิจ
645 นายวรากร แซ่ฉ่ัว 076360304081-0 บริหารธุรกิจ
646 นางสาว อรัญญา เดชขันธ์ 076350306036-3 บริหารธุรกิจ
647 นางสาวกมลทิพย์ นวลบุตร 076350304118-1 บริหารธุรกิจ
648 นายภัทร พล ส่ง ทอง 076360303312-0  บริหารธุรกิจ
649 นายธัญพิสิษฐ์ บูรณศักด์ิสถิตย์ 076350304412-8 บริหารธุรกิจ
650 นางสาวอาริญา บุตรพรม 076360303326-0 บริหารธุรกิจ
651 นางสาวภาณุมาศ สิงห์ไข่มุกข์ 076350303208-1 บริหารธุรกิจ
652 นางสาวทักษภร วรรณมงคล 076350304513-3 บริหารธุรกิจ
653 นางสาวสุกัญณิการ์ จันทาศรี 076360304013-3 บริหารธุรกิจ
654 นางสาวภัทรมน เขียวอ่อน 076360304025-7 บริหารธุรกิจ
655 นางสาวบุญยนิษฐ์  หิรัญอ าไพ 076350303313-9 บริหารธุรกิจ
656 นางสาวศันสนีย์ เพลิดพราว 076360304476-2 บริหารธุรกิจ
657 นางสาวศุภกาญจน์ อินทรสิทธ์ิ 076360304015-8 บริหารธุรกิจ
658 นางสาวศิริศักด์ิ แซ่ซ้ิม 076350304427-6 บริหารธุรกิจ
659 นางสาวภีรตรี แช่มเกตุ 076350304440-9 บริหารธุรกิจ
660 นางสาวกัญญาณัฐ ชมภูโกฐ 076360304016-6 บริหารธุรกิจ
661 นางสาวอภิญญา. พูลสวัสด์ิ 076350304403-6 บริหารธุรกิจ
662 นางสาวอวัสยา พระลักษณ์ 076350306016-5 บริหารธุรกิจ
663 นายเขียว มูฮัมหมัด 076360304062-0 บริหารธุรกิจ
664 นางสาวอภิญญา พูลสวัสด์ิ 086350304403-7 บริหารธุรกิจ
665 นางสาวกัญญาณัฐ ชมภูโกฐ 076360304016-6 บริหารธุรกิจ
666 นางสาวอวัสยา พระลักษณ์ 076350306016-5 บริหารธุรกิจ
667 นางสาวสุภัชชา มะวงค์ 076350304443-3 บริหารธุรกิจ
668 นางสาวสรัลดา มัคราช 076350304429-2 บริหารธุรกิจ
669 นายเจษฎากร จันทเวช 076350303328-7  บริหารธุรกิจ
670 นางสาวณัฐณิชา แดงวงศ์เจริญพร 076350303311-3 บริหารธุรกิจ
671 นางสาววัณณิตา ลูกศร 076360303016-7 บริหารธุรกิจ
672 นางสาวพัชรินทร์ เมืองปลอด 076360304072-9 บริหารธุรกิจ
673 นางสาวศันสนีย์ จิตภิรมย์ 076360304001-8 บริหารธุรกิจ
674 นางสาวณัฏฐ์ชยธร ฐิตารีย์ธราณิช 076360304002-6 บริหารธุรกิจ
675 นางสาวพชรมน เสง่ียมงาม 076360304035-6 บริหารธุรกิจ
676 นางสาวริศรา อาศัยนา 076360304031-5 บริหารธุรกิจ



677 นางสาวปริยกร บุญเชิด 076350304003-5 บริหารธุรกิจ
678 นางสาวศันสนีย์ เพลิดพราว 076360304476-2 บริหารธุรกิจ
679 นายสหชาติ นุชโพธ์ิ 076350304023-3 บริหารธุรกิจ
680 นางสาวชลดา จอมกระโทก 076350304511-7 บริหารธุรกิจ
681 นายศรณ์ราม เอกวรกิตติคุณ 076350306017-3 บริหารธุรกิจ
682 นางสาวณัฐณิชา หิรัญวงษ์ 076350304438-3 บริหารธุรกิจ
683 นางสาว เนตรนภา ทองค ามา 076350306025-6 บริหารธุรกิจ
684 นางสาวณัฐวีร์ จุลมกร 076350306014-0 บริหารธุรกิจ
685 นางสาวชุติมา สิงห์ครุธ 076350304026-6 บริหารธุรกิจ
686 นายพีรพัฒน์ ปานูต 076350303533-2 บริหารธุรกิจ
687 นางสาวธนพร แจ้งชุ่ม 076360304196-6 บริหารธุรกิจ
688 นางสาวณัฐชยา จันทรสูตร 076350306040-5 บริหารธุรกิจ
689 นางสาวศิรินาฏ อะโรคา 076360304022-4 บริหารธุรกิจ
690 นางสาวอาทิตยา เกิงฝาก 076360304019-0 บริหารธุรกิจ
691 นางสาวสุชาดา ทองวิจิตร 076360304124-8 บริหารธุรกิจ
692 นายวิกรณ์ มิสสิง ร์  076260305039-9 บริหารธุรกิจ
693 นางสาวพิชชาภัสร์ ปล้ืมประเสริฐ 076350304017-5 บริหารธุรกิจ
694 นางสาวธัญธิตา อ่ าทิม 076350304024-1 บริหารธุรกิจ
695 นางสาววราภรณ์  ฉิมน้อย 076350304220-5 บริหารธุรกิจ
696 นางสาวณัฎฐณิชา สุทธิจินดา 076350303002-8 บริหารธุรกิจ
697 นางสาวพิณภิชา สิงหเดช 076350303022-6 บริหารธุรกิจ
698 นางสาวธัญญา  แตงเผือก 076360305542-0 บริหารธุรกิจ
699 นางสาวภีรตรี แช่มเกตุ 076350304440-9 บริหารธุรกิจ
700 นางสาวภีรตรี แช่มเกตุ 076350304440-9 บริหารธุรกิจ
701 นางสาวสุภาวดี ทองประสม 076360304068-7 บริหารธุรกิจ
702 นางสาววัลยา ซ่อมจันทึก 076350303335-2 บริหารธุรกิจ
703 นางสาวเกศราภัทร เกตุแก้ว 076350304119-9 บริหารธุรกิจ
704 นางสาวปิยะธิดา ถ่ินจาด 076360304164-4 บริหารธุรกิจ
705 นางสาวอาทิตยา เกิงฝาก 076360304019-0 บริหารธุรกิจ
706 นางสาวเสาวณิต แก้วธรรม 076360302017-6 บริหารธุรกิจ
707 นางสาวมาลิณี ลาโสภี 076360302015-0 บริหารธุรกิจ
708 นางสาวนิศารัตน์ แสนตลับ 076360304095-0 บริหารธุรกิจ
709 นางสาวหทัยรัตน์ ไตรบุญ 076360304159-4 บริหารธุรกิจ
710 นางสาวกฤตยา อ านวยผลชัย 076350304444-1 บริหารธุรกิจ



711 นางสาวอาทิตยา เกิงฝาก 076360304019-0 บริหารธุรกิจ
712 นางสาวณัฐนรี ธรรมนิตย์ถาวร 076350302110-0 บริหารธุรกิจ
713 นางสาวขวัญจิรา พรรณแสง 076350303039-0 บริหารธุรกิจ
714 นางสาวพรพิมล พงษ์สุวรรณ 076350303030-9 บริหารธุรกิจ
715 นาวสาวเสาวณีย์ แก้วธรรม 076360302016-8 บริหารธุรกิจ
716 นางสาวสุพรรณี หลักศิลา 076360304177-6 บริหารธุรกิจ
717 นางสาวชลธิชา ใจยะสาร 076360304213-9 บริหารธุรกิจ
718 นาวสาวเสาวณีย์ แก้วธรรม 076360302016-8 บริหารธุรกิจ
719 นางสาวปนัดดา อุ่นวงศ์ 076350303346-9 บริหารธุรกิจ
720 นางสาวสุบงกช โนอ๊วบ 076350303446-7 บริหารธุรกิจ
721 นางสาวสุวิมล จันทะโมคา 076350304032-4 บริหารธุรกิจ
722 นางสาวสุภาพรรณ จงมหาสวัสด์ิ 056350201202-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
723 นางสาวฐานิต แย้มย้ิม 056350201129-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
724 นางสาวนภัสรร รุ่งเจริญ 056350201136-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
725 นางสาวพิมพิศา ชะนาผล 056350201122-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
726 นายจิตปกรณ์ ช านาญปืน 110370330732-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
727 นายสานนท์ กาละนัง 056350201209-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
728 นายปัญญวัฒน์ เกิดผล 056350201008-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
729 นายปณิธิ สุขมาศ 056350201021-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
730 นางสาวรภัสกุล กุลอ้น 056350201029-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
731 นางสาวพรปิยา แซ่แต้ 056350201025-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
732 นางสาวสุชาดา ธรรมจง 056350201007-4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
733 นางสาวปาริชาติ คงดี 056350201009-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
734 นายกรณ์ธนัตถ์ อัมพรพิพัฒน์ 056350201030-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
735 นายพลากร  แสงสุ่ม  056350204012-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
736 นายศรชัย ปรางประยงค์ 056350204006-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
737 นายนพรุจ แดงอ่อน 056350204020-4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
738 นายศรชัย ปรางประยงค์ 056350204006-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
739 นายเมธัส เย็นวงศ์สุข 056350201222-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
740 นายวัชรดุล แดง ประพันธ์ 056350204002-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
741 นายอินทรปันต์ ค าภูมี 056350204003-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
742 นายจิตปกรณ์ ช านาญปืน 110370330732-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
743 นายธีร์ธัช ทองอภิชาติ 056350204013-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
744 นายภัทรดนัย  อิงสันเทียะ 056350201221-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



745 นายศรัณย์ภัทร ปัญญพลกุลวัฒน์ 056250201202-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
746 นายสหัสวรรษ อิทธิธนากร 056250201205-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
747 นายเศรษฐิชัย อดุลย์รัมย์ 056250201220-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
748 นายธนเดช ม่วงวงษ์ 056350201227-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
749 นางสาวนมิตรา  อ่วมแอร่ม 076360304012-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
750 นายสิริพงศ์  จารุจรัสพงศ์ 056360403727-2 วิศวกรรมศาสตร์
751 นายสรกฤช เอ่ียมสอาด 056350401110-4 วิศวกรรมศาสตร์
752 นางสาวสุรัสวดี เปรมใจ 056350401131-0 วิศวกรรมศาสตร์
753 นางสาวณัฐณิชา  ปะติเก 056350401148-4 วิศวกรรมศาสตร์
754 นายศักรินทร์ ช่วยประดิษฐ์ 056350403033-6 วิศวกรรมศาสตร์
755 นางสาวณัฐธิดา  สิงห์สอน 056350402023-8 วิศวกรรมศาสตร์
756 นายกฤษณัฐ ชาวดง 056360402029-4 วิศวกรรมศาสตร์
757 นายณัฐพงศ์ ไกรงู 056350404035-0 วิศวกรรมศาสตร์
758 นางสาวณัฐธิดา  สิงห์สอน 056350402023-8 วิศวกรรมศาสตร์
759 นายราชวิทย์ ยุติวงษ์ 056360455050-6 วิศวกรรมศาสตร์
760 นายปริญญา ลอยฟ้า 056360402021-1 วิศวกรรมศาสตร์
761 นายณัฐพงษ์  ศรีสวัสด์ิ 056350403093-0 วิศวกรรมศาสตร์
762 นายธนัท เรืองพิทยา 056360402002-1 วิศวกรรมศาสตร์
763 นางสาววิยดา โคตรภูเขียว  056350402012-1 วิศวกรรมศาสตร์
764 นางสาวภานุมาศ ลัทธิธรรม 056360455016-7 วิศวกรรมศาสตร์
765 นางสาวกฤษณวรรณ เวชนันท์ 056350405012-8 วิศวกรรมศาสตร์
766 นางสาวสิมิรัน ป่ินนิล 056350403066-6 วิศวกรรมศาสตร์
767 นายวิธิสรรค์  จ้อยสองศรี 056350407019-1 วิศวกรรมศาสตร์
768 นางสาวภัคจิรา ล้ีอริยะกุล 056350405021-9 วิศวกรรมศาสตร์
769 นางสาววิมลสิริ ผู้ภักดี 056350407043-1 วิศวกรรมศาสตร์
770 นางสาว วิมลสิริ ผู้ภักดี 0563504070431 วิศวกรรมศาสตร์
771 นายกฤษฎา ป้ัน กันอินทร์ 0563604020039 วิศวกรรมศาสตร์
772 นางสาวมณทิรา ตันยุชน 056350402004-8 วิศวกรรมศาสตร์
773 นางสาวรุ่ง สวนแก้ว 056350407036-5 วิศวกรรมศาสตร์
774 นางสาววิยดา โคตรภูเขียว 056350402012-1 วิศวกรรมศาสตร์
775 นายอดุลย์ วิเวกวรรณ 056360402006-2 วิศวกรรมศาสตร์
776 นางสาวสุดารัตน์ ผลดี 056360402047-6 วิศวกรรมศาสตร์
777 นางสาวฉัตรลดา ชนะนันทอาภา 056360404722-2 วิศวกรรมศาสตร์
778 นางสาวอริสรา หิรัญเพ่ิม 056360455021-7 วิศวกรรมศาสตร์



779 นายวิษณุ ช้างน้อย 056350407018-3 วิศวกรรมศาสตร์
780 นางสาวประภัสราภา ผากงค า 056350404034-3 วิศวกรรมศาสตร์
781 นายปรมินทร์ มะหะหมัด 056350401133-6 วิศวกรรมศาสตร์
782 นายธนวุฒิ วงศ์กล่อมจิต 056360404719-8 วิศวกรรมศาสตร์
783 นางสาวเบญญาภา เขียวรี 056350402016-2 วิศวกรรมศาสตร์
784 นายธีรภัทร์ บุญประดิษฐ์ 056350401013-9 วิศวกรรมศาสตร์
785 นายอติชาต ภิญโย 056350401010-6 วิศวกรรมศาสตร์
786 นางสาวมนต์ทิพย์ พฤกษาสุภโชค 056350402015-4 วิศวกรรมศาสตร์
787 นายธีรภัทร์ บุญประดิษฐ์ 056350401139-3 วิศวกรรมศาสตร์
788 นายวัชรากร ด ารงวิริยะสิทธ์ิ  056350401039-5 วิศวกรรมศาสตร์
789 นายสักก์วสุ พิชย์ขวัญม่ิง 056350401117-9 วิศวกรรมศาสตร์
790 นางสาวณัฐกมล บุญพินิจ 056350402017-0 วิศวกรรมศาสตร์
791 นายสิทธิชัย  ศรีสันต์ 056350401143-5 วิศวกรรมศาสตร์
792 นายรัฐพล หนูเทศ 056360455006-8 วิศวกรรมศาสตร์
793 นายเตชิต คินขุนทด 056350401028-8 วิศวกรรมศาสตร์
794 นายพชร ชมภูศรี 056350403539-2 วิศวกรรมศาสตร์
795 นายนิธินันท์ ภาคแก้ว 056350401034-6 วิศวกรรมศาสตร์
796 นายพฤทธ์ิ อาทิตย์เท่ียง 056360455059-7 วิศวกรรมศาสตร์
797 นายสุพรรณสิทธ์ิ กาฬษ ร 056360455013-4 วิศวกรรมศาสตร์
798 นายยอดธง รุนรุจิ 056360455031-2 วิศวกรรมศาสตร์
799 นางสาวกนกพร เกตุจรูญ 056350407026-6 วิศวกรรมศาสตร์
800 นายสงกรานต์ นาคอ่อน 056360402011-2 วิศวกรรมศาสตร์
801 นายทศพร วงษ์เหรียญทอง 056360455042-3 วิศวกรรมศาสตร์
802 นายภัทร ณ รังษี 056360455038-1 วิศวกรรมศาสตร์
803 นายวรพล กาญจนกันติ 056360455018-3 วิศวกรรมศาสตร์
804 นายธนภัทร สัญญพรหม 056360455017-5 วิศวกรรมศาสตร์
805 นายสิทธิกร โชระเวก 056360455035-7 วิศวกรรมศาสตร์
806 นายปรัชญา ยาสะบู่ 056360455024-1 วิศวกรรมศาสตร์
807 นายบัญชา สุนทรอินทร์ 056360455034-0 วิศวกรรมศาสตร์
808 นางสาวสุดารัตน์ มาโยธา 056110101006-5 วิศวกรรมศาสตร์
809 นายปวินท์ อัครพลไพศาลสิน 056350402030-3 วิศวกรรมศาสตร์
810 นางสาวขวัญเรือน อบมาลี 056350401043-7 วิศวกรรมศาสตร์
811 นางสาวพรชิตา สุวรรณหอม 056350407041-5 วิศวกรรมศาสตร์
812 นายภาณุพงศ์ พุทธพงษ์ 056350402009-7 วิศวกรรมศาสตร์



813 นายปิยะพงษ์ วงศ์บาตร 056360404728-9 วิศวกรรมศาสตร์
814 นางสาวชลิตา จันทร์คนึง 056350402019-6 วิศวกรรมศาสตร์
815 นายกฤติกา เนียมหะ 056350403067-4 วิศวกรรมศาสตร์
816 นางสาวนันท์นภัส ปราบคช 056350405018-5 วิศวกรรมศาสตร์
817 นายธรรณ์ เจริญสุข 056360455037-3 วิศวกรรมศาสตร์
818 นายธีรวีร์  นัคเร 056350405088-8 วิศวกรรมศาสตร์
819 นางสาวนันทิชา มลสุขราช 056350407017-5 วิศวกรรมศาสตร์
820 นางสาวอมราวดี มารุตวงษ์ 056360402019-5 วิศวกรรมศาสตร์
821 นางสาวธนพร ไชยาค า 056360402022-9 วิศวกรรมศาสตร์
822 นายกฤษณะ สมจันทึก 056360402008-8 วิศวกรรมศาสตร์
823 นายพจวัฒน์ ผาพองยุน 056250405063-3 วิศวกรรมศาสตร์
824 นางสาวธานีรัชต์ เย็นเจริญ 0563604047224-8 วิศวกรรมศาสตร์
825 นางสาวรังสิมา ผดุงผล 056350407016-7 วิศวกรรมศาสตร์
826 นายธนดล ทองคงเหย้า 056360404714-9 วิศวกรรมศาสตร์
827 นางสาวณัชชา สารลึก 056250401033-0 วิศวกรรมศาสตร์
828 นางสาวชนากานต์ จุกสีดา 056150407051-8 วิศวกรรมศาสตร์
829 นายนูรฮัมดี แวมะแซ 056150407034-4 วิศวกรรมศาสตร์
830 นายธนพล พราหมเทศ 056350407037-3 วิศวกรรมศาสตร์
831 นายวชิรวิทย์ พวงพุฒ 056350407042-3 วิศวกรรมศาสตร์
832 นายเกียรติคูณ อยู่ดี 056360403711-6 วิศวกรรมศาสตร์
833 นายจตุรงค์ ศิริประทุมมาศ 056360403703-3 วิศวกรรมศาสตร์
834 นายสุรสิทธ์ิ สุขจิตร 056360455020-9 วิศวกรรมศาสตร์
835 นายมงคล ลับโคกสูง 056360455033-2 วิศวกรรมศาสตร์
836 นางสาวเกวลิน โพธ์ิทอง 076350101114-5 ศิลปศาสตร์
837 นางสาวสุพิชฌาย์ แสงนิล 076350102132-6 ศิลปศาสตร์
838 นางสาวญาสุมินทร์ เกษโสภา 076350104109-2 ศิลปศาสตร์
839 นางสาวธนวรรณ เพชรไก 076350101033-7 ศิลปศาสตร์
840 นางสาวอรณัฐ ทิมา 076350101034-5 ศิลปศาสตร์
841 นางสาวพัชริดา แสงศรี 076350103109-3 ศิลปศาสตร์
842 นางสาวกุลธิดา สังผัน 076350101119-4 ศิลปศาสตร์
843 นางสาวสุนิฐษา พงษ์คละ 076350101120-2 ศิลปศาสตร์
844 นายสมเกียรติ โพธ์ิเงิน 076350101124-4 ศิลปศาสตร์
845 นางสาวศศิกานต์ เกตุเรือง  076350101121-0  ศิลปศาสตร์
846 นางสาวภัทรดา เขียวดวงดี 076350101003-0 ศิลปศาสตร์



847 นางสาวอาริษา หม่ืนนารายณ์ 076350202102-9 ศิลปศาสตร์
848 นางสาวณัฐกานต์ ค าวิชา 076350103033-5 ศิลปศาสตร์
849 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณมาลี 076050103130-5 ศิลปศาสตร์
850 นางสาวอรจิรา ศรีทอง 076050103146-1 ศิลปศาสตร์
851 นางสาวจุฑามาศ พรหมประโคน 076350101125-1 ศิลปศาสตร์
852 นางสาวสุวพิชญ์ พิมทอง 076350102029-4 ศิลปศาสตร์
853 นางสาวสุภาพร ผ่านแผ้ว 076250103139-2 ศิลปศาสตร์
854 นางสาวนิชดา พุ่มสุข 076350102034-4 ศิลปศาสตร์
855 นางสาวสุวนันท์ หวังดี 076350101029-5 ศิลปศาสตร์
856 นางสาวปรียาภรณ์ โพธ์ิวัน 076350101030-3 ศิลปศาสตร์
857 นางสาวกุลณัฐ เพชรสุทธ์ิ 076350101017-0 ศิลปศาสตร์
858 นางสาวกรรวี นุตรทัศน์ 076350101035-2 ศิลปศาสตร์
859 นางสาวสุธาวดี เขียวน้อย 076350104107-6 ศิลปศาสตร์
860 นางสาวมนัสมณ อยู่เย็น 076350101106-1 ศิลปศาสตร์
861 นายณัฐวุฒิ เลณสัจจกุล 076350103130-9 ศิลปศาสตร์
862 นางสาวฟาติมา แช่มลือนาม 076350101108-7 ศิลปศาสตร์
863 นางสาวกนกวรรณ ห้าวหาญ 076350101107-9 ศิลปศาสตร์
864 นายชวิศ ดิษมานพณรงค์ 076350103117-6 ศิลปศาสตร์
865 นางสาววรัญญา เอ้โทบุตร 076350103140-8 ศิลปศาสตร์
866 นายพงศธร ดนัยสวัสด์ิ 110180120298-0 ศิลปศาสตร์
867 นางสาวพวงมณี  อัตตะพรึก 076350103035-0 ศิลปศาสตร์
868 นางสาวปาริชาติ อุดมการณ์ 076350103022-8 ศิลปศาสตร์
869 นางสาวอภิชญา บ ารุงจิตต์ 076350103121-8 ศิลปศาสตร์
870 นางสาวจันทัปปภา บุตตะ 076350104128-2 ศิลปศาสตร์
871 นางสาวพิชชุตา สิงห์เสนา 076350101131-9 ศิลปศาสตร์
872 นางสาวทรรศนีย์ เทือกศรี 076350103031-9 ศิลปศาสตร์
873 นางสาวฟาติมา แช่มลือนาม 076350101108-7 ศิลปศาสตร์
874 นายฐิระศักด์ิ รุ่งเมือง 076350103132-5 ศิลปศาสตร์
875 นางสาวนภัสสรา เลิศพรม 076350103013-7 ศิลปศาสตร์
876 นายชาญณรงค์ จ าปี 076350103134-1 ศิลปศาสตร์
877 นางสาววริศรา รักไทยนิยม 076350103101-0 ศิลปศาสตร์
878 นางสาวธัญญารัตน์ เจริญ 076350103103-6 ศิลปศาสตร์
879 นายปองคุณ ดิตถะวิโรจน์ 076350103151-5 ศิลปศาสตร์
880 นางสาวปรายฟ้า สายบุญมา 076350103020-2 ศิลปศาสตร์



881 นางสาวพฤกษา ลิมปวัชรพงศ์ 076350103004-6 ศิลปศาสตร์
882 นางสาววรรณษา สมอารมณ์ 076350103012-9 ศิลปศาสตร์
883 นางสาวศุทธินี มากล้วนดี 076350101009-7 ศิลปศาสตร์
884 นางสาวสุทธิดา แปลสนม 076350103143-2 ศิลปศาสตร์
885 นางสาวลัดดาวัลย์ ค าทะสูน 076350103049-1 ศิลปศาสตร์
886 นางสาวชุติมา แก้วทอง 076350102014-6 ศิลปศาสตร์
887 นางสาวเพชรลดา คงแก้ว 076350102023-7 ศิลปศาสตร์
888 นางสาวอราดา สินสุวรรณนุกูล 076350102027-8 ศิลปศาสตร์
889 นางสาวจิตรทิพย์ ศรีสุวรรณ 076350102021-1 ศิลปศาสตร์
890 นางสาวปวันรัตน์ นาคน้อย 076350102002-1 ศิลปศาสตร์
891 นางสาวน้ าทิพย์ สุคม 076350102108-6 ศิลปศาสตร์
892 นางสาวนฤมล คุ้มใจดี 076350103038-4 ศิลปศาสตร์
893 นางสาวนริศรา เหิงขุนทด 076250103106-1 ศิลปศาสตร์
894 นางสาวปภาวดี  ข าอ่ า 076350102030-2 ศิลปศาสตร์
895 นางสาวประวินนา ประดิษฐ์ 076350102026-0 ศิลปศาสตร์
896 นางสาวไพลิน วิวัฒนาธนากรกุล 076350101040-2 ศิลปศาสตร์
897 นางสาวสิรินทรา โชติณิชชานุกร 076350101037-8 ศิลปศาสตร์
898 นางสาวพิชญาธรรม ย่องห้ิน 076350102016-1 ศิลปศาสตร์
899 นางสาวกนกธนิกา สิริกิติขจร 076350103135-8 ศิลปศาสตร์
900 นางสาวศิริรัตน์ แก้วศิลา 076350102101-1 ศิลปศาสตร์
901 นางสาวชุติกาญจน์ สุภารี 076350103009-5 ศิลปศาสตร์
902 นางสาวพวงมณี อัตตะพรึก 076350103035-0 ศิลปศาสตร์
903 นายณัฐปคัลภ์ ค าภักดี  076350103018-6 ศิลปศาสตร์
904 นางสาวอมิตา นามเลิศ 076350103019-4 ศิลปศาสตร์
905 นางสาวนวรัตน์ มายะ 076350103015-2 ศิลปศาสตร์
906 นางสาวษิตามดี  โพธ์ิเงิน 076350103029-3 ศิลปศาสตร์
907 นางสาวสุพัตรา เล่ือนสุวรรณ 076350102031-0 ศิลปศาสตร์
908 นางสาวดุสิดารา เรียมสกุลชัย 076350103043-4 ศิลปศาสตร์
909 นางสาวเกวรี ปล่ังกลาง 076350103027-7 ศิลปศาสตร์
910 นางสาวพรญาณี ศรีเรือง 076350103005-3 ศิลปศาสตร์
911 นางสาวจุฬาลักษณ์ มูลกระโทก 076350103008-7 ศิลปศาสตร์
912 นางสาวสุนิสา ปกคลุม 076350103111-9 ศิลปศาสตร์
913 นางสาวปัณฑิกา  มาเรือน 076350104108-4 ศิลปศาสตร์
914 นางสาววรัญญา เอ้โทบุตร 076250103140-8 ศิลปศาสตร์



915 นางสาวสิรีธร วงศ์บุดดี 076350102010-4 ศิลปศาสตร์
916 นางสาวนริษรา เก้ือชุม 076350101111-1 ศิลปศาสตร์
917 นางสาวกาญจนา กาศพร้อม 076350101144-2 ศิลปศาสตร์
918 นางสาวอ๋อมค า มลค า 076350101112-9 ศิลปศาสตร์
919 นางสาวขวัญสิริ ใจสว่าง 076350103119-2 ศิลปศาสตร์
920 นางสาวนัฐมนต์  โสภา 076350103010-3 ศิลปศาสตร์
921 นางสาวเกศริน โปร่งเฉลยลาภ 110150110677-2 ศิลปศาสตร์
922 นางสาวศศิกานต์ สอนพันธ์ 170980037557-2 ศิลปศาสตร์
923 นางสาวชนกสุดา หาบุญมี  076350101008-9 ศิลปศาสตร์
924 นางสาววันวิสา ค าพรัด 076350103120-0 ศิลปศาสตร์
925 นางสาววิชุดา สีดา 076350103123-4 ศิลปศาสตร์
926 นางสาววิชญาพร แจ่มปัญญา 076350103128-3 ศิลปศาสตร์
927 นางสาวนัจจนันท์  กนกสวนทรัพย์ 076350301028-5 ศิลปศาสตร์
928 นางสาวประกายกานต์ สว่างวงษ์ 076350103122-6 ศิลปศาสตร์
929 นางสาวกันตฤทัย แป้นป้ัน 076350101043-6 ศิลปศาสตร์
930 นางสาวสุรีรัตน์ ทองดอนเหมือน 076350102024-5 ศิลปศาสตร์
931 นางสาวภูริชญาฐ์ โชคธนนราทิพย์ 076150101101-6 ศิลปศาสตร์
932 นางสาวพรพรรณ แสงไข่ 136350601002-5 ศิลปศาสตร์
933 นางสาวรินรดา สมบูรณ์ 076350103127-5 ศิลปศาสตร์
934 นางสาวสุทธิชา  นิลแสง 076350102122-7 ศิลปศาสตร์
935 นายพงศธร ดนัยสวัสด์ิ 076350104102-7 ศิลปศาสตร์
936 นายเทภากรณ์ โลหิตรัตนะ  076350102012-0  ศิลปศาสตร์
937 นางสาวเบญจมาศ อุดมประมวล 076350101011-3 ศิลปศาสตร์
938 นางสาวปนัดดา ธรรมเนียม 076350103025-1 ศิลปศาสตร์
939 นางสาวรินรดา สมบูรณ์ 076350103127-5 ศิลปศาสตร์
940 นางสาวภัชราภรณ์ สงวนสุข 076350103139-0 ศิลปศาสตร์
941 นางสาววรัญญา เอ้โทบุตร 076350103140-8 ศิลปศาสตร์
942 นางสาว ธนัญชนก ลีฬหาพนากุล 076350103016-0 ศิลปศาสตร์
943 นางสาวกรกนก ขุริรัง 076350102008-8 ศิลปศาสตร์
944 นางสาววรรณพร แก้วคง 076350102028-6 ศิลปศาสตร์
945 นางสาวชนิษฐา  กุดนอก 0763501021300 ศิลปศาสตร์
946 นางสาวธันยชนก นิลศิริ 076350102035-1 ศิลปศาสตร์
947 นางสาวญาสุมินทร์ เกษโสภา 076350104109-2 ศิลปศาสตร์
948 นายศิลา คงช่ืนสิน 126350903008-9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ



949 นางสาวบงกช บุตรจันทร์ 126350902008-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
950 นางสาวกนกสิริ  เรืองปราชญ์ 126350902013-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
951 บุญญิสา บุญอินทร์ 126350902011-4 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
952 นางสาวนรัตน์ สมบูรณ์ 126350902004-9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
953 นางสาวศศิตราทิพย์ พุทธะสุภะ 126350902001-5 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
954 นายวิชัย ไวชมภู 126350902009-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
955 นายนพนนท์ เลาะหะนะ 126350902012-2 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
956 นางสาวกิติยาภรณ์ หงษ์สร้อย 126350902017-1 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
957 นางสาวสุชาดา หวังปัญญา  126350902015-5 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
958 นายอนุสรณ์ ยานัน 126350903024-6 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
959 นายคุณาพัฒน์ ภู่แก้วเผือก  126350901007-3 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
960 นายนครินทร์ เกตุแก้ว 126350901018-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
961 นางสาวนนทญา แก้วมโนรมย์ 126050901236-4 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
962 นางสาวภัสสร ค าสอาด 126350903003-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
963 นายวรกร ศักด์ิดี 126350903004-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
964 นายภูรินทร์ สรณเจริญพงศ์ 125350903021-2 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
965 นางสาวรัตนาภรณ์ จูมจันทร์ 126350903029-5 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
966 นางสาวพัชราวรรณ เคยคอน 126350903016-2 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
967 นางสาวณัฐพร จิตต์ประสงค์ 126350903030-3 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
968 นางสาวชัชฎา สินบัวผ่อง 126350903002-2 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
969 นางสาวประภัสสร ธรรมสิทธ์ิ 126350903001-4 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
970 นางสาวณิศาชล รักเมือง 126350903020-4 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
971 นางสาวอารญา ศรีดี 126350903023-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
972 นางสาวรัตติยากร โถชัยค า 126350903022-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
973 นางสาวณัฏฐกรณ์ สังคทัต 126350903027-9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
974 นางสาวพิมประภา สองสมุทร 126350903019-6 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
975 นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่ึงภักด์ิ 126350903018-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
976 นางสาวดวงพลอย สอนสุกอง 126350903017-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
977 นางสาวอลิส ดีเลิศ 126250901119-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
978 นางสาวพุฒิชาติ มโนธรรมากุล 126250901126-3 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
979 นายธยางกูร โพรี 126250901123-0 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
980 นายฐานะกรณ์ นพคุณ 126350903009-7 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
981 นายพัชร วัคคีย์พรหม 126250901028-1 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
982 นายธนภรณ์ นะวันทุ 126250901001-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ



983 นายกฤษฎา เปรมเพชร 126250901006-7 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
984 นางสาวมาริสา จินดางาม 126250901013-3 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
985 นางสาวดวงกมล ศิริมาลัย 126250901209-7 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
986 นางสาวชนิกานต์ จูปรางค์ 126250901204-8 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
987 นางสาวนรัตน์ สมบูรณ์ 126350902004-9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
988 นางสาวบุญญิสา บุญอินทร์ 126350902011-4 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
989 นางสาวอันติมา เช้ือผู้ดี 126350902018-9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
990 นางสาวสุชาดา หวังปัญญา  126350902015-5 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
991 นายตริณภพ เจริญศรีวิสุทธ์ิ 135350603110-4 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
992 นางสาวกษิดิศ มณีโชติ 136350603211-0 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
993 นางสาวชลิดา เภาวะนะ 126350701004-2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
994 นางสาวศิริพร ทรัพย์ก่ิง 110200337911-5 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
995 นางสาวกมลชนก บุตรา 126350701014-1 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
996 นางสาวศุภิสรา บัณฑิตคุณธรรม 136250603102-3 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
997 นายฐิติวัชร์ สหวุฒิเรวัฒน์ 136250603109-8 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
998 นางสาวอรุณลักษณ์ สวัสด์ิรักษ์ 136250603131-2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
999 นางสาวศิรดา บุญไตรย์ 136350603203-7 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
1000 นางสาวธนัญญา อินทร์ฉัตร 136350601001-7 อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

หมายเหตุ 1. นักศึกษาจะได้รับรายละเอียดทาง Email เก่ียวกับข้ันตอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมตัวและข้ันตอนการติดต้ังอุปกรณ์

 รวมท้ัง Meeting ID ในการเข้าห้องประชุม

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมในเวลา 10.00 น. เพ่ือเตรียมตัวและเช็คระบบในการถาม-ตอบ

3. หากนักศึกษามีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051,6964


