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0001 13034849 นายศิวกร อยู่ปาน 17401000103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ.)     
0002 13004848 นางสาวธิดารัตน์ มิ่งอรุณ 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0003 13008167 นางสาวปทิตตา ม่วงทอง 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0004 13022880 นางสาวซอเฟีย สาและ 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0005 13027973 นางสาวณิฐชานันท์ นพโรจน์ฐากุล 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0006 13052340 นางสาวศุภิสรา พูนนอก 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0007 13099448 นางสาวปนัดดา มาระพงค์ 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0008 13125656 นางสาวลลิตา โสมณะวัตร 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0009 13131990 นางสาวธัญมาศ ชํานาญ 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0010 13135231 นางสาวกมลวรรณ ปักเขมะยัง 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0011 13136559 นางสาวประภัสสร ล่องสุวรรณา 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0012 13141942 นางสาวสุจีรัตน์ เทียมม่วง 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0013 13150316 นางสาวเจนจิรา พวงรัตน์ 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0014 13150353 นางสาวสุกัญญา แก้ววัน 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0015 13155096 นางสาวสวรรญา นันขุนทด 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0016 13157982 นางสาวพรรษสรณ์ ดีเลข 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0017 13165152 นางสาวสุนิศา ธุรี 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0018 13165305 นางสาวชุติกาญจน์ สีสด 17401005103 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                         
0019 13016447 นางสาวกาญจณา ปัญจ์ภิรานนท์ 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0020 13018836 นางสาวทิพวรรณ จันพิลา 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0021 13026596 นางสาวสุนิสา ขุนสิงห์ 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0022 13052155 นางสาวพรลภัส ชินสกุลรัตนชัย 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0023 13056185 นางสาวสกุลกาญจน์ เตียงทอง 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0024 13058031 นางสาวเกศรา ชุมสนาม 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0025 13058251 นายศุภเสกข์ โลหิตโยธิน 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0026 13072293 นายสิริวัฒนายุทธ สอนการ 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0027 13074769 นางสาวเกวลี วงศ์จินต์ 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0028 13101178 นางสาวเพ็ญจันทร์ ปานะโปย 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0029 13132253 นางสาวชลิดา เกษมสุข 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0030 13133901 นางสาวชุติมา ชิตชลธาร 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0031 13134562 นางสาวสุภาดา พลหมอ 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 (ระบบเปิดวันท่ี 6 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. ระบบปิดวันท่ี 7 มิ.ย. 61 เวลา 18.00 น.)

รอบท่ี  3 การรับตรงร่วมกัน (CH3/2)  ประจําปีการศึกษา  2561
ให้ดําเนินการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ได้ท่ี : https://app.cupt.net/tcas/clearing.php
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0032 13152663 นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0033 13153173 นางสาวฐาปนี มากยอด 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0034 13167714 นายบุณยกร ทองฝาก 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0035 13174286 นางสาวเวธกา อยู่สุข 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0036 13176419 นางสาวกัลยรัตน์ หนูกอง 17401005203 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)                         
0037 13011503 นางสาวนารีรัตน์ พิชิตภัยพาล 17401005403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)                        
0038 13037333 นางสาวธัญญะสุภางค์ ตาพล 17401005403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)                        
0039 13097946 นางสาวจุฑาภรณ์ บุตรไทย 17401005403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)                        
0040 13125534 นางสาวปทิตตา ก้อนคํา 17401005403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)                        
0041 13138900 นางสาวอัญมณี ไฝ่จิตร 17401005403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)                        
0042 13143190 นายพิทวัส คตะวงษ์ 17401005403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)                        
0043 13040240 นางสาวปนัสดา วงค์นํ้าคํา 17401005503 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                                 
0044 13084280 นางสาวรุ่งรวิน นวมเจริญ 17401005503 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                                 
0045 13098351 นายจารุวิชญ์ ศรีบุรี 17401005503 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                                 
0046 13130958 นางสาวกิตติยา จําปาฉวี 17401005503 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)                                 
0047 13052836 นางสาวจุรีรัตน์ บัวบาน 17402000403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)         
0048 13097377 นางสาวยุภาพรรณ บุญนาค 17402000403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)         
0049 13154141 นายจีรวัฒน์ เจริญศิลป์ 17402000403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)         
0050 13156233 นางสาวจุลีกร สีสัน 17402000403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)         
0051 13153746 นายศุภวิชญ์ ฤทธิ์ตรีเนียม 17402003103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)  
0052 13036375 นายจักรกฤษ แก้วฉลาด 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0053 13046420 นางสาวกัณทิมา กระฉอดนอก 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0054 13049968 นางสาวปนัดดา บุญสุขโข 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0055 13054739 นางสาวมุทิตา สีวันนู 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0056 13055383 นางสาวกนกวรรณ จันทรสุข 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0057 13059257 นางสาวจริยา สินสว่าง 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0058 13079832 นางสาววรรณพร จันสีนาค 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0059 13080404 นางสาวศิริประภา เดชจุ้ย 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0060 13092201 นางสาวนุสรา โงสันเทียะ 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0061 13113643 นางสาวกัลย์สุดา เขตตะ 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0062 13114709 นายสันติสุข จันผุด 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
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0063 13126272 นางสาวฐิติมา ใจอ่อน 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0064 13133901 นางสาวชุติมา ชิตชลธาร 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0065 13139130 นางสาวกมลวรรณ ประดับวงษ์ 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0066 13142894 นางสาวทิพวรรณ สุขรมย์ 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0067 13161407 นางสาวโสภิดา สมเพ็ชร์ 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0068 13161481 นางสาวสกุณา อนุไพร 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0069 13167279 นางสาวเอ็นดู ชูรัตน์ 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0070 13177696 นางสาวสายชล นาคสง่า 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0071 13179418 นางสาวกาญจนา ปาสาตัง 17402005203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)         
0072 13017600 นางสาวภาณินี พรหมจรรย์ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0073 13022462 นางสาวอัยซะห์ ลุโบะกาแม 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0074 13033774 นางสาวนูรีน แสงมาน 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0075 13037162 นางสาวธรรมรินทร์ กงถัน 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0076 13037575 นางสาวนัทธมน เกิดมี 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0077 13039306 นางสาวสุรัสวดี ทองสีนุช 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0078 13051069 นางสาวปรายฟ้า จันทร์อิ่ม 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0079 13077520 นางสาวปิยวรรณ กุลสวน 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0080 13081394 นางสาวณัฐชา กําเนิดรัตน์ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0081 13082440 นายชัยวัฒน์ โภคพันธ์ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0082 13087137 นางสาวนลินี พุ่มวัง 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0083 13089600 นางสาวศิริพร ปลอดสกุล 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0084 13098521 นางสาววันวิสา อินทรโชติ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0085 13104641 นางสาวปาจรีย์ ศรีสมโภชน์ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0086 13118569 นางสาวณิชนันทน์ ถือชาติ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0087 13138353 นางสาวธนิษฐา ปักษี 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0088 13141182 นางสาวมุร์ณี อาแด 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0089 13161158 นางสาวซาลสบีลา มาหะ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0090 13161410 นายอัสรี แวสะมะแอ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0091 13162042 นายณภัทร กลีบบัว 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0092 13167465 นางสาวณัฐริกา สายฟ้า 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0093 13169603 นางสาวสกุลพร ศรชัย 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
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0094 13170132 นางสาววชิราภรณ์ ปานน้อย 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0095 13170752 นางสาวรัฎวา หะยีอาแซ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0096 13176118 นางสาวนูรอัยนา ลอมา 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0097 13176448 นายพงศ์ญพัฒน์ รัตนทับทิม 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0098 13178011 นางสาวเรวดี ยาวรัมย์ 17402005303 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)     
0099 13011448 นางสาวชลิดา ปุริสพันธุ์ 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0100 13015731 นางสาวณัฐนันท์ มวลชัยภูมิ 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0101 13021628 นายภาสวิชญ์ สงรักษา 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0102 13023459 นางสาวปาจรีย์ แซ่จึง 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0103 13026894 นางสาวดุษฎี จันดีสาร 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0104 13027066 นายณรงค์วิทย์ รื่นกลาง 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0105 13028769 นางสาวขวัญชีวา ปาเเดง 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0106 13054884 นายสุริยันต์ ชิตรัตถา 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0107 13056444 นางสาววิลาสินี ฟักนาค 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0108 13057525 นางสาวกฤษณา พรมทอง 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0109 13072293 นายสิริวัฒนายุทธ สอนการ 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0110 13079196 นางสาวธิดารัตน์ ทองนวน 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0111 13079832 นางสาววรรณพร จันสีนาค 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0112 13080052 นางสาววริศรา สักคุณา 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0113 13088870 นางสาวสุนิษา บุตรงาม 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0114 13112438 นางสาวเขมมิกา เสาวัง 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0115 13123261 นายนครินทร์ เทียมคลี 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0116 13132095 นางสาวรัตนา สามสีลา 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0117 13132809 นายธนากร จันทร์สุวรรณ 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0118 13154786 นายจตุพร ลิ้มกุล 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0119 13162347 นายภูมินทร์ กรแก้ว 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0120 13163607 นายพฤทธิ์ พรมมณี 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0121 13177569 นายธนกร ปันทะยม 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0122 13178682 นายบัญชา ภู่นุชสาริกา 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0123 13179292 นายศุภกิตติ์ ลือธิสาร 17402005403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)       
0124 13033611 นางสาวณัฏฐณิชา กาชัย 17403000203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)                 
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0125 13089258 นางสาวอริสา นรบุตร 17403000203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)                 
0126 13140226 นายศรัณยพงศ์ กล่อมสถิตย์ 17403000203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)                 
0127 13144136 นางสาวยุวเรศ กาฬภักดี 17403000203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)                 
0128 13172349 นายธนกฤต สัจจวีณา 17403000203 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)                 
0129 13106011 นางสาวไลลา ปีติพูนทวี 17404004003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)        
0130 13006622 นางสาวกิตตยา เหลือดี 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0131 13035966 นางสาวฐิติมา มาลารัตน์ 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0132 13039470 นางสาววรัญญา แดงกระจ่าง 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0133 13046420 นางสาวกัณทิมา กระฉอดนอก 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0134 13083919 นางสาวสุภัชชา แก้วรัตน์ 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0135 13087255 นางสาวปิยาพัชร บุญมี 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0136 13088870 นางสาวสุนิษา บุตรงาม 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0137 13112624 นางสาววนิดา ก่งเซ่ง 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0138 13130511 นางสาวมีนา ดุมนิล 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
0139 13146517 นายจิรวัฒน์ สาคร 17404005103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)          
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