
ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
1 6321105001 นางสาว มนฤดี เพ็งคุณ การประถมศึกษา
2 6321105002 นางสาว จุฑามาศ ยอดสาย การประถมศึกษา
3 6321105003 นางสาว มริสา รุ่งอสุรินทร์ การประถมศึกษา
4 6321105004 นางสาว การะเกด เงินมูล การประถมศึกษา
5 6321105005 นางสาว ผกามาศ มะโนปราง การประถมศึกษา
6 6321105006 นางสาว ธนวรรณ แสนศึก การประถมศึกษา
7 6321105008 นางสาว ปวีณา เสกแสร้ง การประถมศึกษา
8 6321105009 นางสาว กันต์กมล จําปาโพธิ์ การประถมศึกษา
9 6321105010 นาย ธนกฤต ลิ้นทอง การประถมศึกษา
10 6321105012 นางสาว สิรภัทร ศรีบางน้ําชล การประถมศึกษา
11 6321105013 นาย ภคิน ภูน้ําเย็น การประถมศึกษา
12 6321105014 นางสาว ณัฐการต์ แสงแก้ว การประถมศึกษา
13 6321105015 นางสาว บุณยาพร บุญขวัญ การประถมศึกษา
14 6321105016 นางสาว ชัชชญา มุงคุณ การประถมศึกษา
15 6321105017 นาย เอกราช ศูนยัน การประถมศึกษา
16 6321105018 นางสาว วิภาพร ชาธงไชย การประถมศึกษา
17 6321105019 นางสาว ผุสชา อินทะศรี การประถมศึกษา
18 6321105020 นางสาว พัณณิตา พิมพ์แต้ม การประถมศึกษา
19 6321105021 นางสาว ปิยวรรณ ปราบด้วง การประถมศึกษา
20 6321105022 นางสาว ยุพารัตน์ คลังแสง การประถมศึกษา

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563
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21 6321105023 นางสาว พิทยารัตน์ เอี่ยมอ่อง การประถมศึกษา
22 6321105024 นางสาว รัตติกาล บุญเหลื่อม การประถมศึกษา
23 6321105025 นาย อนุวัฒน์ สายสุวรรณ การประถมศึกษา
24 6321105026 นางสาว อารีฟา ฮาแว การประถมศึกษา
25 6321105027 นาย ฐาปกรณ์ จุลภักดิ์ การประถมศึกษา
26 6321105028 นางสาว นีรชา ปวงคําคง การประถมศึกษา
27 6321105029 นาย อารูวี มะเด็ง การประถมศึกษา
28 6321105030 นางสาว ตติยา ยอแสง การประถมศึกษา
29 6321105031 นางสาว ปวรรัตน์ มิตะถา การประถมศึกษา
30 6321105032 นางสาว วราภรณ์ นามศรี การประถมศึกษา
31 6321105033 นางสาว สุวิมล พลคํา การประถมศึกษา
32 6321105034 นางสาว จิราภรณ์ พงษ์เพ็ชร การประถมศึกษา
33 6321105035 นางสาว นฤมล เจริญภักดี การประถมศึกษา
34 6321105036 นางสาว อภิสรา อารีกิจ การประถมศึกษา
35 6321105037 นางสาว สุฎารัต ชูทอง การประถมศึกษา
36 6321107001 นางสาว ดารารัตน จันทร์เจริญ การศึกษาปฐมวัย
37 6321107002 นางสาว ชลิตา แก้วกูล การศึกษาปฐมวัย
38 6321107003 นางสาว ชลธิชา จันราศรี การศึกษาปฐมวัย
39 6321107004 นางสาว เนตรนภา ทองมาก การศึกษาปฐมวัย
40 6321107005 นาย อานนท์ ศิริคํา การศึกษาปฐมวัย
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41 6321107006 นางสาว พิรุณภา สุชนรัตนา การศึกษาปฐมวัย
42 6321107007 นางสาว อภิสรา บุญวิรัตน์ การศึกษาปฐมวัย
43 6321107008 นาย พีรพัฒน์ ศรีแดง การศึกษาปฐมวัย
44 6321107009 นางสาว เสาวลักษณ์ ต๊ะนนท์ การศึกษาปฐมวัย
45 6321107010 นางสาว พรชิตา ปาแก้ว การศึกษาปฐมวัย
46 6321107011 นาย นพนันท์ ปินะกาพัง การศึกษาปฐมวัย
47 6321107012 นางสาว ปวันรัตน์ บุญโก่ง การศึกษาปฐมวัย
48 6321107013 นางสาว ณัฐธิดา มูลมั่ง การศึกษาปฐมวัย
49 6321107014 นางสาว ชนิสรา ราเย็น การศึกษาปฐมวัย
50 6321107015 นางสาว นวรัตน์ คงคา การศึกษาปฐมวัย
51 6321107016 นางสาว นุชนาถ หาญบุรุษ การศึกษาปฐมวัย
52 6321107017 นางสาว ธิดาพร แตงอ่อน การศึกษาปฐมวัย
53 6321107018 นางสาว สิริยากร จันทกล การศึกษาปฐมวัย
54 6321107019 นางสาว ภัทราวดี นาคพันธ์ การศึกษาปฐมวัย
55 6321107020 นางสาว บัณฑิตา อารี การศึกษาปฐมวัย
56 6321107021 นาย ธีระพล โชติราษี การศึกษาปฐมวัย
57 6321107022 นางสาว สิตรา ผลวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย
58 6321107023 นางสาว วรรณษา เงี่ยงไข่น้ํา การศึกษาปฐมวัย
59 6321107024 นางสาว อทิพติญา สีแสด การศึกษาปฐมวัย
60 6321107025 นางสาว โสรยา มาบุญธรรม การศึกษาปฐมวัย
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61 6321107026 นางสาว เนตรนภา การะครัว การศึกษาปฐมวัย
62 6321107027 นางสาว พิยดา กุดหินนอก การศึกษาปฐมวัย
63 6321107028 นางสาว ธัญรินทร์ ตันสุขเติม การศึกษาปฐมวัย
64 6321107029 นางสาว สวรินทร์ นราคม การศึกษาปฐมวัย
65 6321107030 นางสาว ภัทราภรณ์ เศียรอุ่น การศึกษาปฐมวัย
66 6321107031 นางสาว สุวณี รัตนะทองมา การศึกษาปฐมวัย
67 6321107032 นางสาว นิชา ปิดตาระโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย
68 6321107033 นางสาว จิณณา นกเนื่อง การศึกษาปฐมวัย
69 6321107034 นางสาว จิราพร คชสิงห์ การศึกษาปฐมวัย
70 6321107035 นางสาว โสภิดา แก้วกัณฐี การศึกษาปฐมวัย
71 6321107036 นางสาว จริญญา สินทะเกิด การศึกษาปฐมวัย
72 6321107037 นางสาว นูรียา ตาบาซา การศึกษาปฐมวัย
73 6321107038 นางสาว เมธาวี ภักดี การศึกษาปฐมวัย
74 6321107039 นางสาว รัชนีวรรณ จันทร์เพ็ง การศึกษาปฐมวัย
75 6321107040 นางสาว ธนภรณ์ ทองเขียว การศึกษาปฐมวัย
76 6321107041 นางสาว นริศรา สีชะนนท์ การศึกษาปฐมวัย
77 6321107042 นางสาว จิรวรรณ จันทร์ประเทศ การศึกษาปฐมวัย
78 6321107043 นางสาว อารินดา ดาราย้อย การศึกษาปฐมวัย
79 6321107044 นางสาว วิจิตรา โลแพทย์ การศึกษาปฐมวัย
80 6321107046 นางสาว อริสรา ซาเล การศึกษาปฐมวัย
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81 6321107047 นางสาว สโรชา แสนสุข การศึกษาปฐมวัย
82 6321107048 นางสาว จริยา สารพันธ์ การศึกษาปฐมวัย
83 6321107049 นางสาว พัชรีญา พันธ์เพชร การศึกษาปฐมวัย
84 6321107050 นางสาว รินดา จอมศรี การศึกษาปฐมวัย
85 6321107051 นางสาว นิยดา ปิโยบล การศึกษาปฐมวัย
86 6321107052 นางสาว ณิชากร ธนสิทธิโชค การศึกษาปฐมวัย
87 6321107053 นางสาว สุนันท์ พลเยี่ยม การศึกษาปฐมวัย
88 6321107054 นางสาว สุมาลี ศรีหาคุณ การศึกษาปฐมวัย
89 6321107055 นางสาว ธัญลักษณ์ หนูรอด การศึกษาปฐมวัย
90 6321107056 นางสาว จันทร์ลดา ช้างปุก การศึกษาปฐมวัย
91 6321107058 นางสาว พฤกษา กระแสโสม การศึกษาปฐมวัย
92 6321107059 นางสาว หยาดฟ้า คําสิงห์ การศึกษาปฐมวัย
93 6321107060 นางสาว นัจญดา ปังหลีเส็น การศึกษาปฐมวัย
94 6321107061 นางสาว วิศะรุตา สงวนสัตย์ การศึกษาปฐมวัย
95 6321110001 นางสาว กรรณิกา สิงห์ทอง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
96 6321110002 นาย ชนาธิป พุทธา คณิตศาสตร์(ค.บ.)
97 6321110003 นางสาว ธัญญาภรณ์ โสชรา คณิตศาสตร์(ค.บ.)
98 6321110004 นางสาว เกษร แสนสิงห์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
99 6321110005 นางสาว พิชญา บุญสร้าง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
100 6321110006 นางสาว ศรัณย์พร ธีระพัชรรังษี คณิตศาสตร์(ค.บ.)
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101 6321110007 นาย ธนวัฒน์ มูลศิริ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
102 6321110008 นาย ศรัณย์ เอมจิตต์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
103 6321110009 นาย ปณิธาน สุทนัง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
104 6321110010 นางสาว วริศรา ชาลี คณิตศาสตร์(ค.บ.)
105 6321110011 นาย ธนายุต วงศ์มาก คณิตศาสตร์(ค.บ.)
106 6321110012 นางสาว วิไลลักษณ์ กุลศิริวงศ์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
107 6321110013 นางสาว ปรียานุช เมืองน้ําเที่ยง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
108 6321110014 นางสาว โยธิกามาศ รัฐนันท์ธนกร คณิตศาสตร์(ค.บ.)
109 6321110015 นางสาว ปณิธิ ชูแสงศรี คณิตศาสตร์(ค.บ.)
110 6321110016 นาย วิชญ์พล รัตนเสน คณิตศาสตร์(ค.บ.)
111 6321110017 นางสาว รุ่งนภา ทองประเสริฐ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
112 6321110018 นางสาว ภิราวรรณ บุทฤทธิ์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
113 6321110019 นาย สุรกฤษณ์ ธนากาญจโนภาส คณิตศาสตร์(ค.บ.)
114 6321110020 นาย ธนพล แขวงแก้ว คณิตศาสตร์(ค.บ.)
115 6321110021 นางสาว ฐิติวรดา สดสว่าง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
116 6321110022 นางสาว วิทนัน ประจง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
117 6321110023 นางสาว อาทิชา กาญจนรุ่ง คณิตศาสตร์(ค.บ.)
118 6321110024 นางสาว ชินันพร สังขอินทร์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
119 6321110025 นางสาว กาญจน์กมล พลจรัส คณิตศาสตร์(ค.บ.)
120 6321110026 นางสาว ณัฐพร ท่อนแก้ว คณิตศาสตร์(ค.บ.)
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121 6321110027 นาย สมฤทธิ์ สีหาทับ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
122 6321110028 นางสาว วัลยา ใสสด คณิตศาสตร์(ค.บ.)
123 6321110029 นางสาว กฤติกา เพียรพิทักษ์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
124 6321110030 นาย กันตพงศ์ มีเดช คณิตศาสตร์(ค.บ.)
125 6321110031 นางสาว กิตประกาย แต้ตระกูล คณิตศาสตร์(ค.บ.)
126 6321110032 นางสาว จิราพร เหลี่ยมมณี คณิตศาสตร์(ค.บ.)
127 6321110033 นางสาว พนิดา นิลอนันต์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
128 6321110034 นางสาว มาริณี จํารักษา คณิตศาสตร์(ค.บ.)
129 6321110035 นางสาว ณัฏฐธิดา ทรงอาวุธ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
130 6321110036 นางสาว สุอาดา ปูเต๊ะ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
131 6321110037 นางสาว ถิรดา สิทธิมนต์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
132 6321110038 นางสาว รัญญา บัวประโคน คณิตศาสตร์(ค.บ.)
133 6321110039 นางสาว ณัฐธิดา จิรภิวงศ์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
134 6321110040 นาย ปริญญา มงคลขจรศักดิ์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
135 6321110041 นางสาว จันทิรา ภูทะราช คณิตศาสตร์(ค.บ.)
136 6321110042 นาย ปัญญา แซ่ซื้อ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
137 6321110043 นาย เมธี ศิริมงคล คณิตศาสตร์(ค.บ.)
138 6321110044 นางสาว ศิรประภา ศรีพอ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
139 6321110045 นางสาว ชนัญชิดา บุญถาวร คณิตศาสตร์(ค.บ.)
140 6321110046 นาย ธิติณัฐ บุญญา คณิตศาสตร์(ค.บ.)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

141 6321110047 นาย อารียะ แสงพันตา คณิตศาสตร์(ค.บ.)
142 6321110049 นางสาว ขวัญสุดา สวัสดีจุ้ย คณิตศาสตร์(ค.บ.)
143 6321110050 นางสาว กัญญาณัฐ ธนบัตร คณิตศาสตร์(ค.บ.)
144 6321110051 นางสาว นฤภรณ์ เชื้อบ่อคา คณิตศาสตร์(ค.บ.)
145 6321110052 นางสาว วศินี ศรีฟ้า คณิตศาสตร์(ค.บ.)
146 6321110053 นางสาว ปภานันท์ บัวสาย คณิตศาสตร์(ค.บ.)
147 6321110054 นางสาว ธนพร อุระวัฒน์ คณิตศาสตร์(ค.บ.)
148 6321110055 นางสาว รพีพัฒน์ ศรีพัด คณิตศาสตร์(ค.บ.)
149 6321110056 นาย ปฐมพงศ์ มิมาชา คณิตศาสตร์(ค.บ.)
150 6321110057 นาย ภูมิประทาน ดวงแก้ว คณิตศาสตร์(ค.บ.)
151 6321110058 นาย เจษฎากร เอกทวีกูล คณิตศาสตร์(ค.บ.)
152 6321110059 นางสาว วรุราภรณ์ แสนนอก คณิตศาสตร์(ค.บ.)
153 6321112001 นาย ธนพล ประสิทธิ์รัมย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
154 6321112002 นาย สุทัศน์ ทองใบใหญ่ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
155 6321112003 นาย กรัณย์กรณ์ ประพฤทธิ์ภิญโญ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
156 6321112004 นางสาว สุพิชญา บุญประคม คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
157 6321112005 นางสาว เพ็ญนภา ธรรมนาม คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
158 6321112006 นางสาว ปนัสยา ทุ่งคาใน คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
159 6321112007 นาย นรบดี พาลีรัก คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
160 6321112008 นางสาว ศศินีย์ อ่อนงาม คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
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161 6321112009 นางสาว ภัทราภรณ์ สุดศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
162 6321112010 นาย พนมกร ใจประเสริฐ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
163 6321113001 นางสาว จารุวรรณ กุมกาญจนะ ชีววิทยา(ค.บ.)
164 6321113003 นางสาว นภัสวรรณ วงษ์ถม ชีววิทยา(ค.บ.)
165 6321113004 นางสาว ปวีณา พวงมะลิ ชีววิทยา(ค.บ.)
166 6321113005 นางสาว ฐิมาภรณ์ ต่วนศรีแก้ว ชีววิทยา(ค.บ.)
167 6321113006 นางสาว พีรดา ทองศรีเมือง ชีววิทยา(ค.บ.)
168 6321113007 นางสาว อินทิรา คําธาตุ ชีววิทยา(ค.บ.)
169 6321113008 นางสาว สุไฮลา แซะนุง ชีววิทยา(ค.บ.)
170 6321113009 นางสาว ศิโรรัจน์ บุตรเลี่ยม ชีววิทยา(ค.บ.) ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
171 6321113010 นางสาว ฑิตยา ยุบลโชติ ชีววิทยา(ค.บ.)
172 6321114001 นางสาว ณัฐณิชา คอนเมือง ฟิสิกส์(ค.บ.)
173 6321114002 นางสาว สิริภรณ์ โต๊ะสกุล ฟิสิกส์(ค.บ.)
174 6321114003 นาย อดิศักดิ์ เพชรขวัญ ฟิสิกส์(ค.บ.)
175 6321115001 นางสาว พรรณวษา สมสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
176 6321115002 นางสาว ปาริชาติ อรัญทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
177 6321115003 นางสาว สินิทรา พลอยขาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป
178 6321115004 นางสาว บุษบามินตรา โพนกองเส็ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
179 6321115005 นางสาว พรประเสริฐ แดนประเทือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
180 6321115006 นางสาว ชนาภัทร ไทยโสภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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181 6321115007 นางสาว สุทธิตา สักกุณา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
182 6321115008 นางสาว เสาวณี หมู่มาก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
183 6321115009 นางสาว จิตติมา ธรรมประเสริฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
184 6321115010 นาย อิศรา ยามุนี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
185 6321115011 นางสาว จิระณัฐดา วิเชียรวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
186 6321115012 นางสาว ธารารัตน์ ขันอาษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
187 6321115013 นางสาว รุ้งนภา เดชมะเริง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
188 6321115014 นางสาว รัตนากร รูปไสย วิทยาศาสตร์ทั่วไป
189 6321115015 นางสาว ชลธิชา ไชยขันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
190 6321115016 นางสาว อารียา วรรณสา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
191 6321115017 นางสาว ณัฐธิดา ปัญญาสิม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
192 6321115018 นางสาว จันจิรา อินทะเว วิทยาศาสตร์ทั่วไป
193 6321115019 นางสาว พรรณวดี วิละแสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
194 6321115020 นางสาว ฮุสนา ยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
195 6321115021 นาย อับดุลฮาดีย์ แวโต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
196 6321115022 นางสาว นฤมล หลุ่มใส วิทยาศาสตร์ทั่วไป
197 6321115023 นางสาว ภัททิยา ทุมมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
198 6321115025 นาย ธีรภัทร แก้วนุ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
199 6321115026 นางสาว พันมณี ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
200 6321115027 นาย อภิปรัชญ์ ชินสงคราม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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201 6321115028 นางสาว พรรณิภา สีสด วิทยาศาสตร์ทั่วไป
202 6321118001 นางสาว อรพิม ทองเจิม เคมี(ค.บ.)
203 6321118002 นางสาว สุพิชญา ข้อยี่แซ่ เคมี(ค.บ.)
204 6321118003 นางสาว วิลาสินี วรรัตนกิจ เคมี(ค.บ.)
205 6321118004 นาย อัครชัย ทิมคํา เคมี(ค.บ.)
206 6321118005 นางสาว อลิษา ทวยเจริญ เคมี(ค.บ.)
207 6321118006 นาย นพวิทย์ เกิดมณี เคมี(ค.บ.)
208 6321123001 นางสาว พิมพกานต์ บุญกูล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
209 6321123002 นางสาว ณัฐธิดา กองยอด ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
210 6321123003 นางสาว วรกานต์ ราชบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
211 6321123004 นางสาว อภิวันท์ อําพันทอง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
212 6321123005 นางสาว รามาวดี ทองเกียว ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
213 6321123006 นางสาว ทิพวรรณ อินทรบุตร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
214 6321123007 นางสาว แว่นแก้ว ดีน้อย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
215 6321123008 นางสาว กาญจนา ขวัญรอด ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
216 6321123009 นางสาว พัทธนันท์ แก้วหิรัญ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
217 6321123010 นาย ฐิติพงศ์ เกียนวิวัฒน์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
218 6321123011 นางสาว บษุราคัม ปรีชาเสถียร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
219 6321123012 นางสาว พัชราภรณ์ เอมกมล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
220 6321123013 นาย ศรันย์ เรืองจันทร์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
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221 6321123014 นางสาว รสริน วิมประภาพรกุล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
222 6321123015 นางสาว วิสสุตา สุวรรณพันธ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
223 6321123016 นางสาว เมภาวดี ทองแลง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
224 6321123017 นางสาว สุดารัตน์ สายสินธุ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
225 6321123018 นางสาว พรศิริ หงส์เหมวรรณ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
226 6321123019 นางสาว บัณฑิตา รัตนภรณ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
227 6321123020 นางสาว สุพิชญา ลีสุรพงศ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
228 6321123021 นางสาว วริศรา พิมพ์สระเกษ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
229 6321123022 นางสาว อัจฉริกา บุตดีวงค์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
230 6321123023 นางสาว ปรียาภรณ์ สว่างศรี ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
231 6321123024 นางสาว นภัสศร ศรีคุณฮาด ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
232 6321123025 นาย ธนวัตน์ อ่องละออง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
233 6321123026 นางสาว สุภาภรณ์ แสงสุพรรณ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
234 6321123027 นางสาว ปัทมาวรรณ อ่อน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
235 6321123028 นางสาว พิมพ์ลภัส ไชยโส ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
236 6321123029 นางสาว ธนัชชา มโนวรรณ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
237 6321123030 นาย เริงฤทธิ์ เสียงล้ํา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
238 6321123031 นาย อภิปรัชญ์ ภูเขาทอง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
239 6321123032 นางสาว ธีรารัตน์ เทศจันทร์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
240 6321123033 นางสาว อรนลิน พุกเผื่อน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
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241 6321123034 นาย ธัชพันธุ์ ศิริวัฒนมงคล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
242 6321123035 นางสาว วริศรา แดนประกรณ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
243 6321123036 นาย พัทธดนย์ แก้วพรม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
244 6321123037 นางสาว กนกพร บุญโชติ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
245 6321123038 นาย ณัฐภัทร เจริญผล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
246 6321123039 นางสาว วิชญาดา ชูฏิสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
247 6321123040 นางสาว เทียนทอง วอนสุข ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
248 6321123041 นางสาว ปารวีย์ ศรีสุลัย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
249 6321123042 นางสาว วรินฎา สําลีแก้ว ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
250 6321123043 นาย ศิวกร แซ่โก ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
251 6321123044 นางสาว ณหทัย เจริญผล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
252 6321123045 นาย อภิวัฒน์ นาติชาติ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
253 6321123046 นางสาว กมลวรรณ ท้วมเสงี่ยม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
254 6321123047 นางสาว ชนิตสิรี ศรีสุนทร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
255 6321123048 นางสาว ปวัณรัตน์ รอดเสน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
256 6321123049 นางสาว ปรารถนา สีบุตรา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
257 6321123050 นางสาว กิตติธารา ปล้องนิราศ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
258 6321123051 นางสาว วริศรา จิตรหลัง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
259 6321123052 นางสาว กันติยา สงศรี ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
260 6321123053 นางสาว นูรตัสกิน สะตี ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
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261 6321123054 นางสาว ณัฐชยา นิ่มนวล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
262 6321123055 นางสาว วลัยลักษณ์ มหาสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
263 6321123056 นางสาว ธารารัตน์ เจริญพันธ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
264 6321123057 นางสาว ธัญพิชา พื้นผา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
265 6321123058 นางสาว นภษร ภัคสุรีย์รัชกุล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
266 6321123059 นางสาว จิรสุดา จันทร์หอม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
267 6321123060 นาย กนกพล ชัยทอง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
268 6321123061 นางสาว พิชามณชุ์ นาภูมิ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
269 6321123062 นางสาว เครือฟ้า แซ่เฮ่า ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
270 6321123063 นางสาว ศรสวรรค์ เชื้อบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
271 6321123064 นาย ธนกร เมี่ยงพันธุ์ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
272 6321123065 นาย ธนกร บุญรอด ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
273 6321123066 นางสาว บงกช อุกําแพง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
274 6321123067 นางสาว วรีรัตน์ เกตุกัน ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
275 6321123068 นางสาว นิตยา มุงธิสาร ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
276 6321123069 นางสาว นูรุลอาซฮาร์ ฮะ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
277 6321123070 นางสาว อริศรา ตั๋นประเสริฐ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
278 6321123071 นางสาว ภัสสร นาพิลา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
279 6321123072 นางสาว อารียา เรืองศรี ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
280 6321123074 นางสาว ธวัลรัตน์ กุศลเอี่ยม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
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281 6321123075 นางสาว นัทธยา ทีงาม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
282 6321123076 นางสาว พันดาว ศาลา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
283 6321123077 นางสาว สุชานันท์ สอนสาย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
284 6321123078 นางสาว นันทน์ณัฏฐ์ ผ่องธรรม ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
285 6321123079 นางสาว เพียงฟ้า สีพิกา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
286 6321123080 นาย อนุชา หิมมา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
287 6321123081 นางสาว กวินธิดา หวังประสพกลาง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
288 6321123083 นางสาว สุไรดา สิแล ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
289 6321123084 นาย ลุกมาน สะมะแอ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
290 6321123085 นางสาว นันท์นภัส แดงนุ้ย ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
291 6321123086 นาย นิฮาฟิซ บาฮา ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
292 6321124001 นางสาว กันตพร อู่พลอย ภาษาไทย(ค.บ.)
293 6321124002 นางสาว ตรีรัตน์ จุติประภาค ภาษาไทย(ค.บ.)
294 6321124003 นางสาว ธนิษฐา คงเพชรศักดิ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
295 6321124004 นางสาว สุธิดา สุนา ภาษาไทย(ค.บ.)
296 6321124005 นางสาว ณัฐริกา ดุษฎี ภาษาไทย(ค.บ.)
297 6321124006 นางสาว วราภรณ์ พิลาคุณ ภาษาไทย(ค.บ.)
298 6321124007 นาย ศักดิ์ดา ชนะสิมมา ภาษาไทย(ค.บ.)
299 6321124008 นางสาว จันทิมา ดวงจินดา ภาษาไทย(ค.บ.)
300 6321124009 นางสาว ณัฐริณีย์ สมใจ ภาษาไทย(ค.บ.)
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301 6321124010 นางสาว กนกวรรณ มณีฉาย ภาษาไทย(ค.บ.)
302 6321124011 นางสาว มนัสพร อนุโสภา ภาษาไทย(ค.บ.)
303 6321124012 นางสาว พิยดา ถินมานัด ภาษาไทย(ค.บ.)
304 6321124013 นาย ธีรภัทร โจมคํา ภาษาไทย(ค.บ.)
305 6321124014 นางสาว ดุรียา รักพงษ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
306 6321124015 นางสาว นภเกตน์ แจ้งเศรษฐ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
307 6321124016 นางสาว ณัฐพร หลอดเพชร ภาษาไทย(ค.บ.)
308 6321124017 นางสาว ภัทรลดา บุญทองขาว ภาษาไทย(ค.บ.)
309 6321124018 นางสาว พรชิตา ศรีหาปัญญา ภาษาไทย(ค.บ.)
310 6321124019 นางสาว ศิรินภา โพธิ์สัย ภาษาไทย(ค.บ.)
311 6321124020 นาย เมธาวี เพียรจํา ภาษาไทย(ค.บ.)
312 6321124021 นางสาว จิราวรรณ ดวงพิลา ภาษาไทย(ค.บ.)
313 6321124022 นางสาว อลิษา เพ็งโฉม ภาษาไทย(ค.บ.)
314 6321124023 นาย ธีระศักดิ์ สมบัติวงศ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
315 6321124024 นาย รามินทร์ ศิลปชัย ภาษาไทย(ค.บ.)
316 6321124025 นางสาว สุณัตญา เต้าทอง ภาษาไทย(ค.บ.)
317 6321124026 นางสาว รัตนาภรณ์ ว่องนิมิต ภาษาไทย(ค.บ.)
318 6321124027 นาย ปรีชา คล่องวิถี ภาษาไทย(ค.บ.)
319 6321124029 นางสาว ศุภรดา ไชยชาญรัมย์ ภาษาไทย(ค.บ.)
320 6321124030 นางสาว อุทุมพร ชื่นบาน ภาษาไทย(ค.บ.)
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321 6321124031 นางสาว รุ่งนภา ประไพชาติ ภาษาไทย(ค.บ.)
322 6321124032 นางสาว พันธ์นิภา จันทร์ฉาย ภาษาไทย(ค.บ.)
323 6321124033 นาย ณัฐวุฒิ เมืองใจ ภาษาไทย(ค.บ.)
324 6321124034 นางสาว นงลักษ์ เที่ยงตรง ภาษาไทย(ค.บ.)
325 6321124035 นางสาว ปัญญาพร ประสาร ภาษาไทย(ค.บ.)
326 6321124036 นางสาว ชโลธร ปุ้มประเสริฐ ภาษาไทย(ค.บ.)
327 6321124037 นางสาว เฟื่องฟ้า พิมพ์โกทา ภาษาไทย(ค.บ.)
328 6321124038 นางสาว อภัทชา ขาวสุด ภาษาไทย(ค.บ.)
329 6321124039 นางสาว นุจรินทร์ เพ็ชรบุญ ภาษาไทย(ค.บ.)
330 6321124040 นางสาว วโรชา ดีดวงพันธ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
331 6321124041 นางสาว ณัฐธิดา โรมพันธ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
332 6321124043 นางสาว นันทิชา มานะตระกูล ภาษาไทย(ค.บ.)
333 6321124044 นางสาว ทิพยาภรณ์ ชัยเดช ภาษาไทย(ค.บ.)
334 6321124045 นางสาว ศิณีนาถ นุ่นเนียบ ภาษาไทย(ค.บ.)
335 6321124046 นางสาว เมธาวี บัวบาน ภาษาไทย(ค.บ.)
336 6321124047 นางสาว มินตวรรณ สุขประเสริฐ ภาษาไทย(ค.บ.)
337 6321124048 นาย อาติบ โดวาเห็ง ภาษาไทย(ค.บ.)
338 6321124049 นางสาว นิตา สงประเสริฐ ภาษาไทย(ค.บ.)
339 6321124050 นางสาว กมลชนก แวงวัน ภาษาไทย(ค.บ.)
340 6321124051 นางสาว อัรฟานี เด็ง ภาษาไทย(ค.บ.)
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341 6321124052 นางสาว พีรยา สุขเขียว ภาษาไทย(ค.บ.)
342 6321124053 นางสาว ชลธิชา ปุรณะ ภาษาไทย(ค.บ.)
343 6321124054 นางสาว ฟัสลีนาร์ ยูโซ๊ะ ภาษาไทย(ค.บ.)
344 6321124055 นางสาว จันทกานติ์ ศรีนิ่ม ภาษาไทย(ค.บ.)
345 6321124056 นางสาว พัฒนาวดี ไร่วิบูลย์ ภาษาไทย(ค.บ.)
346 6321124057 นางสาว นูรตัสนิม มาหะ ภาษาไทย(ค.บ.)
347 6321124058 นางสาว วิรากร พวงสุดรัก ภาษาไทย(ค.บ.)
348 6321124059 นางสาว ฟิรฮานา เละสัน ภาษาไทย(ค.บ.)
349 6321124060 นางสาว ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ภาษาไทย(ค.บ.)
350 6321124061 นางสาว ปุณฑริก มั่นคง ภาษาไทย(ค.บ.)
351 6321124062 นางสาว สุไรดา เจะมะ ภาษาไทย(ค.บ.)
352 6321124063 นางสาว อัสมานีลา วาโซ๊ะ ภาษาไทย(ค.บ.)
353 6321124064 นางสาว เบญจรัตน์ หนูเนียม ภาษาไทย(ค.บ.)
354 6321124065 นางสาว ศศิพิมพ์ สุชีวะกุล ภาษาไทย(ค.บ.)
355 6321124066 นางสาว สุนิตา คําภางาม ภาษาไทย(ค.บ.)
356 6321124067 นางสาว อีนาส มิสุแท ภาษาไทย(ค.บ.)
357 6321124068 นาย สิริภัสร์ สายรวิวรรณ ภาษาไทย(ค.บ.)
358 6321124069 นางสาว ฟาดีล๊ะ ยามา ภาษาไทย(ค.บ.)
359 6321124070 นางสาว พรรณวษา ช่วยมิตร ภาษาไทย(ค.บ.)
360 6321124071 นางสาว ภรธิฎา สีวรรณ์ ภาษาไทย(ค.บ.)
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361 6321124072 นางสาว กัลยะวรรธน์ วงษ์แก้ว ภาษาไทย(ค.บ.)
362 6321124073 นางสาว เกวลิน ผลโคกสูง ภาษาไทย(ค.บ.)
363 6321124074 นางสาว จินตนา มูลเกษ ภาษาไทย(ค.บ.)
364 6321124075 นางสาว พิมลวัลย์ กั้วพิศมัย ภาษาไทย(ค.บ.)
365 6321124076 นางสาว ศุภรณ์ พูลแช่ม ภาษาไทย(ค.บ.)
366 6321124077 นาย หัตถ์ชนก บูรณะ ภาษาไทย(ค.บ.)
367 6321124078 นางสาว ชนิดา งามดี ภาษาไทย(ค.บ.)
368 6321124079 นางสาว ศรสวรรค์ เส้งสีแดง ภาษาไทย(ค.บ.)
369 6321124081 นาย พีระพัฒน์ หงษ์มั่ง ภาษาไทย(ค.บ.)
370 6321124082 นาย อานุภาพ หวังผล ภาษาไทย(ค.บ.)
371 6321124083 นาย ศักดา เกาะด่านกลาง ภาษาไทย(ค.บ.)
372 6321124084 นางสาว วนิดา หามะ ภาษาไทย(ค.บ.)
373 6321124085 นางสาว นูรฮายาตี แวสะแลแม ภาษาไทย(ค.บ.)
374 6321124086 นางสาว นุสบา เเลเเมเเน ภาษาไทย(ค.บ.) ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
375 6321125001 นางสาว สัจจพร พึ่งตําบล ศิลปศึกษา
376 6321125002 นาย สามล แก้วเขียว ศิลปศึกษา
377 6321125003 นางสาว อธิฐาน อนุรักษ์ ศิลปศึกษา
378 6321125004 นาย ธนากร ปุณตุง ศิลปศึกษา
379 6321125005 นางสาว กุลธิดา คํานวนสินธุ์ ศิลปศึกษา
380 6321125006 นางสาว ทรรศนีย์ยา หอมกลิ่น ศิลปศึกษา



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
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381 6321125007 นางสาว สุธิมา ผุดผ่อง ศิลปศึกษา
382 6321125008 นางสาว ฐิติรัตน์ เฮงประเสริฐ ศิลปศึกษา
383 6321125009 นางสาว ไลลา แจ้งรู้สุข ศิลปศึกษา
384 6321125010 นางสาว ธีรนุช แผ่นพงษ์ ศิลปศึกษา
385 6321125011 นางสาว กมลนิตย์ เงางาม ศิลปศึกษา
386 6321125012 นาย รัชภูมิ ชัยสา ศิลปศึกษา
387 6321125013 นาย ธัญเทพ ผิวแดง ศิลปศึกษา
388 6321125014 นางสาว วริตตา บุญสรรค์ ศิลปศึกษา
389 6321125015 นาย ปริวัตร นามวรรณ ศิลปศึกษา
390 6321125016 นางสาว สันนิภา อนุกูล ศิลปศึกษา
391 6321125017 นางสาว รัตน์ธิดาภรณ์ ศรีทอง ศิลปศึกษา
392 6321125018 นางสาว ธนภรณ์ บัวสุวรรณ ศิลปศึกษา
393 6321125019 นางสาว ชนาภา แซ่เหลี่ยม ศิลปศึกษา
394 6321125020 นาย อะห์หมัด ทิศา ศิลปศึกษา
395 6321125021 นางสาว กชพรรณ อดิสัย ศิลปศึกษา
396 6321125022 นางสาว ธัญมน เทิงสูงเนิน ศิลปศึกษา
397 6321125023 นางสาว ชนนิกานต์ ฉุดกลาง ศิลปศึกษา
398 6321125024 นางสาว จิราวรรณ ทองจรรยา ศิลปศึกษา
399 6321125025 นางสาว ศุภรัตน์ พะวัน ศิลปศึกษา
400 6321125026 นาย ณัฐวุฒิ พุทธรัตน์ ศิลปศึกษา
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401 6321125027 นาย จิรพนธ์ ไกรสรศรี ศิลปศึกษา
402 6321126001 นางสาว ชุติมา งามขํา สังคมศึกษา(ค.บ.)
403 6321126002 นางสาว ทิพากร สุขอากาศ สังคมศึกษา(ค.บ.)
404 6321126003 นางสาว วรัญญา โคตรเมือง สังคมศึกษา(ค.บ.)
405 6321126004 นาย วัชรพล สาตศรี สังคมศึกษา(ค.บ.)
406 6321126005 นางสาว อัศรญา คงขํา สังคมศึกษา(ค.บ.)
407 6321126006 นางสาว กาญจนาภรณ์ นามมั่น สังคมศึกษา(ค.บ.)
408 6321126007 นางสาว อําภา โกนจา สังคมศึกษา(ค.บ.)
409 6321126008 นาย โชตนาการ สาทิพจันทร์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
410 6321126009 นางสาว ปวัณรัตน์ แก้วจันทร์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
411 6321126010 นาย ไรวินทร์ ชูติสินธุ สังคมศึกษา(ค.บ.)
412 6321126011 นางสาว พรนภา คํานนท์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
413 6321126012 นางสาว ชนาธินาถ สุทธิชาติ สังคมศึกษา(ค.บ.)
414 6321126013 นางสาว เมทิณี วงค์ประเทศ สังคมศึกษา(ค.บ.)
415 6321126014 นางสาว ชญานี จิตงามพงศ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
416 6321126015 นาย อมร สีเคน สังคมศึกษา(ค.บ.)
417 6321126016 นางสาว ปรีดาพร ชาญพลกรัง สังคมศึกษา(ค.บ.)
418 6321126017 นางสาว พรจิรา ฉายยางโทน สังคมศึกษา(ค.บ.)
419 6321126018 นางสาว ปวันรัตน์ บุญล้อม สังคมศึกษา(ค.บ.)
420 6321126019 นางสาว อุทุมพร มณีแฮด สังคมศึกษา(ค.บ.)
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421 6321126020 นาย รินทร์ ภุมรินทร์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
422 6321126021 นาย รัชชานนท์ ตรงดี สังคมศึกษา(ค.บ.)
423 6321126022 นางสาว ชัญญานุช โป๊ฟ้า สังคมศึกษา(ค.บ.)
424 6321126023 นางสาว เพ็ญประภา สมวงษ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
425 6321126024 นาย นิติพล คําภาละ สังคมศึกษา(ค.บ.)
426 6321126025 นางสาว ตุ๊กตา ไวยะกัน สังคมศึกษา(ค.บ.)
427 6321126026 นางสาว วัลลภา กลิ่นสุบรรณ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
428 6321126028 นางสาว ฝนทิพย์ ข้างแก้ว สังคมศกึษา(ค.บ.)
429 6321126029 นาย พงศกร เพ็ชรกาศ สังคมศึกษา(ค.บ.)
430 6321126030 นางสาว นันทิชา แก้วเขียว สังคมศึกษา(ค.บ.)
431 6321126031 นางสาว ทิพธัญญา กันเมือง สังคมศึกษา(ค.บ.)
432 6321126032 นางสาว พรชิตา พรมกสิกร สังคมศึกษา(ค.บ.)
433 6321126033 นาย บุญฤทธิ์ โพธิ์ทอง สังคมศึกษา(ค.บ.)
434 6321126034 นาย ภัทรศักดิ์ ทองหัตถา สังคมศึกษา(ค.บ.)
435 6321126035 นางสาว สุพรรษา อิสระโชติ สังคมศึกษา(ค.บ.)
436 6321126036 นาย ธีระศักดิ์ เรืองสา สังคมศึกษา(ค.บ.)
437 6321126037 นางสาว ญาดา มีชัย สังคมศึกษา(ค.บ.)
438 6321126038 นาย พสธร หลาวทอง สังคมศึกษา(ค.บ.)
439 6321126039 นางสาว วัลยา แก่นอ้วน สังคมศึกษา(ค.บ.)
440 6321126040 นางสาว บุญพิทักษ์ บุญทรัพย์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
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441 6321126041 นางสาว ชลธิชา ผลดี สังคมศึกษา(ค.บ.)
442 6321126042 นาย ทินกร บึงอ้อ สังคมศึกษา(ค.บ.)
443 6321126043 นาย สิทธิกร บุญรอด สังคมศึกษา(ค.บ.)
444 6321126045 นางสาว ทิพอักษร สุคนธ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
445 6321126046 นางสาว ชลดา ยิ่งเรงเริง สังคมศึกษา(ค.บ.)
446 6321126047 นางสาว สโรชา ก๊อก สังคมศึกษา(ค.บ.)
447 6321126048 นาย อณาวิล ลิ้มสกุลบริสุทธิ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
448 6321126049 นางสาว วิภาดา เอียดสุย สังคมศึกษา(ค.บ.)
449 6321126050 นางสาว วรรณพา ชัยยะสิทธิกุล สังคมศึกษา(ค.บ.)
450 6321126051 นางสาว เบญจวรรณ เกิดทอง สังคมศึกษา(ค.บ.)
451 6321126052 นางสาว นภัสรพี แสงทองเกิด สังคมศึกษา(ค.บ.)
452 6321126053 นาย ทศพร อเนกธนโรจน์กุล สังคมศึกษา(ค.บ.)
453 6321126054 นางสาว ศิริแววมณี คูคํา สังคมศึกษา(ค.บ.)
454 6321126055 นางสาว สุกัญญา ประสาร สังคมศึกษา(ค.บ.)
455 6321126056 นางสาว ชญาณี ราตรีพฤกษ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
456 6321126057 นางสาว บัว พรมคําน้อย สังคมศึกษา(ค.บ.)
457 6321126058 นางสาว อาริยา ชุมแก้ว สังคมศึกษา(ค.บ.)
458 6321126059 นาย ฟารอฟี แวววรรณจิตร สังคมศึกษา(ค.บ.)
459 6321126060 นางสาว กัญญาวีร์ เหมาะสม สังคมศึกษา(ค.บ.)
460 6321126061 นางสาว สุรารักษ์ สมัยสง สังคมศึกษา(ค.บ.)
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461 6321126062 นางสาว สร้อยฟ้า วรรณสิงห์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
462 6321126064 นางสาว มัสตูรา ดายามา สังคมศึกษา(ค.บ.)
463 6321126065 นางสาว อาทิตฐิยา เอ่งฉ้วน สังคมศึกษา(ค.บ.)
464 6321126066 นางสาว อภัสราภรณ์ ผาสุข สังคมศึกษา(ค.บ.)
465 6321126067 นางสาว พรพรม ภควา สังคมศึกษา(ค.บ.)
466 6321126068 นาย ณัฐวิชช์ ทองสืบ สังคมศึกษา(ค.บ.)
467 6321126069 นางสาว ภัทรดา แก้วคง สังคมศึกษา(ค.บ.)
468 6321126070 นางสาว โสภิดา จันทวงศ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
469 6321126071 นางสาว สุภาภรณ์ สมบุญ สังคมศึกษา(ค.บ.)
470 6321126072 นางสาว ทิชานันท์ ชูแสงศรี สังคมศึกษา(ค.บ.)
471 6321126073 นางสาว รุ่งทิวา ลาภา สังคมศึกษา(ค.บ.)
472 6321126074 นางสาว ณัฐกานต์ ภักดีทัย สังคมศึกษา(ค.บ.)
473 6321126075 นางสาว อรอุมา ม่วงเอี่ยม สังคมศึกษา(ค.บ.)
474 6321126076 นางสาว รมิตา ประสิทธิแพทย์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
475 6321126077 นาย ธนวุฒิ แสงสุข สังคมศึกษา(ค.บ.)
476 6321126078 นาย อาร์ฝัด อาแวแม สังคมศึกษา(ค.บ.)
477 6321126079 นางสาว นาเดีย ยูโซ๊ะ สังคมศึกษา(ค.บ.)
478 6321126080 นางสาว สุภารัตน์ ปากหวาน สังคมศึกษา(ค.บ.)
479 6321126081 นางสาว กาญจนา สัมฤทธิ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
480 6321126082 นาย อัฏฏาวุธ พูลสวัสดิ์ สังคมศึกษา(ค.บ.)
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481 6321126083 นาย พงศ์ศิริ คลี่ขยาย สังคมศึกษา(ค.บ.)
482 6321126084 นาย ภูชิต กองสิน สังคมศึกษา(ค.บ.)
483 6321126085 นาย จิรวัฒน์ ศรีจาด สังคมศึกษา(ค.บ.)
484 6321126086 นางสาว บุษราภรณ์ ไกรเทพ สังคมศึกษา(ค.บ.)
485 6321126087 นางสาว สรินยา ทองหลํา สังคมศึกษา(ค.บ.)
486 6321126088 นางสาว ปนัดดา ภูเฮืองแก้ว สังคมศึกษา(ค.บ.)
487 6321147001 นาย สิทธิพงศ์ กลางแผง พลศึกษา
488 6321147002 นางสาว สุกัญญา บุญส่ง พลศึกษา
489 6321147003 นางสาว เจนจิรา ผุยดา พลศึกษา
490 6321147004 นาย อาดัม หะยีมะตาเฮ พลศึกษา
491 6321147005 นาย สุชาติ มีผักใหม พลศึกษา
492 6321147006 นาย วัศพล สุดใจ พลศึกษา
493 6321147007 นาย สิรภพ เทวิน พลศึกษา
494 6321147008 นาย สวกร เนตรคม พลศึกษา
495 6321147009 นาย ปิยะศักดิ์ สร้างดี พลศึกษา
496 6321147010 นางสาว ธีราพร ชาญประเสริฐ พลศึกษา
497 6321147011 นางสาว เจนจิรา ทองละมุล พลศึกษา
498 6321147012 นาย อดิศักดิ์ จังแดหวา พลศึกษา
499 6321147013 นาย อักมาล หมาดปันจอร์ พลศึกษา
500 6321147014 นาย มณเฑียร รัดสีสม พลศึกษา
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501 6321147015 นาย สุรศักดิ์ สว่างพิศาลกิจ พลศึกษา
502 6321147016 นางสาว วรัชญา คู่แก้ว พลศึกษา
503 6321147017 นาย ชนชน เกิดศรีชัง พลศึกษา
504 6321147018 นาย ธีระพล อยู่อ่อน พลศึกษา
505 6321147019 นาย ณัฐพนต์ ช้อนพิมาย พลศึกษา
506 6321147020 นาย นพดล ขันอาษา พลศึกษา
507 6321147021 นางสาว พิมพิรา ชาดา พลศึกษา
508 6321147022 นาย อิศรากร บัวบรรจง พลศึกษา
509 6321147023 นาย ทองคํา สินสาศิษย์ พลศึกษา
510 6321147024 นาย ศิวกร กุลโพนเมือง พลศึกษา
511 6321147025 นาย วัฒนพล อินทรสิริ พลศึกษา
512 6321147026 นาย ปิยะชาติ อนันต์สถิตย์สิน พลศึกษา
513 6321147027 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขขี พลศึกษา
514 6321147028 นาย คมชาญ คําแหง พลศึกษา
515 6321147029 นาย วชัรพงศ์ โพธิ์กาญจนกุล พลศึกษา
516 6321147030 นาย ธรรมรัตน์ นราวิชิต พลศึกษา
517 6321147031 นาย ภัทรพงศ์ เพชรส่งศรี พลศึกษา
518 6321147032 นางสาว จุฬารัตน์ จําปี พลศึกษา
519 6321147033 นาย สรศักดิ์ พระสว่าง พลศึกษา
520 6321147034 นางสาว พรพรรณ ทุ้มนุ่น พลศึกษา
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521 6321147035 นาย สุทธิพร คงแรง พลศึกษา
522 6321147036 นาย อัครพล พ่วงเผือก พลศึกษา
523 6321147037 นาย สุภณัฐ ถิ่นโพธิ์วงษ์ พลศึกษา
524 6321147038 นาย ปวริศร์ ใยฤทธิ์ พลศึกษา
525 6321147039 นาย ชานนท์ แสนดี พลศึกษา
526 6321147040 นางสาว อัญชลี หิมคุณ พลศึกษา
527 6321147041 นางสาว ธิญาดา พัวรักษา พลศึกษา
528 6321147042 นาย เกริกพล เทพมงคล พลศึกษา
529 6321147043 นาย ภาณุ กลัดเจริญ พลศึกษา
530 6321147044 นาย ทรัพย์ศิริ ฤทธิโคตร พลศึกษา ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
531 6321147045 นาย ธนภัทร แย้มสุนทร พลศึกษา
532 6321147046 นาย ชนชน จันทร พลศึกษา
533 6321147047 นางสาว สรรธิดา มาลาเวช พลศึกษา
534 6321147048 นางสาว สิริยากร ไชยสังหาร พลศึกษา
535 6321147049 นาย เจษฎา บุญเจือ พลศึกษา
536 6321154001 นางสาว วนิศา เยสืบเชื้อ จิตวิทยาและการแนะแนว
537 6321154002 นางสาว พรหมพร มั่นยืน จิตวิทยาและการแนะแนว
538 6321154003 นางสาว นันท์นภัส เล็กน้อย จิตวิทยาและการแนะแนว
539 6321154004 นาย ศรัณย์ภัทร นันทโกมล จิตวิทยาและการแนะแนว
540 6321154005 นางสาว ปริธถา เพียรมาก จิตวิทยาและการแนะแนว
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541 6321154006 นางสาว อารียา วันยาว จิตวิทยาและการแนะแนว
542 6321154007 นางสาว จิราภรณ์ กาดกล้า จิตวิทยาและการแนะแนว
543 6321154008 นางสาว อรนิภา เปลี่ยนสนิท จิตวิทยาและการแนะแนว
544 6321154009 นางสาว จิรัชญา ศรีจุฬางกูล จิตวิทยาและการแนะแนว
545 6321154010 นางสาว มาธิลดา พิกุลสารทิศ จิตวิทยาและการแนะแนว
546 6321154011 นาย ณัฐพล สุขสานติ จิตวิทยาและการแนะแนว
547 6321154012 นางสาว กวิสรา มาสอน จิตวิทยาและการแนะแนว
548 6321154013 นางสาว พรรณรษา สุขเอี่ยม จิตวิทยาและการแนะแนว
549 6321154014 นางสาว ณัฐธิดา รัญจวน จิตวิทยาและการแนะแนว
550 6321154015 นางสาว สัลมา เทพวารินทร์ จิตวิทยาและการแนะแนว
551 6321154016 นางสาว วันทนีย์ วิชาทานสกุล จิตวิทยาและการแนะแนว
552 6321154017 นางสาว พศวีร์ ถาวรอนุมาศ จิตวิทยาและการแนะแนว
553 6321154018 นางสาว เมธาวี รักเชื้อชาติ จิตวิทยาและการแนะแนว
554 6321154019 นางสาว ปาณิสรา บุญภาค จิตวิทยาและการแนะแนว
555 6321154020 นางสาว นันทกาญจน์ เดชจินดา จิตวิทยาและการแนะแนว
556 6321154021 นางสาว ปองกานต์ ใจยะหมู จิตวิทยาและการแนะแนว
557 6321154022 นางสาว อภัสรา สุทธิชาติ จิตวิทยาและการแนะแนว
558 6321154023 นางสาว จริณทร ยามจีน จิตวิทยาและการแนะแนว
559 6321154024 นางสาว ปัญญาพร น้ําทิพย์ จิตวิทยาและการแนะแนว
560 6321154025 นางสาว เบญจพร ศรีโพธิ์งาม จิตวิทยาและการแนะแนว
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561 6321154026 นางสาว ปพิชญา แจ่มใส จิตวิทยาและการแนะแนว
562 6321154027 นางสาว อารียา หอมพระยา จิตวิทยาและการแนะแนว
563 6321154028 นางสาว ปริญญา บุตรสีน้อย จิตวิทยาและการแนะแนว
564 6321154029 นางสาว ภาวิณี บงสันเทียะ จิตวิทยาและการแนะแนว
565 6321154030 นางสาว ศิรดา สุขวาณิชย์ศิลป์ จิตวิทยาและการแนะแนว
566 6321154031 นาย กัญจนจักก์ ฉันทวรลักษณ์ จิตวิทยาและการแนะแนว
567 6321154032 นางสาว สุนิตา เต้าโคกสูง จิตวิทยาและการแนะแนว
568 6321154033 นางสาว สุนันทา ชํานาญฤทธิ์ จิตวิทยาและการแนะแนว
569 6321154034 นางสาว จันทกานต์ อุดหนุน จิตวิทยาและการแนะแนว
570 6321154035 นางสาว กชกร ทองไทย จิตวิทยาและการแนะแนว
571 6321154036 นาย ทักษิณ อําพิน จิตวิทยาและการแนะแนว
572 6321154037 นางสาว ทีปกา ชะวาจิต จิตวิทยาและการแนะแนว
573 6321154038 นาย วนิชคุณ สระทองมี จิตวิทยาและการแนะแนว
574 6321154039 นางสาว เนตรนภา แซ่ลี้ จิตวิทยาและการแนะแนว
575 6321154040 นาย ศุภกรานต์ จําชาติ จิตวิทยาและการแนะแนว
576 6321154041 นาย กฤตเมธ กลัดมี จิตวิทยาและการแนะแนว
577 6321154042 นาย จิรัฏฐ์ เซียวประเสริฐ จิตวิทยาและการแนะแนว
578 6321154043 นางสาว ภัทรียา ใยมณี จิตวิทยาและการแนะแนว
579 6321154044 นางสาว มนทิรา พรหมจิตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว
580 6321154045 นางสาว ทิพธัญญา ภู่ทอง จิตวิทยาและการแนะแนว



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

581 6321154046 นางสาว อรทัย ทองอนันต์ จิตวิทยาและการแนะแนว
582 6321159001 นางสาว สุชาดา จีนสมุทร การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
583 6321159002 นางสาว เบญจพร พละทรัพย์ การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
584 6321159003 นางสาว รังสินี ดําแจ่ม การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
585 6321159004 นางสาว กุณฑลี โคนโท การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
586 6321159005 นางสาว น้ําหนึ่ง ชมสุนทร การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
587 6321159006 นางสาว สุพัตรา พุ่มเจริญ การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
588 6321159007 นางสาว จันทมณี เอี้ยงมี การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
589 6321159008 นางสาว พิมพ์มาดา เงินมาก การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
590 6321159009 นางสาว ศิริลักษณ์ สุดล้ําเลิศ การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
591 6321159010 นางสาว อิงค์ฟ้า รักษา การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
592 6321159011 นางสาว ภัทรวดี ประสมพงษ์ การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
593 6321159012 นางสาว ศศิธร วรรณสอน การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
594 6321159013 นางสาว มัทนพร มงคล การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
595 6321159014 นางสาว รัตญาวดี ทองมุสิก การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
596 6321159015 นาย พิทักษ์ไท คําศรี การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
597 6321159016 นางสาว สุรัตรา พลายเพ็ชร์ การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
598 6321160001 นาย จิรกฤต บัวจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
599 6321160003 นางสาว นฐัฌา ศิริเจริญ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
600 6321160004 นาย มัณฑนินทร์ อังคทะวานิช เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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601 6321160005 นางสาว ธิฌากร อุ่นใจ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
602 6321160006 นางสาว ศิริยุภา พิณทอง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
603 6321160007 นางสาว นิชาวัลย์ วุฒิมณี เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
604 6321160008 นางสาว ธนพรรณ สรวมศรี เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
605 6321160009 นาย พีรณัฐ พันนิทา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
606 6321160010 นาย ศิวกร เทียนถวาย เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
607 6321160011 นางสาว นารีซัน บือโต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
608 6321160012 นางสาว ปรญา สว่างพงษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
609 6321160013 นาย กมลทรรศน์ คําผา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
610 6321160015 นาย อภิรักษ์ นามวงศ์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
611 6321160016 นาย รณกฤต สุทธิเสรีสกุล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
612 6321163001 นางสาว พลอยวรินทร์ วงศา นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
613 6321163002 นางสาว ลฎาภา หงษ์ทอง นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
614 6321163003 นางสาว ปิยฉัตร เป็นสุข นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
615 6321163004 นางสาว กุลณัฐ ขําพินวงษ์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
616 6321163005 นางสาว ทิพากร เมฆปั้น นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
617 6321163006 นางสาว อภิญญา เปี่ยมดี นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
618 6321163007 นางสาว อนุศยา จันทบูรณ์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
619 6321163008 นางสาว วรัญญา แซ่ใช้ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
620 6321163009 นาย ธรรมรัตน์ กลมวงษ์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

621 6321163010 นาย กฤษดา รุ่งสันเทียะ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
622 6321163011 นาย พงศธร โพธิ์ทอง นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
623 6321163012 นางสาว จิราภรณ์ ปุราชะทํามัง นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
624 6321163013 นางสาว แก้วกาญจน์ ผุดผา นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
625 6321163014 นางสาว กรรณิการ์ ติครบุรี นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
626 6321163015 นาย จรัส ปรือปรัง นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
627 6321163016 นาย พันธสรณ์ บางยี่ขัน นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
628 6321163017 นางสาว อารียา โกฎหอม นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
629 6321163018 นางสาว พรพิชชา ลิ้มอิ่ม นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
630 6321163019 นาย โยธิน อินทรา นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
631 6321163020 นางสาว มนัสนันท์ ศรีสาครสุข นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
632 6321163021 นางสาว อังค์วรา สันโด นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
633 6321163022 นางสาว ธนพร สายคํา นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
634 6321163023 นางสาว บุญฑริกา กลิ่นอบเชย นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
635 6321163024 นางสาว อิศราภรณ์ วงชารี นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
636 6321163025 นาย ตรัทเศศ แย้มพลาย นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
637 6321163026 นางสาว วราภรณ์ ไกยสิทธิ์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
638 6321163027 นางสาว กนกณัฐ พูลสวัสดิ์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
639 6321163028 นางสาว นพวรรณ ผลพิกุล นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
640 6321163029 นางสาว ปุณยวีร์ สุขประเสริฐ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

641 6321163030 นาย กิตติพงศ์ ละออเอี่ยม นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
642 6321163031 นางสาว ณัฐพรรณ โพธิ์วัด นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
643 6321163032 นางสาว อรอริญ กิจถาวรวุฒิกุล นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
644 6321163033 นางสาว พิมรดา ไกลจัตุรัส นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
645 6321163034 นางสาว พิมพ์พลอย สุขลิ้ม นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
646 6321163035 นาย วีรพงษ์ อําพล นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
647 6321163037 นางสาว ปิยะพร บํารุงตา นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
648 6321163038 นางสาว กาญจนา แก้วมณี นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
649 6321163039 นางสาว ปนัดดา แก้วพันธ์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
650 6321163040 นางสาว สุวพิชชา แสนสุข นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
651 6321163042 นางสาว เพียงพิมพ์ พุ่มวิภา นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
652 6321163043 นางสาว ธนภรณ์ เพ็งคํามูล นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
653 6321163044 นาย บัณฑูร สะเนาว์ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
654 6321163045 นางสาว กุลทรัพย์ อมาตยกุล นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
655 6321163046 นางสาว คุณาพร เขียวน้อย นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
656 6321163047 นางสาว ณิชกานต์ อยู่ศิริ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
657 6321163048 นาย ปฏิพัทธ์ สืบเสน นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
658 6321165001 นาย พลอธิป พฤกษวานิช ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
659 6321165002 นาย คีตนันท์ คุ้มมงคล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
660 6321165003 นาย นันทวุฒิ สุขขํา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

661 6321165004 นาย โสตถิพันธ์ ราชกิจจา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
662 6321165005 นาย กฤชบงกช ธุระวงค์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
663 6321165006 นางสาว ภัสสร พึ่งผล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
664 6321165007 นาย ณัฐวุฒิ ทองใบ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
665 6321165008 นาย ณธัชศักดิ์ ตันกุระ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
666 6321165009 นาย ศักดิ์นรินทร์ น้อยเจริญ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
667 6321165010 นาย ภาณุวัฒน์ สุขดี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
668 6321165011 นาย วชิราปกรณ์ คงสีดา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
669 6321165012 นาย นนทวัฒน์ วิสัย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
670 6321165013 นางสาว เนตรทราย สู่บุญ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
671 6321165014 นางสาว พัชราภา หลีกพาล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
672 6321165015 นางสาว ปณิตา นาคน้อย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
673 6321165016 นาย สุมิตร สาทสุทธิ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
674 6321165017 นางสาว อารีรัตน์ ดิษฐ์ประสพ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
675 6321165018 นาย สิรวิชญ์ เกตุแก้ว ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
676 6321165019 นางสาว ปัทมาวดี นิลผาย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
677 6321165020 นางสาว อัญมณี จันทรินทร์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
678 6321165021 นาย ศิวณัฐ ฝอยสุวรรณ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
679 6321165022 นาย ยะยา ลาเตะ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
680 6321165023 นาย ประกายพฤกษ์ ใหญ่วงค์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

681 6321165024 นาย ภัทรพงศ์ ฟุ้งสายชล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
682 6321165025 นาย นิวัติ ชื่นชมน้อย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
683 6321165026 นางสาว ชนินาถ หมื่นสนิท ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
684 6321165027 นาย รัฐโชติ ขําพิทักษ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
685 6321165028 นาย สราวุฒิ คชเชนทร์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
686 6321165029 นาย อภิภู ลิ้มทอง ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
687 6321165030 นาย จิรวัฒน์ แย้มกลิ่น ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
688 6321165031 นาย ณัฐนันท์ อินโต ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
689 6321165032 นางสาว นิภาภรณ์ วงศ์อะคะ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
690 6321165033 นางสาว จุฑาทิพย์ ช่วยพัทลุง ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
691 6321165034 นางสาว รอยพิมพ์ ศรีชะตา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
692 6321165035 นางสาว สุภัสสรา สกุลบัณฑิตย์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
693 6321165036 นางสาว ปัทมาสน์ ศรีสุข ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
694 6321165037 นาย พงศ์พลิน คงพันธระ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
695 6321165038 นาย นวดล อัตสาร ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
696 6321165039 นาย พีรศักดิ์ พิมพสุทธิ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
697 6321165040 นางสาว ธิดารัตน์ มีฤกษ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
698 6321165041 นาย รัฐภูมิ มูลสิน ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
699 6321165042 นาย จิณณวัตร คันศร ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
700 6321165043 นาย กัมปนาท พรผล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

701 6321165044 นางสาว สุธัญญา ศรีโสภณ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
702 6321165045 นาย ไนยชน สอนเคน ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
703 6321165046 นาย เกริกเกียรติ อินทร์เสนา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
704 6321165047 นาย อัศวิน สมัครเขตรกิจ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
705 6321165048 นาย ภัทรพล พวงโสภา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
706 6321165049 นางสาว พรรณวษา โนนตาเถร ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
707 6321165050 นาย คเณศวร วงษ์เหมือน ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
708 6321165051 นาย สมภพ วัดตาล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
709 6321165052 นาย ฑิฆัมพร บุญพิคํา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
710 6321165053 นาย เอกชัย แสงอรุณ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
711 6321165054 นาย นเรศ หวลกระสินธุ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
712 6321165055 นาย พิทยา จําปาทอง ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
713 6321165056 นาย ศิลป์ศรุต ดําเนียม ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
714 6321165057 นาย สุธีรินทร์ จันทร์กระจ่าง ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
715 6321165058 นางสาว อธิชา ศรีอ่องซอ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
716 6321165059 นางสาว จิรัชญา แก้วดํา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
717 6321165061 นาย กฤติเดช จารุพันธ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
718 6321165062 นาย พีรณัฐ เปลี่ยนไธสง ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
719 6321165063 นางสาว เพชรหทัย ชนูดหอม ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
720 6321165064 นางสาว ธัญพร วนาดร ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

721 6321165065 นาย อัษฎาวุธ ท้วมเสงี่ยม ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
722 6321165066 นาย ธีธัช กังวานวัฒนกุล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
723 6321165067 นาย คณัสนนท์ เกิดเขียว ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
724 6321165068 นางสาว ธัญวรัตม์ จ้อยจิตต์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
725 6321165070 นาย ฉัตรพล กังวล ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
726 6321165071 นาย พรหมเทพ คล้ายสนิท ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
727 6321165072 นาย เรืองฤทธิ์ จิตต์อํานวย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
728 6321165073 นาย วรวิทย์ คําบ้านฝาย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
729 6321165074 นางสาว ญาณิศา คําพรม ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
730 6321165075 นาย ภูมิพัฒน์ สุปรานนท์ ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
731 6321165076 นาย พรรษกร คลิ้งทอง ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
732 6321165077 นาย คามินท์ ยะตุ้ย ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
733 6321165078 นาย ศิวัช ปานอ่ํา ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ)
734 6321166001 นางสาว ธนัชญา บุญมาก ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
735 6321166002 นางสาว ประภัสสร สายพิมพ์ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
736 6321166003 นาย ชญานนท์ ศรีอนันต์ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
737 6321166004 นางสาว ณัฏฐณิชา ทรัพย์สังข์ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
738 6321166005 นางสาว รัญชิดา ทองอ่อน ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
739 6321166006 นาย วรายุทธ จงกลกลาง ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
740 6321166007 นาย กรัญพงศ์ ไทยสงเคราะห์ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
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741 6321166008 นาย อิศรา อุดมสุข ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
742 6321166009 นาย บัญญัติ พึ่งพเดช ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
743 6321166010 นางสาว อารียา ศรีชู ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
744 6321166011 นาย ภูมี เปล่งผึ่ง ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
745 6321166012 นางสาว ศศิวิมล สังข์กล่ํา ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
746 6321166013 นางสาว มณฑาทิพย์ จรรภูยา ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
747 6321166014 นางสาว ฐิติมา กฤษฎาสกุลการ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
748 6321166015 นาย กิตติยา บัวผลิ ดนตรีไทยศกึษา(ค.บ)
749 6321166016 นางสาว สุภาภรณ์ ขวัญพะงุ้น ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
750 6321166017 นางสาว วิภาสิริ รัศมียัง ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
751 6321166018 นาย มณฑล เจนนภาภัณฑ์กิจ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
752 6321166019 นาย จิรายุส ทรัพย์อยู่ ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
753 6321166020 นาย พงศธร ก้อนแหวน ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
754 6321166021 นาย ชัยพัฒน์ ศรีสุข ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ)
755 6321207001 นางสาว ปรินทร พึ่งกุศล วิทยาการคอมพิวเตอร์
756 6321207002 นาย สมทรัพย์ ชอบทําพัฒนา วิทยาการคอมพิวเตอร์
757 6321207003 นาย นาธาน ซิงห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
758 6321207004 นาย ภัคพงษ์ จุลทะศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
759 6321207005 นาย อภิวิชญ์ สมไทย วิทยาการคอมพิวเตอร์
760 6321207006 นาย พันกร บุเมิง วิทยาการคอมพิวเตอร์
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761 6321207007 นาย ภูวเดช โอภาสธัญวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
762 6321207008 นาย นัฏฐ์นรินทร์ ขุนทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
763 6321207009 นาย องค์กร กําแหงกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์
764 6321207010 นาย ณฐวัฒน์ อรุณจริยาวณิช วิทยาการคอมพิวเตอร์
765 6321207011 นาย ทศพล ดิษฐปาน วิทยาการคอมพิวเตอร์
766 6321207012 นาย ธรรณ์พงษ์ เอี่ยมสอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์
767 6321207013 นาย ภาณุพงศ์ ถาวรพา วิทยาการคอมพิวเตอร์
768 6321207014 นาย อธิณัฐ กองธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์
769 6321207015 นาย ธนาธร ขามช่วง วิทยาการคอมพิวเตอร์
770 6321207016 นางสาว แทนชนก เลิศงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์
771 6321207017 นาย พงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
772 6321207018 นาย ปรมะ วิพรรณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
773 6321207019 นางสาว ปาริชาติ การสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
774 6321207020 นาย พิสิฐพงศ์ พุ่มกล่อม วิทยาการคอมพิวเตอร์
775 6321207021 นาย ธีร์ปพล เชาวปราชญ์ขันติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
776 6321211001 นางสาว ทักษอร ศรีเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
777 6321211002 นางสาว จิราพัชร พุ่มสติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
778 6321211003 นางสาว ชลธิชา ครุฑสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
779 6321211005 นาย ณัฐพล เมาลิกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
780 6321211006 นางสาว ซารีณี ดาโอะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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781 6321211007 นาย องค์ศา สังข์เจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
782 6321211008 นางสาว สุภาภรณ์ สาสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
783 6321211009 นางสาว นิภาพร สํานิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
784 6321211010 นางสาว พรพิมล สํานิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
785 6321211012 นาย ณัฐนนท์ แสงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
786 6321216001 นางสาว สาวิตรี หาญนาแซง เคมี
787 6321216002 นางสาว อารียา สมานรักษ์ เคมี
788 6321217001 นางสาว ปุณวินันท์ พานโน นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
789 6321222001 นางสาว วิลัยภรณ์ ขําปลอดภัย คณิตศาสตร์
790 6321222002 นางสาว ภัทรพร พึ่งกลั่น คณิตศาสตร์
791 6321222003 นางสาว กุสุมาภรณ์ วิเศษสุด คณิตศาสตร์
792 6321222004 นางสาว ศศิธร ปุริโสชโย คณิตศาสตร์
793 6321222005 นางสาว กรกมล พุ่มประดับ คณิตศาสตร์
794 6321222006 นาย ทศพร ทองเกิด คณิตศาสตร์
795 6321222007 นางสาว พิมประภา ชูเชิด คณิตศาสตร์
796 6321222008 นางสาว ธันย์ชนก ชูหว่าง คณิตศาสตร์
797 6321222009 นางสาว สาธิญา มาครีม คณิตศาสตร์
798 6321222010 นาย ณัฐวุฒิ เขมะรังสี คณิตศาสตร์
799 6321222011 นาย ณัฐชนน จันทร์ศรี คณิตศาสตร์
800 6321223001 นางสาว ชลดา แสงนิล ฟิสิกส์
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801 6321225001 นางสาว พนิดา ทิทา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
802 6321225002 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เธียรธราสิทธิ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
803 6321225003 นางสาว พิมพ์มาดา ศักดิ์คงเมตตา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
804 6321225004 นางสาว สายชล จิตรักษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
805 6321225005 นาย วนัสบดี ตรุษดี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
806 6321225006 นาย อนุชา ปัสสาสิงห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่มีเบอร์มือถือ
807 6321225007 นาย ณัฐปภัสร์ จตุรทิตย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
808 6321225009 นาย วิทยา คุณาธรวิศิฏฐิกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
809 6321226001 นางสาว พิมพ์มณี ศรีบุญเรือง ผู้ประกอบการอาหาร
810 6321226002 นางสาว ปวีณา มูลราช ผู้ประกอบการอาหาร
811 6321226003 นางสาว ณัชชา จารุยาวงศ์ ผู้ประกอบการอาหาร
812 6321226004 นางสาว สุจิตตรา ชาติวงษ์ ผู้ประกอบการอาหาร
813 6321226005 นางสาว ถนิมพร ย่ํารุ่ง ผู้ประกอบการอาหาร
814 6321226006 นาย พศวีย์ ก้านเหลือง ผู้ประกอบการอาหาร
815 6321226007 นาย ธวัชชัย แซ่โง้ว ผู้ประกอบการอาหาร
816 6321226008 นางสาว ศุภรัตน์ ประพัทธาคิณี ผู้ประกอบการอาหาร
817 6321226009 นางสาว สุทธิญา ฮุยจง ผู้ประกอบการอาหาร
818 6321226010 นางสาว ณัฐยา เหล่าบุญมี ผู้ประกอบการอาหาร
819 6321226011 นาย ทวีรัตน์ ธนจรูญรัตน์ ผู้ประกอบการอาหาร
820 6321226012 นางสาว โชติกา ศรีดํารงค์ ผู้ประกอบการอาหาร
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821 6321226013 นาย ณัฐวุฒิ วันเกษม ผู้ประกอบการอาหาร
822 6321226014 นาย นันธกร อุปวนะ ผู้ประกอบการอาหาร
823 6321226016 นางสาว พิมพ์มาดา นุชผดุง ผู้ประกอบการอาหาร
824 6321226017 นางสาว กุลนันท์ เทศสมบูรณ์ ผู้ประกอบการอาหาร
825 6321226018 นาย เป็นไทย มากพยุง ผู้ประกอบการอาหาร
826 6321226019 นาย ชุติพล สมชัยดี ผู้ประกอบการอาหาร
827 6321226020 นางสาว อินทิรา พันธเดช ผู้ประกอบการอาหาร
828 6321226021 นางสาว ฆรณัน อภิการสกุลชัย ผู้ประกอบการอาหาร
829 6321226022 นางสาว ขนิษฐา อะทาโส ผู้ประกอบการอาหาร
830 6321226023 นาย ธนกร คําลือชา ผู้ประกอบการอาหาร
831 6321226024 นาย ปพนสรรค์ กิ่งแก้ว ผู้ประกอบการอาหาร
832 6321226026 นางสาว สิริยาพร เสริฐศรี ผู้ประกอบการอาหาร
833 6321226027 นางสาว ศริลักษณ์ ตรีภิญโญยศ ผู้ประกอบการอาหาร ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
834 6321226029 นางสาว อุษณา สานุตร์ ผู้ประกอบการอาหาร
835 6321226030 นาย วทัญญู มีสุข ผู้ประกอบการอาหาร
836 6321226031 นางสาว พลอยไพลิน กุลพรหม ผู้ประกอบการอาหาร
837 6321232001 นาย นวพล ศักดิ์เกษมสุข แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
838 6321232002 นาย ภูมิภัทร์ ศรีเจริญชัยสิทธิ์ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
839 6321232003 นาย ภาณุวัตร จุฑานันทิกุล แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
840 6321232004 นาย อัฐกร เพลิงเทียน แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
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841 6321232005 นาย ชาคริต ไชยต้นเทือก แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
842 6321232006 นางสาว ภควดี จูเจริญ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
843 6321232008 นาย ณัฐวุฒิ เบิกบาน แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
844 6321232009 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชัยวิโรจน์ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
845 6321232010 นาย ธีรพงศ์ แก้วเรือง แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
846 6321232011 นาย วัชรินทร์ ขําประสาท แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
847 6321232012 นางสาว อริสรา ตรีวิทยาธร แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
848 6321232013 นาย จักรกฤษณ์ พิมพ์พา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
849 6321232014 นาย อนาวิน พิพัฒน์วรชัยกุล แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
850 6321232015 นาย ภัทรพล เจริญสุข แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
851 6321232016 นาย เจตวีร์ สุวรรณสิงห์ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
852 6321232017 นาย วันเฉลิม บํารุงนางาม แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
853 6321232018 นางสาว ปัณณพร ดิษฐวัต แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
854 6321232019 นาย พิษณุ จันทะนา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
855 6321232020 นาย สิรดนัย ศรลือชา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
856 6321232021 นาย พัฒนศักดิ์ ภิรมย์ก้อย แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
857 6321232022 นาย ศักร์สฤษฎิ์ สมบัติ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
858 6321232023 นางสาว รดา พิริยะทรัพย์ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
859 6321232024 นาย เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
860 6321232025 นาย อธิษฐาน ท้าวอุทัย แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
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861 6321232026 นางสาว วิภาพร นพพงษากิจ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
862 6321232029 นางสาว ฐิติมาภรณ์ เกตุแก้ว แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
863 6321232030 นาย ธนพัฒน์ สถาพรเจริญชัย แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
864 6321232031 นางสาว ธัญสินี มีมาก แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
865 6321232032 นางสาว ปารมี สันติวงศ์บุญ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
866 6321232033 นาย สิริพจน์ สุดเสนาะ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
867 6321232034 นาย ชยุต แหล่งทอง แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษใน WebCSR ไม่ถูกต้อง
868 6321232035 นางสาว ธัญญารัตน์ เรืองรุ่ง แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
869 6321232036 นาย นนธวัช อสัมภินนพงศ์ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
870 6321232037 นางสาว วรรณวษา จิตต์เลขา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
871 6321232038 นาย เศรษฐสิริ บุญศรี แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
872 6321251001 นางสาว สุดารัตน์ แผ้วตัน จุลชีววิทยา
873 6321251002 นางสาว สุจารีย์ สีเหลือง จุลชีววิทยา
874 6321251003 นาย ศิสกะ โตแก้ว จุลชีววิทยา
875 6321251004 นางสาว ณัฐภรณ์ อินทเสโน จุลชีววิทยา
876 6321251005 นางสาว สิริยากร รัตนะอยวิโรจน์ จุลชีววิทยา
877 6321251006 นางสาว ชนัทชา เผ่นโผน จุลชีววิทยา
878 6321251007 นาย ฮัมดุลฮาเล็ง เปาะแม จุลชีววิทยา
879 6321251008 นางสาว นูรียะ สุหลง จุลชีววิทยา
880 6321256001 นางสาว ลักษิกา นกแสง การแพทย์แผนไทย



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

881 6321256002 นางสาว พรรษา อิ่มแก้ว การแพทย์แผนไทย
882 6321256003 นางสาว ชนากานต์ ทองขาว การแพทย์แผนไทย
883 6321256004 นางสาว ดาลียา สะอะ การแพทย์แผนไทย
884 6321256005 นางสาว ณิชกานต์ ทองขาว การแพทย์แผนไทย
885 6321256006 นางสาว วิมพ์วิภา วิภาวิน การแพทย์แผนไทย
886 6321256007 นางสาว จุฑารัตน์ ศิริภักดิ์ การแพทย์แผนไทย
887 6321256008 นางสาว นูรอามีรา เปาะโกะ การแพทย์แผนไทย
888 6321256009 นาย นิรุสลัน แวหะมะ การแพทย์แผนไทย
889 6321256010 นางสาว อัสมีรา ลีแงดายี การแพทย์แผนไทย
890 6321256011 นางสาว นูรนาเดีย มะเย็ง การแพทย์แผนไทย
891 6321256012 นางสาว อรนิภา จันทร์หอม การแพทย์แผนไทย
892 6321256013 นางสาว ยัสมีน หมัดลิหมีน การแพทย์แผนไทย
893 6321256014 นางสาว นูรฟิตรีย์ เจะนิ การแพทย์แผนไทย
894 6321256015 นางสาว อันธิกา บุญยะโพธิ์ การแพทย์แผนไทย
895 6321256016 นางสาว ขวัญหทัยชนก สดใส การแพทย์แผนไทย
896 6321256017 นางสาว ฐิติรัตน์ ชานุช การแพทย์แผนไทย
897 6321256018 นางสาว นูรีฮัน คาวาจิ การแพทย์แผนไทย
898 6321256019 นางสาว โซเฟีย มะเระ การแพทย์แผนไทย
899 6321256020 นางสาว กิตติยา พิลาดี การแพทย์แผนไทย
900 6321256021 นางสาว มินตรา แก้วศรีดา การแพทย์แผนไทย
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901 6321256022 นางสาว เฟื่องลดา โย๊ะฮาหมาด การแพทย์แผนไทย
902 6321256023 นางสาว รอฮานิง โตะหมะ การแพทย์แผนไทย
903 6321256024 นางสาว พิยดา คําบุตร การแพทย์แผนไทย
904 6321256025 นางสาว มาฮายาตี เจ๊ะอุมา การแพทย์แผนไทย
905 6321256026 นางสาว ซารีฟะห์ แวเงาะ การแพทย์แผนไทย
906 6321256027 นางสาว ซีตีฮัญญา ดือราแม การแพทย์แผนไทย
907 6321266001 นาย จิรวัฒน์ จรเอ้กา เทคโนโลยีโลจิสติกส์
908 6321266002 นางสาว พัฒน์นรี แซ่ตัน เทคโนโลยีโลจิสติกส์
909 6321266003 นางสาว ลดาภรณ์ บุญเรือง เทคโนโลยีโลจิสติกส์
910 6321266004 นางสาว อโนชา พลับทอง เทคโนโลยีโลจิสติกส์
911 6321266005 นาย ปุณยวัจน์ นุกูลวงษ์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
912 6321266006 นาย วีรภัทร เกียรติระบือไกล เทคโนโลยีโลจิสติกส์
913 6321266007 นาย กิตติกวิน แก้วกําพร้า เทคโนโลยีโลจิสติกส์
914 6321266008 นางสาว จิดาภา จ้อยสําเภา เทคโนโลยีโลจิสติกส์
915 6321266009 นาย ณัฐชนน จันทร์เดช เทคโนโลยีโลจิสติกส์
916 6321266010 นางสาว พนิดา ตราสุวรรณ์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
917 6321266011 นาย พิชัยยุทธ มาตละออ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
918 6321266012 นางสาว ปวีณ์นุช หาญวิชัย เทคโนโลยีโลจิสติกส์
919 6321266013 นางสาว ชนันดา เอี่ยมปฐม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
920 6321266014 นางสาว ศิริลักษณ์ สีคล้อย เทคโนโลยีโลจิสติกส์
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921 6321266015 นาย อภิรเดช สราวุธจิรพงศ์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
922 6321266017 นาย ณัธพล มหิพันธุ์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
923 6321266018 นาย ชนะพงษ์ ภายภิภพ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
924 6321266019 นางสาว พฤกษาชล อุทกธาร เทคโนโลยีโลจิสติกส์
925 6321266021 นาย พันธกานต์ กิตติสัทโธ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
926 6321266022 นาย ธนากร วงษ์เจริญ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
927 6321266024 นางสาว ธัญลักษณ์ อ่อนแสง เทคโนโลยีโลจิสติกส์
928 6321266025 นาย พุฒินันท์ สุขเอม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
929 6321266029 นาย วันราหุล เพ็ชรรุน เทคโนโลยีโลจิสติกส์
930 6321266030 นาย อิทธิพัทธ์ ปากแพรก เทคโนโลยีโลจิสติกส์
931 6321266031 นางสาว อริสรา วรรณคํา เทคโนโลยีโลจิสติกส์
932 6321266032 นางสาว กนกวรรณ จันทะนาม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
933 6321266034 นาย วิศรุต พุ่มมูล เทคโนโลยีโลจิสติกส์
934 6321266035 นาย ธีรภัทร ยังแหยม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
935 6321266037 นาย ศิวกร ติลกานนท์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
936 6321281001 นาย วาทิต แตงนวลจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
937 6321281002 นาย พงศกร คอยตะคุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
938 6321281003 นาย อภิสิทธิ์ ระดาบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
939 6321281004 นาย กิตติกานต์ พรหมดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
940 6321281005 นาย อภิชา ชินรินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
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941 6321281006 นาย ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
942 6321281007 นาย อิสรา พิกุลทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
943 6321281008 นางสาว มัลณิกา ช่วยบํารุง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
944 6321283001 นางสาว จิตติมา ภูคาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
945 6321283002 นางสาว ภัชราภรณ์ แสงจันทร์นวล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
946 6321283003 นางสาว น้ําทิพย์ บุญยิ้ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
947 6321283004 นางสาว รุ่งทิวา แจ่มศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
948 6321283005 นาย รติพงษ์ น้ําคํา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
949 6321283006 นาย ธนาวิน จุลมุสิก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
950 6321283007 นางสาว ศศินา มีทองใส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
951 6321283008 นางสาว ไอริน อาประหุน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
952 6321283009 นางสาว ปรญาณ์ ไตรโชค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
953 6321283010 นาย กฤษฎ์พงษ์ เจริญทรัพย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
954 6321283011 นางสาว ดาว ปทุมสูติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
955 6321283012 นางสาว นิตยา ภักดีงาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
956 6321283013 นางสาว วริศรา ถึงเจริญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
957 6321283014 นางสาว รัตมณี นาคเกตุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
958 6321283015 นางสาว ณัฐจิรา มิ่งขวัญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
959 6321283016 นางสาว บุษกร แสนดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
960 6321283017 นางสาว วิยะดา ดีมัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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961 6321283018 นางสาว วิไลภรณ์ พากเพียร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
962 6321283019 นางสาว ฐรินทร์ญา นนทศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
963 6321283020 นางสาว ณัฏฐา ศรีลายอดน้อย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
964 6321283021 นางสาว กุลทรัพย์ ท้าวมะริตย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
965 6321283023 นางสาว สิริยากร เสางวน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
966 6321283025 นางสาว นันทิยา กินนะสี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
967 6321283026 นางสาว จุฑารัตน์ พรรษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
968 6321283027 นาย นพดล ไทยพร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
969 6321283028 นางสาว อารียา บากาโชติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
970 6321283029 นางสาว พชรพร ธงชัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
971 6321283030 นางสาว วรวรรณ บุญส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
972 6321283031 นางสาว ชลิดา วิทยาลัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
973 6321283032 นางสาว กัญญารัตน์ เม้ามีศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
974 6321283033 นางสาว กุลนิดา แก่นสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
975 6321283034 นางสาว ศิรินภา เพียซุย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
976 6321283035 นางสาว ดวงกมล ศรีดา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
977 6321283036 นางสาว ฐิติมา ศรเพชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
978 6321283037 นางสาว จุฑารัตน์ แสงอรุณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
979 6321283039 นาย ชาติชาย ชาติเชิงเชาว์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
980 6321283040 นาย มูนีฟ กะเต๊ะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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981 6321283041 นางสาว ธนัตตา อนันตสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
982 6321284001 นางสาว กัญญาณัฐ อินทร์ธิวงศ์ ชีววิทยา
983 6321284002 นางสาว ธัญสุดา นิราราช ชีววิทยา
984 6321284003 นางสาว ชนิศร มณีโชติ ชีววิทยา
985 6321284005 นาย วิชยุตม์ ไชยโพธิ์ ชีววิทยา
986 6321290001 นางสาว วิภาพร ไกรประสิทธิ์ถาวร การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
987 6321290002 นางสาว สุพัชชา ทรงพิมพ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
988 6321290003 นาย นครินทร์ ลือปัญญา การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
989 6321290004 นางสาว วันวิสา หล่าบุตรศรี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
990 6321290005 นางสาว อัญชลี รุ่งเรือง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
991 6321290006 นางสาว พันวิไล สีธูป การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
992 6321290007 นางสาว สุจิตตรา แก้วอินทร์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
993 6321290008 นางสาว อภิชญา เผ่าพันธ์แปลก การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
994 6321290009 นางสาว ชุติกาญจน์ เรือจันทึก การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
995 6321290010 นางสาว จิระ โสภณานุกูล การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
996 6321290011 นาย บงกชเพชร นวลเพ็ชร การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
997 6321290012 นาย สุรศักดิ์ เเซ่ภู่ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
998 6321290013 นางสาว ศศิประภา สัญญาวงษ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
999 6321290014 นาย จิรายุส บุตรสันต์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1000 6321290015 นางสาว ศรมณีย์ เกิดมีวงศ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
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1001 6321290016 นาย กรรชัย กาลปักษ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1002 6321290017 นางสาว รุ่งกานต์ หลอมทอง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1003 6321290018 นาย ปิยพงษ์ พรกิตติเจริญ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1004 6321290019 นางสาว กรวลัย สุขบรรเทิง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1005 6321290021 นาย นิธิกร กลัดพิบูลย์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษใน WebCSR ไม่ถูกต้อง
1006 6321290022 นางสาว ปภาดา บุญเถื่อน การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1007 6321290023 นางสาว สุธารัตน์ ฤทธิ์สําแดง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1008 6321290024 นางสาว วรรณิดา สังข์มาลา การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1009 6321290025 นาย ภูวไนย ฉลาดกิจ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1010 6321290027 นางสาว โอมาพร ยิ้มสง่า การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1011 6321290029 นาย พีรภัทร อนุเปรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1012 6321290031 นาย พีรวิชญ์ มีใจเจือ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1013 6321290032 นางสาว เปมิกา คงสาโรจน์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1014 6321290034 นางสาว วชิราภรณ์ เตโชพันธ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1015 6321290035 นาย อิฐวัฒน์ หลักคํา การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
1016 6321291001 นางสาว ศิรินภา ไชยเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1017 6321291002 นางสาว อติมา เจริญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1018 6321291003 นาย ปิยะชาติ โสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1019 6321291004 นาย นิรวิทธ์ อินพาเพียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1020 6321291005 นางสาว จิดาภา รื่นอุบล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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1021 6321291006 นาย อัมรินทร์ สุนทรภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1022 6321292001 นาย ศุภชัย ลายหยก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1023 6321292002 นาย วัชรพงษ์ สีหปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1024 6321292003 นางสาว กฤติกา ภิรมยาภรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1025 6321292004 นาย บูรณิชย์ ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1026 6321292005 นาย ธีรพงษ์ ภู่พงษ์สิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1027 6321292006 นาย ณัฐวัฒน์ ทับทิมทอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1028 6321292007 นาย อดิศร ศรีเตชะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1029 6321292008 นาย กนก เลอวงษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1030 6321292009 นางสาว ฐิติชญา ทุมโคตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1031 6321292010 นาย ธเนศ เตสุขะนันท์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1032 6321292011 นาย ทิชานนท์ บุตรเสมียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1033 6321292012 นาย ธนวุฒิ วงศ์คําภู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1034 6321292014 นาย วีรภัทร ไชยภา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1035 6321292015 นาย ภาณุเดช เหมือนบิดา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1036 6321292016 นาย พิมาย เศรษฐี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1037 6321296001 นางสาว ธัญญารัตน์ มนต์คาถา เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1038 6321296002 นาย ณัฐนันท์ ชาวลําปาง เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1039 6321296003 นางสาว กัลย์สุดา เกาะเกตุ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1040 6321296004 นางสาว ศุภวรรณ เวชกุล เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
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1041 6321296005 นาย อนิวัฒน์ เกศา เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1042 6321296007 นาย อดิสร ฤทธิ์ราญรอน เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไม่มีเบอร์มือถือ
1043 6321296008 นาย อธิวัฒน์ เที่ยงตรง เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1044 6321296009 นาย ณัฐพล สายรัตน์ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1045 6321297002 นาย จุรินทร์ ทราจารวัตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1046 6321297003 นาย อัษฎายุทธ มณฑารัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1047 6321297004 นางสาว อรวรรณ พรหมฉิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1048 6321297006 นางสาว นิศากร ทองอําไพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1049 6321297007 นางสาว บุญยานุช รักซ้อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1050 6321297009 นาย ธีรานุพงศ์ ชายทวีป เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1051 6321297010 นาย ธนาธิป สุขุมานันท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1052 6321297011 นาย ณัฐวุฒิ พุฒผา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1053 6321301001 นาย ณัฐวัฒน์ แก้วประดิษฐ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1054 6321301002 นาย เบญจพจน์ รักษ์กระโทก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1055 6321301003 นางสาว พัชรินทร์ ตรีนนท์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1056 6321301004 นาย ศิวกร จันทร์เเต่งผล สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1057 6321301005 นางสาว กาญจนา เครือสูงเนิน สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1058 6321301006 นาย พงศธร อินทร์บํารุง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1059 6321301007 นาย ชยุต เทียนสุน สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1060 6321301008 นางสาว กาญจนา ทรัพยะประภา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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1061 6321301009 นาย จิรายุ รัตนประทีป สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1062 6321301011 นางสาว อรกช ลอยเอี่ยม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1063 6321301012 นาย ปกรณ์ มหาสุคนธ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1064 6321301013 นาย รพีภัทร กรรณบูรพา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1065 6321301014 นาย หิรัญพัฒน์ จันทร์หอม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1066 6321301015 นาย วสันต์ ลุ่ยพงษ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1067 6321301016 นางสาว รัชฑาภรณ์ อินทร์พาเพียร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1068 6321301017 นาย เดชพนต์ แก้วคํา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1069 6321301018 นางสาว นิศากร โพธิ์สระคู สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1070 6321301019 นางสาว น้ําฝน ช้างชนะ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1071 6321301020 นางสาว วิภาวรรณ จํารัส สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1072 6321301021 นางสาว พิมลวรรณ เหมะสิขัณฑะกะ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1073 6321301023 นางสาว รัชฎาพร เหล่าจั่น สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1074 6321301024 นางสาว สุทธิดา เสวกวัง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1075 6321304001 นางสาว พาตะวัน ชาญสุรีย์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1076 6321304003 นางสาว รุ่งนภา แก้วชัยปุ่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1077 6321304004 นางสาว อรนลิน จันทวงษ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1078 6321304005 นางสาว ณัฐริดา กันชุไลย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1079 6321304007 นาย ศรัณย์ แก้วเก็บคํา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1080 6321304008 นาย ทักษิณ โชติกุล บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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1081 6321307001 นางสาว นงลักษณ์ คําต่าย ภาษาอังกฤษ
1082 6321307002 นางสาว มัทนา กันยาพันธ์ ภาษาอังกฤษ
1083 6321307003 นางสาว ปวันรัตน์ โพธิ์เอี่ยม ภาษาอังกฤษ
1084 6321307004 นาย พัชรพล พันโท ภาษาอังกฤษ
1085 6321307005 นางสาว มณีรัตน์ วงค์ษา ภาษาอังกฤษ
1086 6321307006 นางสาว จริยา เจริญศักดิ์ ภาษาอังกฤษ
1087 6321307007 นางสาว กุลจิรา อาษานอก ภาษาอังกฤษ
1088 6321307009 นางสาว สุพรรษา ระงับภัย ภาษาอังกฤษ
1089 6321307010 นางสาว จุฑามณี ประมวล ภาษาอังกฤษ
1090 6321307011 นาย ณัฐสิทธิ์ จันทะวงษา ภาษาอังกฤษ
1091 6321307012 นางสาว ฐาปนี บุญใหญ่ ภาษาอังกฤษ
1092 6321307013 นาย สหทัศน์ ศิริพงศ์วุฒิกร ภาษาอังกฤษ
1093 6321307014 นางสาว อินธิรา ชํานาญวาด ภาษาอังกฤษ
1094 6321307015 นาย ตุลาการ แก้วเอี่ยม ภาษาอังกฤษ
1095 6321307016 นางสาว อารีย์ อินนาราช ภาษาอังกฤษ
1096 6321307017 นางสาว ณัฐฐินันท์ ไชยบุตร ภาษาอังกฤษ
1097 6321307018 นาย วงศ์สว่าง เรืองเดช ภาษาอังกฤษ
1098 6321307019 นางสาว อรชร ชาติพหล ภาษาอังกฤษ
1099 6321307020 นางสาว ปณิสา สุขนิล ภาษาอังกฤษ
1100 6321307021 นาย นที หงษ์โม่ ภาษาอังกฤษ
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1101 6321307022 นาย ปิยพัทธ์ จันทร์เพ็ญ ภาษาอังกฤษ
1102 6321307024 นางสาว มณีรัตน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ ภาษาอังกฤษ
1103 6321307025 นาย เมธิส นิรุตติธาดา ภาษาอังกฤษ
1104 6321307026 นางสาว ชุติกาญจน์ แสนมี ภาษาอังกฤษ
1105 6321307027 นางสาว รุ่งทิพย์ เคนประครอง ภาษาอังกฤษ
1106 6321307028 นางสาว ปัทมพร เจค กอสนีย์ ภาษาอังกฤษ
1107 6321307029 นาย ณัฐพล เจียมอนุกูลกิจ ภาษาอังกฤษ
1108 6321307030 นางสาว นุชจรินทร์ โภคผลเจริญดี ภาษาอังกฤษ
1109 6321307031 นางสาว พิชชาพร มะโนการ ภาษาอังกฤษ
1110 6321307032 นาย ดุลยพล ช่องกิ่ง ภาษาอังกฤษ
1111 6321307033 นางสาว ฐนิษฐา นิภารัมย์ ภาษาอังกฤษ
1112 6321307034 นาย คริสโตเฟอร์จอห์น ทัศคร ภาษาอังกฤษ
1113 6321307035 นางสาว โฉมชบา คําเคน ภาษาอังกฤษ
1114 6321307036 นาย เอกพงษ์ เมืองขํา ภาษาอังกฤษ
1115 6321307037 นางสาว สิริวิภา พรมภาโส ภาษาอังกฤษ
1116 6321307038 นางสาว ภัทราภรณ์ คําพี ภาษาอังกฤษ
1117 6321307039 นาย กิตปกรณ์ นามสง่า ภาษาอังกฤษ
1118 6321307040 นางสาว ธัญวรินทร์ อึ้งประสพสุข ภาษาอังกฤษ
1119 6321307041 นางสาว ตักวา เกื้อหลี ภาษาอังกฤษ
1120 6321307042 นางสาว กุลณัฐ มีชัย ภาษาอังกฤษ
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1121 6321307043 นาย ธนภัทร ควนขัน ภาษาอังกฤษ
1122 6321307044 นาย ฐาปนา รุดเครือ ภาษาอังกฤษ
1123 6321307045 นางสาว นภารัตน์ เอี่ยมรอด ภาษาอังกฤษ
1124 6321307046 นาย พัชรพงษ์ แย้มน้อย ภาษาอังกฤษ
1125 6321307047 นางสาว วรรณษา สืบโสตร ภาษาอังกฤษ
1126 6321307048 นางสาว ศิริญญา สํารวย ภาษาอังกฤษ
1127 6321307050 นางสาว สุพิชญา ไชยฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ
1128 6321307051 นางสาว พัชนิดา สวัสดี ภาษาอังกฤษ
1129 6321307052 นางสาว ชลธิชา อุปศรี ภาษาอังกฤษ
1130 6321307053 นางสาว ญาณิศา เลาวิลาศ ภาษาอังกฤษ
1131 6321307054 นางสาว ประภัสสร ขันสิงหา ภาษาอังกฤษ
1132 6321307055 นางสาว นาซีรอฮ เจ๊ะหลํา ภาษาอังกฤษ
1133 6321307056 นางสาว ชนิดา ดีมงคล ภาษาอังกฤษ
1134 6321307057 นางสาว อาทิตยา ขวัญยืน ภาษาอังกฤษ
1135 6321307058 นางสาว สริตา ศุภโชคพัฒนพงศ์ ภาษาอังกฤษ
1136 6321307059 นางสาว บุษรากร โพธิวัฒน์ ภาษาอังกฤษ
1137 6321307060 นางสาว สุจินตนา มนตรีวงษ์ ภาษาอังกฤษ
1138 6321307061 นางสาว วทัญญุตา ด้วงกะยอม ภาษาอังกฤษ
1139 6321307062 นางสาว ปานขวัญ รอดคําทุย ภาษาอังกฤษ
1140 6321307063 นางสาว พัชรินทร์ เพ็ชรดารา ภาษาอังกฤษ
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1141 6321307064 นางสาว ชนาภา ชะนะนาน ภาษาอังกฤษ
1142 6321307065 นางสาว นภัทสรณ์ กองสุข ภาษาอังกฤษ
1143 6321307066 นางสาว จินจรีย์ ซื่อสัตย์ ภาษาอังกฤษ
1144 6321307067 นาย กฤตธัช แก้วฟุ้ง ภาษาอังกฤษ
1145 6321307068 นางสาว ธนัชชา สอนบุตร ภาษาอังกฤษ
1146 6321307069 นางสาว ณิชกานต์ พิมพะพันธุ์ ภาษาอังกฤษ
1147 6321307070 นางสาว สุพิชฌาย์ งามพร้อมมงคล ภาษาอังกฤษ
1148 6321307071 นางสาว กฤติยาณี กาวีจันทร์ ภาษาอังกฤษ
1149 6321307072 นาย สุวิจักขณ์ กล้าหาญ ภาษาอังกฤษ
1150 6321307073 นางสาว ประกายเนตร เบี้ยวจันทร์ ภาษาอังกฤษ
1151 6321307074 นางสาว จันทร์ธิมา พรมบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
1152 6321307075 นางสาว ธีรยา จารุเสน ภาษาอังกฤษ
1153 6321307076 นางสาว ชฎานันท์ หยงสตาร์ ภาษาอังกฤษ
1154 6321307077 นางสาว ศศิกานต์ ถิ่นทองหลาง ภาษาอังกฤษ
1155 6321307078 นางสาว กชณิภา กัสมิฉันท์ ภาษาอังกฤษ
1156 6321307079 นางสาว กวางกมล ผินนอก ภาษาอังกฤษ
1157 6321307080 นางสาว กชกร เดชนุ่น ภาษาอังกฤษ
1158 6321307082 นาย ทักษินัย สมณะ ภาษาอังกฤษ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1159 6321307083 นาย ยุทธภูมิ วงศ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษ
1160 6321307084 นาย ธรรมนูญ ฉวีวงค์ ภาษาอังกฤษ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
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1161 6321307085 นาย นพเก้า แสงยศ ภาษาอังกฤษ
1162 6321307086 นาย รัสมนต์ วีระวุฒิ ภาษาอังกฤษ
1163 6321307088 นางสาว สมฤทัย สาวิสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ
1164 6321307089 นางสาว แพรวเพ็ชร ภู่สงค์ ภาษาอังกฤษ
1165 6321307091 นางสาว นูรูลอัสมา มูฮามา ภาษาอังกฤษ
1166 6321307092 นาย กษมา วงษ์สกุล ภาษาอังกฤษ
1167 6321307093 นางสาว วาริณี เวศย์วิวรรธน์ ภาษาอังกฤษ
1168 6321307094 นาย คุณากร เพียรดี ภาษาอังกฤษ
1169 6321307095 นางสาว อิสตีฟาร์ สาวดี ภาษาอังกฤษ
1170 6321310001 นางสาว จารุวัลย์ ชัยฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1171 6321310002 นางสาว วรรณพร ขําม่วง รัฐประศาสนศาสตร์
1172 6321310003 นาย ประเสริฐ อาจสาลี รัฐประศาสนศาสตร์
1173 6321310004 นาย ประสิทธิ์ อาจสาลี รัฐประศาสนศาสตร์
1174 6321310005 นาย อินทศักดิ์ ทิพย์อุมา รัฐประศาสนศาสตร์
1175 6321310006 นาย สิทธิพงษ์ คงสิน รัฐประศาสนศาสตร์
1176 6321310007 นางสาว ธิดารัตน์ เสือขํา รัฐประศาสนศาสตร์
1177 6321310008 นางสาว ฮาวาตี ตะยูมา รัฐประศาสนศาสตร์
1178 6321310009 นาย ธนวัฒน์ ใจภักดี รัฐประศาสนศาสตร์
1179 6321310010 นางสาว ปฐมพร ยงทวี รัฐประศาสนศาสตร์
1180 6321310011 นาย พุทธคุณปิติ อัคภาร รัฐประศาสนศาสตร์
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1181 6321310012 นาย พงศภัทร เจริญพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1182 6321310013 นางสาว นันทนัช ชูโชนาค รัฐประศาสนศาสตร์
1183 6321310014 นาย ดุลยวัต ช่องกิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์
1184 6321310015 นางสาว นลินนิภา เสือขํา รัฐประศาสนศาสตร์
1185 6321310016 นาย ณัฐวัฒน์ วงค์กลาง รัฐประศาสนศาสตร์
1186 6321310017 นาย ธนสิษฐ์ มาลา รัฐประศาสนศาสตร์
1187 6321310018 นาย ธนากร หัตถวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1188 6321310019 นาย ภูวนาถ บุญมี รัฐประศาสนศาสตร์
1189 6321310020 นางสาว ดวงกมล แดงสกล รัฐประศาสนศาสตร์
1190 6321310022 นาย ประเสริฐ จันทร์ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์
1191 6321310023 นางสาว ภรภัทร ชงโค รัฐประศาสนศาสตร์
1192 6321310024 นาย ชัชพล เถื่อนอาราม รัฐประศาสนศาสตร์
1193 6321310026 นางสาว ศศิภรณ์ พุทธเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์
1194 6321310027 นางสาว ชลลดา บินอารี รัฐประศาสนศาสตร์
1195 6321310028 นางสาว เมตตา น้อยงามเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์
1196 6321310029 นางสาว ทิวา ทองคุ้มญาติ รัฐประศาสนศาสตร์
1197 6321310030 นางสาว อัญมณี ศรีประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1198 6321310031 นางสาว วราภรณ์ แจ่มประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์
1199 6321310032 นางสาว เสาวลักษณ์ ตรีสอน รัฐประศาสนศาสตร์
1200 6321310033 นางสาว ปิยธิดา มณีนวล รัฐประศาสนศาสตร์
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1201 6321310034 นางสาว ศรุตยา โชติพรม รัฐประศาสนศาสตร์
1202 6321310035 นาย โรจน์ศักดิ์ พุทธศรี รัฐประศาสนศาสตร์
1203 6321310037 นางสาว กนกวรรณ เพชรานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์
1204 6321310038 นาย ประกิจ ยาเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์
1205 6321310039 นางสาว ธัญรัตน์ ตันสุขเติม รัฐประศาสนศาสตร์
1206 6321310040 นางสาว นภัสสร กองพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1207 6321310041 นาย ธนากร ขยันดี รัฐประศาสนศาสตร์
1208 6321310042 นางสาว สุณิชา เครือสุข รัฐประศาสนศาสตร์
1209 6321310043 นางสาว สริวรรณ์ บุญทอง รัฐประศาสนศาสตร์
1210 6321310044 นางสาว ศศิธร สิงสิน รัฐประศาสนศาสตร์
1211 6321310045 นางสาว ศิริพร มุกดา รัฐประศาสนศาสตร์
1212 6321310046 นาย คชาชาติ โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์
1213 6321310047 นาย สิทธิชัย แสงตะวัน รัฐประศาสนศาสตร์
1214 6321310048 นาย ปุญญพัฒน์ เยี่ยมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1215 6321310049 นางสาว อรุชา ยาสาธร รัฐประศาสนศาสตร์
1216 6321310050 นางสาว อธิติญา แตงนวม รัฐประศาสนศาสตร์
1217 6321310051 นางสาว จุฬารัตน์ ไชยพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1218 6321310052 นางสาว ชัชชญา บุญฉลวย รัฐประศาสนศาสตร์
1219 6321310053 นาย ศิรา จิตต์ใจฉ่ํา รัฐประศาสนศาสตร์
1220 6321310054 นางสาว รัญชิดา ทุหา รัฐประศาสนศาสตร์
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1221 6321310055 นาย กิติพงศ์ แก้วมั่น รัฐประศาสนศาสตร์
1222 6321310056 นางสาว นุรอาซีนา สาเม๊าะ รัฐประศาสนศาสตร์
1223 6321310057 นาย กฤษฎา มุพาพร รัฐประศาสนศาสตร์
1224 6321310058 นางสาว ศุภรัตน์ ฉิมสาคร รัฐประศาสนศาสตร์
1225 6321310060 นาย สุรชัย เครือจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1226 6321310061 นางสาว การะเกด ไพรหาญ รัฐประศาสนศาสตร์
1227 6321310064 นาย เดชาธร ยอดสร้อย รัฐประศาสนศาสตร์
1228 6321310065 นางสาว นันทิกานต์ ทองพูล รัฐประศาสนศาสตร์
1229 6321310066 นางสาว อนันญา ทองภู รัฐประศาสนศาสตร์
1230 6321310067 นาย ศิรสิทธิ์ หมื่นอาจ รัฐประศาสนศาสตร์
1231 6321310068 นางสาว กันยา เหมือนสังข์ดี รัฐประศาสนศาสตร์
1232 6321310069 นางสาว เมทินี แนวทวิต รัฐประศาสนศาสตร์
1233 6321310070 นางสาว สุภัทรา รุ่งสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์
1234 6321310071 นางสาว ชลิตา คําโส รัฐประศาสนศาสตร์
1235 6321310072 นางสาว จีดาพา สมรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1236 6321310073 นางสาว ปิ่นมุก เตชะเกียรติพาณิชย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มีเบอร์มือถือ
1237 6321310074 นางสาว อาภาภัทร กําพวน รัฐประศาสนศาสตร์
1238 6321310075 นาย อมรินทร์ หาญประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์
1239 6321310076 นางสาว มัญธิรา มินตรา รัฐประศาสนศาสตร์
1240 6321310077 นาย ศุภกิจ จันทร์นาค รัฐประศาสนศาสตร์
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1241 6321310078 นาย ณัฐวุฒิ สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตร์
1242 6321310079 นางสาว กัณฑิมา พลอยดี รัฐประศาสนศาสตร์
1243 6321340001 นางสาว ญาณิสา แจ้งเจริญ ภาษาจีน
1244 6321340002 นางสาว กัญญารัตน์ พิมพ์ชัยงาม ภาษาจีน
1245 6321340003 นางสาว ธัญชนก บึงแก้ว ภาษาจีน
1246 6321340004 นางสาว อนงค์นาถ ณ สุวรรณ ภาษาจีน
1247 6321340006 นางสาว วันชลี กะระมหันต์ ภาษาจีน
1248 6321340007 นางสาว วีนัสรา ดวงสิน ภาษาจีน
1249 6321340008 นางสาว วราภรณ์ สว่างภพ ภาษาจีน
1250 6321340009 นางสาว เมธิญา ผิวขาว ภาษาจีน
1251 6321340011 นางสาว ณัฐธิดา แดงชนะ ภาษาจีน
1252 6321340012 นางสาว สิตานัน อารีเอื้อ ภาษาจีน
1253 6321340013 นางสาว อุษา ธรรมเพ็ชร ภาษาจีน
1254 6321340014 นางสาว รุ่งนภา ไชยโชติ ภาษาจีน
1255 6321340015 นางสาว สุพรรัตน์ แกล้วกล้า ภาษาจีน
1256 6321340016 นาย พรพรหม สุนาอาจ ภาษาจีน ไม่มีเบอร์มือถือ
1257 6321340017 นางสาว ไตรรัตน์ โสรสาน ภาษาจีน
1258 6321340018 นาย ฆนาการ แสวงผล ภาษาจีน
1259 6321340019 นาย ชลทิศ เชียงคํา ภาษาจีน
1260 6321340020 นาย สุเทพ แซ่จาง ภาษาจีน



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

1261 6321340021 นาย ภาณุวัฒน์ แสงเมฆ ภาษาจีน
1262 6321340022 นางสาว ธมนันท์ คงเพ็ชร ภาษาจีน
1263 6321340023 นางสาว ธมลวรรณ บุญชู ภาษาจีน
1264 6321340024 นางสาว จรินทร์ เชื้อปิติวงศ์ ภาษาจีน
1265 6321340025 นาย ปิยวัฒน์ บุญรอด ภาษาจีน
1266 6321340026 นางสาว ปานรดา สีกะชา ภาษาจีน
1267 6321340027 นางสาว สุภัสสร พิณเนียม ภาษาจีน
1268 6321340028 นางสาว ศิริเนตร บวชชัยภูมิ ภาษาจีน
1269 6321340029 นางสาว ปาริชาติ จันทรศรี ภาษาจีน ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1270 6321340030 นางสาว สุธาฎา จันทงาม ภาษาจีน
1271 6321340031 นางสาว บัวชมพู วงษ์คําจันทร์ ภาษาจีน
1272 6321340032 นางสาว พันธ์ทิวา เพ็ญจันทร์ ภาษาจีน
1273 6321340033 นางสาว ปาลิตา สุวรรณพุ่ม ภาษาจีน
1274 6321340034 นางสาว กนกกร สุภาพร ภาษาจีน
1275 6321340035 นาย ธนวัฒน์ สินโสภา ภาษาจีน
1276 6321340036 นางสาว พิมพ์บุษกร รุ่งเรืองเดชวัฒนา ภาษาจีน
1277 6321340037 นางสาว จุฑามาศ ชูศรีหะรัญ ภาษาจีน
1278 6321340038 นางสาว ยุวดี แซ่ย่าง ภาษาจีน
1279 6321340039 นาย อธิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ภาษาจีน
1280 6321340040 นาย ประวิตร มาคํา ภาษาจีน
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1281 6321340041 นางสาว จิดากาญจน์ สิงห์พล ภาษาจีน
1282 6321340042 นาย ณภัทร ดีพิจารณ์ ภาษาจีน
1283 6321340043 นางสาว นัทวดี ทุมธารา ภาษาจีน
1284 6321340044 นางสาว เพ็ญศิริ ระฆังทอง ภาษาจีน
1285 6321340045 นางสาว สายธาร ชัยประคองชีพ ภาษาจีน
1286 6321340046 นางสาว สุรางค์ รอดแผ้วพาล ภาษาจีน
1287 6321340047 นางสาว รุ่งไพลิน ปานหลุมเข้า ภาษาจีน
1288 6321340048 นางสาว ธัญวรัตน์ เอียดคง ภาษาจีน
1289 6321340049 นางสาว นวพร กันทะปัน ภาษาจีน
1290 6321340050 นาย วิริยะ รสเสือ ภาษาจีน
1291 6321340051 นางสาว ศศิกานต์ ประเสริฐไทย ภาษาจีน
1292 6321340052 นางสาว ธัญญาภรณ์ ฉายาภักดี ภาษาจีน
1293 6321340053 นางสาว แก้วกัลยา เหมือนเพชร ภาษาจีน
1294 6321340054 นางสาว ภริดา เฮงสถิตทรัพย์ ภาษาจีน
1295 6321340056 นาย กฤษฎา ดอนเกษม ภาษาจีน
1296 6321340057 นางสาว ชนิดา ทองดอนดู่ ภาษาจีน
1297 6321340058 นางสาว ชลลดา บุญพามี ภาษาจีน
1298 6321340059 นางสาว พิยดา บุญมี ภาษาจีน
1299 6321340060 นางสาว อารยา อ้นมี ภาษาจีน
1300 6321340061 นางสาว ชนิภาภัสส์ น่าชม ภาษาจีน
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1301 6321340062 นางสาว ชุติพร พรายแก้ว ภาษาจีน
1302 6321340063 นางสาว ศิรินทร์ดา บํารุงพืช ภาษาจีน
1303 6321340064 นางสาว สลิลทิพย์ ยุกตานนท์ ภาษาจีน
1304 6321340065 นางสาว อภิญญา พันธ์แก่น ภาษาจีน
1305 6321340066 นาย ญาณภัทร อภิวัฒน์จํานงค์ ภาษาจีน
1306 6321340067 นางสาว วลัยพร วรสมิทธิ์ ภาษาจีน
1307 6321340068 นางสาว รวงข้าว รัตนพาหุ ภาษาจีน
1308 6321340069 นางสาว พร้อมเดือน วีระศักดิ์ ภาษาจีน
1309 6321340070 นางสาว สุขภาดี วงศ์คงคํา ภาษาจีน
1310 6321340071 นางสาว ทิพย์สุดา สืบตระกูลทอง ภาษาจีน
1311 6321340072 นางสาว วนิดาพร จุไรทอง ภาษาจีน
1312 6321340073 นางสาว ปุญญาภา ศิริสัมพันธ์ ภาษาจีน
1313 6321340074 นางสาว อิสนานี แพทย์ขิม ภาษาจีน
1314 6321340075 นางสาว กัลยกร อังคณานุวัฒน์ ภาษาจีน
1315 6321340076 นางสาว อนงค์นาถ พวงผกา ภาษาจีน
1316 6321340077 นางสาว อริสา ภาสะฐิติ ภาษาจีน
1317 6321340078 นางสาว ยศวดี ยงพฤกษา ภาษาจีน
1318 6321340079 นางสาว จันจิรา ทวีสาร ภาษาจีน
1319 6321340080 นาย ภุดิศ อย่าลืมดี ภาษาจีน ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1320 6321340081 นางสาว วิสสุตา ลาภอุดมเลิศ ภาษาจีน
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1321 6321340082 นางสาว อัญธิชา เรืองวิลัย ภาษาจีน
1322 6321355001 นางสาว ณัฐพร เพ็ชรนิล ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1323 6321355002 นาย ณัฐนันท์ กลิ่นอยู่ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1324 6321355003 นาย เสฎฐวุฒิ โนราช ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1325 6321355004 นาย อริน เกศกะงาม ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1326 6321355006 นางสาว อาธิรัช อยู่ฉิม ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1327 6321355008 นางสาว เราะห์มานี นิมะ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1328 6321355009 นางสาว ชลลดา เพียรกิจ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1329 6321355011 นางสาว สุวรรณี ลิเครือ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1330 6321355012 นางสาว ลษา คงกระเรียน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1331 6321355013 นางสาว ลดา คงกระเรียน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1332 6321355014 นางสาว ปุณยาพร บุญยังทองอินทร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1333 6321355015 นาย ศศิน สุมาวงศ์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1334 6321355016 นางสาว ตวงพร มิ่งมา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1335 6321355017 นางสาว ณัฐชยา อํานวยชัยเลิศ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1336 6321355018 นางสาว กัญญาณัฐ คุ้มสิงสัน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1337 6321355019 นาย ปัณวริศดิ์ ครองยุติ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1338 6321355020 นางสาว ชนิตา ฟักเทศ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1339 6321355021 นางสาว มาริสา ดวงศรี ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1340 6321355022 นางสาว กีรติ นิกรถา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
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1341 6321355023 นาย วันชนะ จุลเสวก ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1342 6321355024 นางสาว รวีกานต์ หมีเขียว ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1343 6321355025 นางสาว สุภมาศน์ ศรีสอาด ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1344 6321355026 นาย ธนกฤต การะเกตุ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1345 6321355027 นางสาว พรทิพย์ หลิน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1346 6321355028 นาย จิรทีปต์ พลพิจารณ์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1347 6321355029 นาย ตะวัน บุราคร ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1348 6321355030 นาย ฐณะวัฒน์ พานทอง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1349 6321355031 นาย ปฏิภาณ กัณฑา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1350 6321355032 นาย บุรุษพัฒน์ จํานงค์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1351 6321355033 นาย อัษฎายุธ บุตรรินทร์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1352 6321355034 นางสาว อาภาภัทร โมขุนทด ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
1353 6321358001 นางสาว กรพินธ์ ผ่องราษี ภาษาไทย
1354 6321358002 นางสาว พชนา ยิ้มประยูร ภาษาไทย
1355 6321358003 นางสาว อภัทธ์ชา เดชะ ภาษาไทย
1356 6321358004 นาย ธีระเดช เชิงไกรยัง ภาษาไทย
1357 6321358005 นางสาว จีรนันท์ สุวรรณเนตย์ ภาษาไทย
1358 6321358006 นาย ระพีพันธ์ เกาะสมัน ภาษาไทย
1359 6321358007 นางสาว ธิดารัตน์ พลเยี่ยม ภาษาไทย
1360 6321358008 นางสาว กัญญาวีร์ รุ่งเรือง ภาษาไทย
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1361 6321358009 นาย พลพล นามวงศ์ลือ ภาษาไทย
1362 6321358010 นางสาว วิมลสิริ มณีเจริญ ภาษาไทย
1363 6321358011 นางสาว อริสา โพธิ์ขาว ภาษาไทย
1364 6321358012 นางสาว ชนัญญา ชูแสง ภาษาไทย
1365 6321358013 นางสาว ปัณฑิตา บริเอก ภาษาไทย
1366 6321358014 นางสาว สุดารัตน์ เกตุครอง ภาษาไทย
1367 6321358015 นางสาว ณิชกานต์ คําดี ภาษาไทย
1368 6321358016 นางสาว กฤตติณี ทองสุข ภาษาไทย
1369 6321358017 นาย ฮําหมัดฮาฟิส สะแปอิง ภาษาไทย
1370 6321358018 นางสาว นรินทร เอนกทรัพย์ ภาษาไทย
1371 6321358019 นางสาว กุลธิดา ผ่องใส ภาษาไทย
1372 6321358020 นางสาว ชฎารัตน์ ชูจันทร์ ภาษาไทย
1373 6321358021 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นวนพลอย ภาษาไทย
1374 6321358022 นางสาว อุรัสยา มะนิ ภาษาไทย
1375 6321358023 นางสาว สุพัตตา เสืออุ่น ภาษาไทย
1376 6321358024 นางสาว ณัฐริณี ศรีนวล ภาษาไทย
1377 6321358025 นางสาว ดาริณี รอดสวัสดิ์ ภาษาไทย
1378 6321358026 นางสาว ศศิภัสสร์ สัมพิพัฒนธาดา ภาษาไทย
1379 6321358027 นางสาว วันวิสา แสวงนิล ภาษาไทย
1380 6321358028 นางสาว ปู การถาง ภาษาไทย
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1381 6321358029 นาย มณฑล ทองคํา ภาษาไทย
1382 6321358030 นางสาว อัสรีนา เล็กกุล ภาษาไทย ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษใน WebCSR ไม่ถูกต้อง
1383 6321358031 นางสาว ไซบีร่า เจริญฤทธิ์ ภาษาไทย
1384 6321358032 นาย ชานน ลํามะนาก ภาษาไทย
1385 6321358033 นางสาว พรนภา โพธิ์ทอง ภาษาไทย
1386 6321358034 นางสาว จิดาภา แดงมีทรัพย์ ภาษาไทย
1387 6321358035 นาย ธนพัฒน์ ชอบใหญ่ ภาษาไทย
1388 6321358036 นางสาว มัสยา สมันบุตร ภาษาไทย
1389 6321358037 นางสาว รัตติกาล เหมล้วน ภาษาไทย
1390 6321358038 นาย วิทวัส ภูกองไชย ภาษาไทย
1391 6321358039 นาย ธีรภัทร แสงสุวรรณ์ ภาษาไทย
1392 6321358040 นางสาว ชลธิชา กล่อมเกลี้ยง ภาษาไทย
1393 6321358041 นางสาว ปัณฑิตา ชะเอมสินธิ์ ภาษาไทย
1394 6321358042 นางสาว ยลฤดี อยู่นาค ภาษาไทย
1395 6321358043 นางสาว ณิราภัทร พิวัฒนยาดา ภาษาไทย ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1396 6321358044 นาย กิตติพงษ์ รูปสี ภาษาไทย
1397 6321358045 นางสาว กนกวรรณ เกื้อสังข์ ภาษาไทย
1398 6321358046 นาย สิทธิพร บุญเพ็ง ภาษาไทย
1399 6321358047 นางสาว นัฐกาญ แวงวรรณ ภาษาไทย
1400 6321368001 นาย ธนวัต รุ่งรส ดนตรีไทย
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1401 6321368004 นาย ทัศน์พล โตจีน ดนตรีไทย
1402 6321373001 นางสาว ศศิการณ์ สีตาลแก้ว การสื่อสารมวลชน
1403 6321373002 นางสาว กุลธิดา โพธิ์ศรี การสื่อสารมวลชน
1404 6321373003 นาย ธนพัต ธนศักดิ์รุ่งโรจน์ การสื่อสารมวลชน
1405 6321373004 นางสาว พรไพลิน ด้วงสูงเนิน การสื่อสารมวลชน
1406 6321373005 นางสาว จิราภรณ์ วันลักษณ์ การสื่อสารมวลชน
1407 6321373007 นางสาว ณิชา รัตนปัญญา การสื่อสารมวลชน
1408 6321373008 นางสาว เพชรลดา พลับน้อย การสื่อสารมวลชน
1409 6321373009 นาย ศิริศักดิ์ ดวงจันทร์ การสื่อสารมวลชน
1410 6321373011 นาย ณัฐวุฒิ สุขแสงดาว การสื่อสารมวลชน
1411 6321373012 นาย พีรกานต์ ทั่งทอง การสื่อสารมวลชน
1412 6321373013 นางสาว หทัยชรัตน์ คําภิระแปง การสื่อสารมวลชน
1413 6321373014 นาย ธนพัฒน์ ฮ่องเฮงเส็ง การสื่อสารมวลชน
1414 6321373015 นางสาว ศศิธร ประเสริฐทรัพย์ การสื่อสารมวลชน
1415 6321373016 นางสาว ธารารัตน์ มีจันทร์ การสื่อสารมวลชน
1416 6321373017 นาย ปิยะเทพ อินทรสอน การสื่อสารมวลชน
1417 6321373018 นาย ชยากรณ์ บัวอุไร การสื่อสารมวลชน
1418 6321373019 นางสาว วรรณิษา ศรีพลนอก การสื่อสารมวลชน
1419 6321373020 นางสาว ลักษมี บุญศิริพันธ์ การสื่อสารมวลชน
1420 6321373021 นางสาว ปรียาภรณ์ ชมวงษ์ การสื่อสารมวลชน
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1421 6321373022 นาย ธีธัช บุญจันทร์ การสื่อสารมวลชน
1422 6321373023 นาย ดุษฎี วรรณา การสื่อสารมวลชน
1423 6321373025 นาย ธเนศ บุญสู การสื่อสารมวลชน
1424 6321373026 นาย ภัทวี เลิศรัศมีรุ่งเรือง การสื่อสารมวลชน วันเกิดไม่ถูกต้อง
1425 6321373027 นางสาว อาภรทิพย์ โพธิชัย การสื่อสารมวลชน
1426 6321373029 นางสาว ศวิตา ปัญญา การสื่อสารมวลชน
1427 6321373030 นาย ศรายุทธ ศรีประทุม การสื่อสารมวลชน
1428 6321373031 นาย วิริยะ บุญสอน การสื่อสารมวลชน
1429 6321373032 นาย ปุณณวิชช์ คงสุพรศักดิ์ การสื่อสารมวลชน
1430 6321373033 นางสาว วิจิตรา ลาภทรัพย์ทวี การสื่อสารมวลชน
1431 6321373034 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิ์บรรจง การสื่อสารมวลชน
1432 6321373035 นาย สุรสิทธิ์ รัตนธารส การสื่อสารมวลชน
1433 6321373036 นาย นิติภูมิ แก้วใหม่ การสื่อสารมวลชน
1434 6321373037 นาย นันทวัฒน์ มีแวว การสื่อสารมวลชน
1435 6321374001 นาย ธนโชติ กองทุ่งมน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1436 6321374002 นางสาว พรรณราย เผ่ากิติ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1437 6321374003 นางสาว ศศินา ดาศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1438 6321374004 นางสาว เบญจภรณ์ นาคะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1439 6321374005 นางสาว อริสษา พงษ์เพชร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1440 6321374006 นาย ธนโชติ ฉิ่งจัตุรัส การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1441 6321374007 นางสาว แพรวา ปานวรนุช การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1442 6321374008 นาย ธนากร ทองอยู่ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1443 6321374009 นางสาว กุลภัคณา ฉิมมณี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1444 6321374010 นางสาว อรพรรณ จันบํารุง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1445 6321374011 นางสาว สิริวิมล ปราบมนตรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1446 6321374012 นางสาว พีรวีย์ ทองผุด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1447 6321374013 นาย ชวน มีศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1448 6321374014 นาย ณัฐพงศ์ ท่าทองมา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1449 6321374015 นาย พงศกร หงษ์กลัด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1450 6321374016 นางสาว ธนัชพิชชา ยิ่งยืน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1451 6321374017 นางสาว ลลิตา โสภา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1452 6321374018 นางสาว ชุติกาญจน์ นิธินาถภัคพงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1453 6321374019 นางสาว ปริญญา มาลัยทอง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1454 6321374020 นางสาว ปิยธิดา ศรีสว่าง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1455 6321374021 นางสาว พักตร์วิภา กิ่งเกษ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1456 6321374022 นาย ธนพล วีรวรรณ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1457 6321374023 นาย ไชยเชษฐ์ เขาแก้ว การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1458 6321374024 นางสาว ฉัตรกมล แก้วใสย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1459 6321374025 นางสาว ธนธรณ์ ฐานประทีป การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1460 6321374026 นาย ปกรณ์จักร์ นิธิปภาวรินท์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1461 6321374027 นาย นักรบ ล้อมเวียง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1462 6321374029 นาย ภาธร กิ่งพะโยม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1463 6321374030 นาย ธนกฤต นาสมชัย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1464 6321374031 นางสาว เขมจิรา ทองสวัสดิ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1465 6321374032 นางสาว นุชวนาถ ช่างสุพรรณ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1466 6321374033 นาย ธนกฤต สิราริยกุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1467 6321374034 นางสาว กัญญาภรณ์ บุญสอาด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1468 6321374035 นางสาว วณิสตา สุนทรเดชะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1469 6321374036 นางสาว นัยน์ปพร พลวัฒน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1470 6321374037 นางสาว ไอรดา ค้ําวิลัย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1471 6321374038 นางสาว พัชริดา ขึ้นกันกง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1472 6321374039 นาย ชยธร แก้วพิลา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1473 6321374040 นางสาว ธนิษฎา จารุจันทร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1474 6321374041 นางสาว ณัชชา สันต์ธนะวาณิช การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1475 6321374042 นาย คุณานนต์ เกียรตินัยธนิต การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1476 6321374043 นาย ชายชัด ปทุมานนท์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1477 6321374044 นางสาว ธนาพร ภูจีนวงษ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1478 6321374045 นางสาว กิตติมา สุพรรณจนาภพ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1479 6321374046 นาย ธนบัตร คําจันทร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1480 6321374047 นางสาว อาทิตยา ลิยี่เก การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1481 6321374048 นาย อนุวัฒน์ สลักคํา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1482 6321374049 นางสาว นันทิชา สุทธิโอฬาร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1483 6321374051 นางสาว กัลยกร บุดดา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1484 6321374052 นางสาว ณิชาพร เบญพาด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1485 6321374053 นาย อรรถสดายุทธ เกตุไชโย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1486 6321374054 นางสาว ณัชชา รุจิสันติ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1487 6321374055 นางสาว ชุรีพร สีละ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1488 6321374056 นาย ปนาพันธ์ ปูนสันเทียะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1489 6321374057 นางสาว อรปรียา คงคาศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1490 6321374058 นางสาว ชุติมาภา ศรีสวัสดิ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1491 6321374059 นาย ณัฐพงศ์ บุญจรัส การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1492 6321374060 นางสาว จิราพร จํารูญสาย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1493 6321374061 นางสาว ดวงใจ เวียงสมุทร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1494 6321374062 นาย กฤตพงศ์ เพิ่มพิชิตพล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1495 6321374063 นางสาว สุนิตา เลิศหงิม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1496 6321374064 นาย ธนภัทร มีเคลือบ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1497 6321374065 นาย คณาบุญ ชีวโชติกาญจน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ไม่มีเบอร์มือถือ
1498 6321374066 นาย เฉลิมชัย บุญชุม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1499 6321374067 นาย พิทักษ์ เซี๊ยะสมาน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1500 6321374068 นางสาว นฤมล อยู่รอด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1501 6321374069 นาย มรรคพล ยางงาม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1502 6321374070 นางสาว อาภากร จั่นเพ็ชร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1503 6321374071 นาย กิตติวินท์ สีดอกบวบ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1504 6321374072 นางสาว จิราพร งาเนียม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1505 6321374073 นางสาว อายาดา บุญมาก การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1506 6321374074 นาย ดนุพร คุณสัตย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1507 6321374075 นางสาว อรวรรญา ทิพแสง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1508 6321374076 นาย ชนะภัย คล้ายแสง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1509 6321374077 นาย ธนภัทร ถาวรชัยวัฒน์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1510 6321374078 นาย ธีรเดช สุขพิมาย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1511 6321374079 นางสาว ฐิตากร เอี่ยมสอาด การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1512 6321374080 นางสาว ณัฐณิชา ขาวประดิษฐ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1513 6321374081 นางสาว ดวงใจ ปั้นตระกูล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1514 6321374082 นาย หาญปกรณ์ ศัพท์สุวรรณ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1515 6321374083 นางสาว รัชดาพร เกิดสังข์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1516 6321374084 นางสาว ปัณฑิตา มากแป้น การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1517 6321374085 นางสาว ธีวรา วันรักชาติ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1518 6321374086 นาย พันธ์ศีกดิ์ เกษม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1519 6321374087 นางสาว มายาวี โต๊ะยะเล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1520 6321374091 นางสาว วิสุตา หิรัญรุจิพงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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1521 6321374092 นาย สิรวิชญ์ แก้วมโนรมย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
1522 6321375001 นาย ดนุสรณ์ อึ้งกล้า ดนตรีตะวันตก
1523 6321375002 นาย ณภัทร ชัยปกรณ์ ดนตรีตะวันตก
1524 6321375003 นาย วีระวัฒน์ จํารูญสาย ดนตรีตะวันตก
1525 6321375004 นาย สุรเกียรติ จันทร์คล้าย ดนตรีตะวันตก
1526 6321375005 นาย ก้องษฎากร ฝอยทอง ดนตรีตะวันตก
1527 6321375006 นาย พีรพัฒน์ ชั้นกลาง ดนตรีตะวันตก
1528 6321375007 นาย ธนวัฒน์ วงษ์กลัด ดนตรีตะวันตก
1529 6321375008 นางสาว พิพัฒน์ ทิพย์อาสน์ ดนตรีตะวันตก
1530 6321375009 นาย ชาคริต เวียงวงษ์ ดนตรีตะวันตก
1531 6321375010 นาย คุณาวุธ มะเเพน ดนตรีตะวันตก ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1532 6321375011 นางสาว นงนภัส ทองธุกิจ ดนตรีตะวันตก
1533 6321375012 นาย ยุทธนา หลักคําศรี ดนตรีตะวันตก
1534 6321375013 นาย ศิริพงษ์ ทองอินทร ดนตรีตะวันตก
1535 6321375014 นาย ดุริยะ เที่ยงมา ดนตรีตะวันตก
1536 6321375015 นาย พีรพงศ์ วิริยะ ดนตรีตะวันตก
1537 6321375016 นาย สุทธิพงศ์ พรมกลาง ดนตรีตะวันตก
1538 6321375017 นาย ชาญชัย เหลี่ยววงค์ภูธร ดนตรีตะวันตก
1539 6321375018 นาย นภัทรพนธ์ คงมี ดนตรีตะวันตก
1540 6321375019 นาย อานันท์ อินทรสุนทร ดนตรีตะวันตก
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1541 6321375020 นาย ยศธร กันจินะ ดนตรีตะวันตก
1542 6321375021 นาย สุรเชษฐ์ อินจันทร์ ดนตรีตะวันตก
1543 6321375022 นาย ณัฐพงศ์ รอดโต ดนตรีตะวันตก
1544 6321375023 นางสาว ณิชาภัทร รักษ์วงศ์ ดนตรีตะวันตก
1545 6321375024 นาย อภิชัย ชุมสงฆ์ ดนตรีตะวันตก
1546 6321375025 นาย อภิสิทธิ์ โสวิชัย ดนตรีตะวันตก
1547 6321375026 นาย ปฏิพล คงเงิน ดนตรีตะวันตก
1548 6321375027 นาย จิตเสน จันทมาลี ดนตรีตะวันตก
1549 6321375028 นาย พิริยไตร แซ่ฟ้า ดนตรีตะวันตก
1550 6321375029 นาย ธันวา ปัญญา ดนตรีตะวันตก
1551 6321375030 นาย เมธี วงสามาตย์ ดนตรีตะวันตก
1552 6321375031 นาย ปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย ดนตรีตะวันตก
1553 6321375032 นาย ธีระพล พูลสวัสดิ์ ดนตรีตะวันตก
1554 6321375033 นาย ธัชพงศ์พัชร์ กฤดิพรรธน์ ดนตรีตะวันตก
1555 6321375035 นาย ภานุพงศ์ แซ่ลิ้ม ดนตรีตะวันตก
1556 6321375036 นาย ภาคิน เพ็ชรโมรา ดนตรีตะวันตก
1557 6321375039 นาย ธิวาส อาจหาญ ดนตรีตะวันตก
1558 6321375040 นาย ชาญธาดา ศักดีเมือง ดนตรีตะวันตก
1559 6321375041 นาย ณัฐกิตติ์ ยะภักดี ดนตรีตะวันตก
1560 6321375042 นาย อภิวิชช์ บุญงอก ดนตรีตะวันตก
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1561 6321375043 นาย ตระการ แก้วผ่องศรี ดนตรีตะวันตก
1562 6321375044 นาย เตวิช อิทธิอัมพร ดนตรีตะวันตก
1563 6321375045 นาย วัชราวุฒิ ไพฑูรย์ ดนตรีตะวันตก
1564 6321381001 นางสาว ชลธิชา เอมังกุระ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1565 6321381002 นางสาว วริษา น้อยแสง การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1566 6321381003 นางสาว ปนัดดา อินทรชิตร การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1567 6321381004 นาย อภิสิทธิ์ เอื้อธรรมวิทยา การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1568 6321381005 นางสาว ธัญสิริ ชุติมากรณ์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1569 6321381006 นางสาว กาญจนี ประคีตะวาทิน การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1570 6321381007 นางสาว จุฬาจิภา เนินสุวรรณ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1571 6321381008 นางสาว แพรพิไล อัญมณีรัตน์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1572 6321381010 นางสาว จิรัชญา เบญจสงวนวงศ์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1573 6321381011 นางสาว ปารมี ทองโกมล การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1574 6321381012 นางสาว สุภัสสร แสนกล้า การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1575 6321381013 นาย ภูมินทร์ หมื่นไตร การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
1576 6321390001 นาย ทันนการ พยารัตน์ การท่องเที่ยว
1577 6321390002 นางสาว ศศิประภา น้ําหวาน การท่องเที่ยว
1578 6321390003 นางสาว สุพัตรา สอนเกตุ การท่องเที่ยว
1579 6321390004 นาย วิชยา บุญค้ํา การท่องเที่ยว
1580 6321390005 นางสาว อารยา แม้นญาติ การท่องเที่ยว
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1581 6321390006 นาย มงคล สังข์ทอง การท่องเที่ยว
1582 6321390007 นางสาว ฑิตฐิตา ดาขันธ์ การท่องเที่ยว ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1583 6321390008 นางสาว นวภรณ์ ศรีพยัคฆ์ การท่องเที่ยว
1584 6321390009 นาย ธนวัฒน์ อมรินทร์ การท่องเที่ยว ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1585 6321390010 นางสาว ณิชาภัทร ยังคงวิรัชพร การท่องเที่ยว
1586 6321390011 นางสาว สายทิพย์ วัชโรทัย การท่องเที่ยว
1587 6321390012 นางสาว อัญตรียาพัทธ์ สามเรือน การท่องเที่ยว
1588 6321390013 นาย ธนากร ทิมจําลอง การท่องเที่ยว
1589 6321390014 นาย ธชา สุขใส การท่องเที่ยว
1590 6321390015 นางสาว จิริยา แรงทอง การท่องเที่ยว
1591 6321390016 นางสาว วรัญญา จันทร์ผ่อง การท่องเที่ยว
1592 6321390017 นางสาว ณัฐธิดา เตี๊ยะเหม็ง การท่องเที่ยว
1593 6321390018 นางสาว มณฑิภัสร์ ฮู้สกุล การท่องเที่ยว
1594 6321390019 นาย สรายุทธ วิงสกุล การท่องเที่ยว
1595 6321390020 นางสาว อาณัติตา ด่านรุ่งเรือง การท่องเที่ยว
1596 6321390021 นางสาว กิตติยา มงคลจักรวาฬ การท่องเที่ยว
1597 6321390022 นางสาว นวธร พงษ์พรต การท่องเที่ยว
1598 6321390023 นาย โองการ ชินพานิช การท่องเที่ยว
1599 6321390024 นางสาว ภัทริน ทรงศิริกุลชัย การท่องเที่ยว
1600 6321390025 นางสาว จารุวรรณ์ พุ่มสงวน การท่องเที่ยว
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1601 6321390026 นางสาว ชนนิกานต์ กิจการ การท่องเที่ยว
1602 6321390027 นางสาว สายน้ําทิพย์ วรฉัตร การท่องเที่ยว
1603 6321390028 นางสาว ภัณฑิรา อ่องบางน้อย การท่องเที่ยว
1604 6321390029 นางสาว ทัชชามา สืบสาม การท่องเที่ยว
1605 6321390030 นาย กษมากร โตเกียรติชัย การท่องเที่ยว
1606 6321390031 นาย ศุภวิชญ์ อุดมศรี การท่องเที่ยว
1607 6321390032 นางสาว ประติภา ทองภักดี การท่องเที่ยว
1608 6321390033 นางสาว เขมนัชชา กุยยาวัฒนานนท์ การท่องเที่ยว
1609 6321390034 นางสาว กนกอร ผาติพรสิน การท่องเที่ยว
1610 6321390035 นางสาว ธาราทิพย์ คําแสลม การท่องเที่ยว
1611 6321390037 นาย รุ่งเรือง กิจขยัน การท่องเที่ยว
1612 6321390038 นางสาว วันวิสาข์ ศรีนิลปกรณ์ การท่องเที่ยว
1613 6321390039 นางสาว กัญญาณัฐ ยาทองไชย การท่องเที่ยว
1614 6321390041 นาย อาทิตย์ เกาะเสือ การท่องเที่ยว
1615 6321390043 นางสาว ณัฐพร ทิมทอง การท่องเที่ยว
1616 6321390045 นางสาว ศศิวิมล พันธ์ด้วง การท่องเที่ยว
1617 6321390046 นางสาว กรรฐิมา สุธรรมเจริญโชค การท่องเที่ยว
1618 6321390047 นาย วศิน แซ่โค้ว การท่องเที่ยว
1619 6321390048 นาย ณัฐดนัย ปฐมเจริญสุขชัย การท่องเที่ยว
1620 6321390049 นางสาว นภัสวรรณ ฟูเกษม การท่องเที่ยว



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

1621 6321390051 นาย จิราวัฒน์ ตันกุระ การท่องเที่ยว
1622 6321390052 นางสาว สุธาสินี บุญประเสริฐ การท่องเที่ยว
1623 6321390053 นางสาว ภัทรภร สวัสดิ์ทับ การท่องเที่ยว
1624 6321390054 นางสาว ภาวิณี คงดี การท่องเที่ยว
1625 6321390055 นางสาว นัสรีน บุญเรือง การท่องเที่ยว
1626 6321390056 นาย เจษฎา พูลเพิ่มทรัพย์ การท่องเที่ยว
1627 6321390057 นาย ยูซุฟ เอมวัฒนา การท่องเที่ยว
1628 6321390058 นางสาว ปิยะนุช บุญญดิษฐ์ การท่องเที่ยว
1629 6321390059 นางสาว อิสรีย์ สุขแสนนาน การท่องเที่ยว
1630 6321390060 นางสาว ปนัดดา พลอาจ การท่องเที่ยว
1631 6321390061 นาย ภูรากร โยธา การท่องเที่ยว
1632 6321390062 นางสาว อัจฉรา บัวหลวง การท่องเที่ยว
1633 6321390063 นาย วุฒิธวัฒน์ เอกอัครนุวัฒน์ การท่องเที่ยว
1634 6321390064 นางสาว จุลินทิพย์ บุตรสัมฤทธิ์ การท่องเที่ยว
1635 6321390065 นาย ปชาภัทร เลี้ยงไล้ การท่องเที่ยว
1636 6321390066 นางสาว นิศานาถ มีแดนไผ่ การท่องเที่ยว
1637 6321390067 นางสาว ทิพย์วรรณ จันทร์หอม การท่องเที่ยว
1638 6321390068 นางสาว รัชดาพร วรทรัพย์ไพศาล การท่องเที่ยว
1639 6321390069 นางสาว ปวีณา พันธ์แก่น การท่องเที่ยว
1640 6321391001 นางสาว นัฐทิวา อินทร์นอก ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

1641 6321391002 นางสาว ณัฐวดี สุริวงค์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1642 6321391003 นางสาว กฤติมา วณิชทรัพย์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1643 6321391004 นางสาว ศิริรัตน์ โคตะมะ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1644 6321391005 นางสาว พรชิตา สิงห์ขร ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1645 6321391006 นางสาว กาญจนานัส คุณแสง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1646 6321391007 นาย จตุภัทร อมรวัชร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1647 6321391008 นางสาว ริญลดา อินทร์แก้ว ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1648 6321391009 นางสาว กชกร ศุภกิจโยธิน ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1649 6321391010 นางสาว ปาลิดา อิติปิ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1650 6321391011 นางสาว มัสยา โกมลสิงห์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1651 6321391012 นางสาว นรีภพ โต๊ะเนาะ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1652 6321391013 นางสาว ชนกสุดา ชลสาคร ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1653 6321391014 นางสาว นาตาชา เขื่อนมณี ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1654 6321391015 นางสาว โสรยา บาลเพ็ชร ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1655 6321391016 นางสาว ภัชราภรณ์ ยันตะบุตร ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1656 6321391017 นางสาว จุฑามาศ คําหอม ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1657 6321391018 นางสาว ธนัชชา เกิดช่อ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1658 6321391019 นางสาว พนิตพร เลิศศิลปถาวรยิ่ง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1659 6321391020 นางสาว หทัยรัตน์ อุดเลิศ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1660 6321391021 นางสาว ลัดดาวัลย์ บริสุทธิ์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
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1661 6321391022 นางสาว เรือนขวัญ ทองสิทธิ์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1662 6321391023 นางสาว อริสา ผาเจริญ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1663 6321391024 นางสาว พรนภา เกตเจริญ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1664 6321391025 นางสาว นุชวรา หอยสังข์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1665 6321391026 นางสาว ณัฐมน ตรีวิเศษ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1666 6321391027 นางสาว นวรจน์ วงษ์ศิลป์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1667 6321391028 นางสาว รัชติญาพร โพธิสํานัก ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1668 6321391029 นางสาว กังสดาล ไชยโชค ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1669 6321391030 นางสาว ศศินา กลมกูล ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1670 6321391031 นางสาว ต้นข้าว มีบุญมาก ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1671 6321391032 นางสาว ชรินรัตน์ จันทร์เพ็ง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1672 6321391033 นางสาว อัยรดา สุขใส ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1673 6321391034 นางสาว วิไลวรรณ เจริญฤทธิ์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1674 6321391035 นางสาว พัชรีพร ดวงใจ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1675 6321391036 นางสาว พิชชา พูลเพิ่ม ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1676 6321391037 นางสาว พิชชาภา มะโนการ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1677 6321391038 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุขกุล้ํา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1678 6321391039 นางสาว วรัญฎาห์ ศรีแก้ว ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1679 6321391040 นางสาว ชฎาภรณ์ ละดาดก ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1680 6321391041 นางสาว ศุภนิดา กล่ําคุ้ม ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
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1681 6321391042 นางสาว ธนัชพร อิ่มบุญ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1682 6321391043 นางสาว เกวลิน สมานแก้ว ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1683 6321391044 นางสาว ชุติกาญจน์ สุวรรณเหลา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1684 6321391045 นางสาว เนตรศิริ คงสกุลเดิม ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1685 6321391046 นางสาว นุสรา สะอิ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1686 6321391047 นางสาว พิมพ์วิภา ตู้สะกาด ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1687 6321391048 นาย ทยากร อ๊อกคลองตัน ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1688 6321391049 นางสาว ญาณิศา ทองแท้ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1689 6321391050 นางสาว นิศามณี เจียมศักดิ์พัฒนา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1690 6321391051 นางสาว ณัฐนันท์ สุดโต ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1691 6321391052 นางสาว นภสร หุนนารา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1692 6321391053 นางสาว สลิลทิพย์ อักษรนํา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1693 6321391054 นาย ธนวัฒน์ สัมฤทธิ์ตระกูล ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1694 6321391055 นางสาว ปัณทัตน์ คันธจันทร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1695 6321391056 นางสาว อรทัย หาโล๊ะ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1696 6321391057 นางสาว กมลนัทธ์ แก้วปานกัน ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1697 6321391058 นางสาว กัญญาณัฐ มวลสุข ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1698 6321391059 นางสาว ศกลวรรณ พุ่มจันทร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1699 6321391060 นางสาว ดารนาถ ฤกษ์จํานง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1700 6321391061 นางสาว ธนธรณ์ อนุสรประชา ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
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1701 6321391062 นางสาว ธันย์ชนก พุ่มพวง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1702 6321391063 นางสาว ณภัสสรณ์ ประเสริฐ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1703 6321391064 นาย พีระพงศ์ สิทธิบุรี ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1704 6321391065 นางสาว เบญจรัตน์ แสงณรงค์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1705 6321391066 นางสาว กัญญาทิพย์ บุรีวงศ์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1706 6321391067 นางสาว กมลชนก ทับทิมเทศ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1707 6321391068 นางสาว ธนชนก ศรีพานทอง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1708 6321391069 นางสาว จิติมา มาสม ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1709 6321391070 นางสาว ธรรมิกา เทพบันดาลสุข ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1710 6321391071 นางสาว นิตยาภรณ์ โคตรชารี ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1711 6321391072 นางสาว วีนัส วินิจฉัยกุล ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1712 6321391073 นางสาว รุจิรา นาแซง ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1713 6321391074 นางสาว ศศิธร ภูชาดึก ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1714 6321391075 นางสาว สุฮาดา นาวิกพันธ์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1715 6321391076 นางสาว ศศิธร แสงจักร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1716 6321391077 นางสาว มุกมณี ดํารงสุสกุล ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1717 6321392001 นางสาว วิจิตรา ปินตายอด ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1718 6321392002 นางสาว กรวรรณ หล้าบ้านโพน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1719 6321392003 นาย ทักษะพล เดชทวีวัฒน์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1720 6321392004 นาย อมรวิชช์ สุกใส ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
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1721 6321392005 นาย พิศาล วรรณสวัสดิ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1722 6321392007 นางสาว พรสุภัค สุทธสิงห์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1723 6321392008 นางสาว ชลนิภา สุริทัย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1724 6321392009 นางสาว สหรัตน์ กลางแก้วกิจ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1725 6321392010 นาย กฤษดา เทพสงเคราะห์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1726 6321392011 นางสาว เพชรลดา เข่งค้า ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1727 6321392012 นาย ธีรภัทร์ กลมกลาง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1728 6321392013 นาย ธนพัฒน์ กฤตวยา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1729 6321392014 นาย วัชรมณ พลอยพณิช ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1730 6321392015 นางสาว จิราวรรณ คําสุดแสง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1731 6321392016 นาย ธนพงษ์ เพ็ชรนาม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1732 6321392017 นาย ตฤณภัทร์ตรี ปิงใจ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1733 6321392018 นาย จารุกิตติ์ จันทร์ณรงค์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1734 6321392019 นาย ศิริกานต์ เอี่ยมมณีวงศ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1735 6321392020 นางสาว วรญาดา เนื่องพงษ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1736 6321392021 นาย รชต ปราณีต ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1737 6321392022 นาย มานะสิทธิ์ เฮงสิริธนะชัย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1738 6321392024 นาย อาจณรงค์ อ่วมเจริญ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1739 6321392025 นาย ชานนท์ สุขสนอง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1740 6321392026 นางสาว ภูงามชื่น หอมภูงา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
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1741 6321392027 นาย วุฒินันท์ ฉัตรธนะสิริเวช ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1742 6321392028 นางสาว จุฑามาส เผื่อนเอี่ยม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1743 6321392029 นาย วุฒิพงษ์ พฤษการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1744 6321392030 นาย สหรัฐ แพทยานนท์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1745 6321392031 นาย วัชระ ผลาพล ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1746 6321392032 นาย ชาญชล เกลี้ยงเกลา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1747 6321392033 นาย สิทธิศักดิ์ พรหมสอาด ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1748 6321392034 นางสาว สุภัคสินี ภูวมโนนาถ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1749 6321392035 นาย กฤษดา สันตะมาน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1750 6321392036 นาย เขตร์ตะวัน เนียมพงษ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1751 6321392037 นางสาว กัลยารัตน์ คํามณี ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1752 6321392039 นาย ธวัชชัย โม้พา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1753 6321392040 นาย นนท์ธกิจ ทราบรัมย์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1754 6321392041 นางสาว อลิษา เกิดสมบุญ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1755 6321392042 นาย อภินันท์ ปัดออด ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1756 6321392043 นางสาว อัจจิมา กราพงศ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1757 6321392044 นาย อดิศักดิ์ ประสิระเตสัง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1758 6321392045 นาย ภาคิน พาเจริญ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1759 6321392046 นาย ณัฐภัทร หวังพุทธคุณ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1760 6321392047 นางสาว ฐานิดา มิตตะธรรมากุล ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
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1761 6321392049 นางสาว นงนภัส มานะเพียร ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1762 6321392050 นาย นายรชต สุขมโน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1763 6321392051 นาย ธนภัทร เลาหพรทรัพย์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1764 6321392052 นาย ปรเมษฐ์ เพ็งขํา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1765 6321392053 นางสาว จิตรสินี แสนสีมน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
1766 6321393001 นางสาว สุมิตตรา ฮาดกัญญา นาฏยศิลป์
1767 6321393002 นาย ไกรวิชญ์ ทองแท่ง นาฏยศิลป์
1768 6321393003 นางสาว อาริษา พ่อสียา นาฏยศิลป์
1769 6321393004 นางสาว กรรณิการ์ พะวร นาฏยศิลป์
1770 6321393005 นาย เฉลิมวุธ คล้ายคลึง นาฏยศิลป์
1771 6321393006 นางสาว ปัทมา ธนะฉันท์ นาฏยศิลป์
1772 6321393007 นาย ปิยนนท์ เต็งเจริญ นาฏยศิลป์
1773 6321393008 นาย จงสห แขกเพ็ง นาฏยศิลป์
1774 6321393009 นาย พรชัย สิงห์ทอง นาฏยศิลป์
1775 6321393010 นางสาว ชลธิชา วิชาราช นาฏยศิลป์
1776 6321393011 นาย สุธิราช สีชมภู นาฏยศิลป์
1777 6321393012 นางสาว วรรณนิสา น้อยสังวาลย์ นาฏยศิลป์
1778 6321393013 นางสาว วริศรา อินทร์อุ่นโชติ นาฏยศิลป์
1779 6321393014 นางสาว ศศิวิมล สุทธิพงษ์ นาฏยศิลป์ วันเกิดไม่ถูกต้อง
1780 6321394001 นางสาว พิชชาภา โกยแก้วพริ้ง อาเซียนศึกษา
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1781 6321394002 นาย นิคม เเซ่โค้ว อาเซียนศึกษา ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1782 6321394003 นาย ชนวีร์ ทองสถิตย์ อาเซียนศึกษา
1783 6321394004 นางสาว ศศิประภา ลําไพเราะ อาเซียนศึกษา
1784 6321394005 นางสาว ศรินยา จิรอาภาวงศ์ อาเซียนศึกษา
1785 6321394006 นาย อดิศร จันทรังษี อาเซียนศึกษา
1786 6321394007 นางสาว นลินธรณ์ จันทร์พงค์ อาเซียนศึกษา
1787 6321412001 นางสาว พลอยไพลิน จันทร์เนียม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1788 6321412002 นาย ศุภกิตติ์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1789 6321412003 นาย นิติธร ระลึกมูล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1790 6321412004 นางสาว พิชชาอร ธีระบุตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1791 6321412005 นางสาว จุฑาทิพย์ แพบรรยง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1792 6321412007 นาย ปวีร์รัฐ กฤศศิรเศรษฐ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1793 6321412008 นางสาว ศศลักษณ์ ติณวัฒนานนท์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1794 6321412009 นางสาว นริศรา อุดมเลิศไพศาล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1795 6321412010 นางสาว สถิดาภรณ์ ดุลยวัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1796 6321412011 นางสาว อิสรียา วัฒนาคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1797 6321412012 นางสาว ปัทมา ผิวคราม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1798 6321412013 นางสาว ทิตินันท์ โต๊ะมีเลาะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1799 6321412014 นางสาว ภัทรลดา โอกาศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1800 6321412015 นางสาว ธัญรดา แสนวิเศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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1801 6321412016 นาย ปัณณวิชญ์ สอนฟ้า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1802 6321412017 นางสาว วรรณษา อ้นเบ้า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1803 6321412018 นาย กรณิศ เกตุวงศ์ตระกูล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1804 6321412019 นางสาว กันยารัตน์ คิลามูล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1805 6321412021 นางสาว สุพรรณี ภัทรพงศ์กิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1806 6321412022 นาย วัทน์สิริ อินทร์แก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1807 6321412023 นางสาว อาภัสรา แก้วมณี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1808 6321412024 นาย ธีรศักดิ์ สูงสุด การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1809 6321412025 นางสาว ปูเป้ ใจเที่ยงธรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1810 6321412026 นางสาว อริสา รวมญาติมิตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1811 6321412027 นางสาว ปัณฑิตา อุปจันทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1812 6321412028 นาย อภิสิทธิ์ เยี่ยงอย่าง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1813 6321412030 นาย สิรสิทธิ์ รักญาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1814 6321412033 นาย ปริวัตร สิงหเสม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1815 6321413001 นางสาว สุกัญญา ยวงสูงเนิน การตลาด
1816 6321413002 นางสาว รุ่งนภา แซ่ปั๊ง การตลาด
1817 6321413003 นางสาว พัชราภรณ์ พรมวรรณ การตลาด
1818 6321413004 นางสาว เบญจรัตน์ จินโจ การตลาด
1819 6321413005 นางสาว อาณัฎฐ์ตา งามประดิษฐ์ การตลาด ไม่มีเบอร์มือถือ
1820 6321413006 นางสาว ฐิติญา จันทร์ การตลาด
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1821 6321413007 นาย เกียรติศักดิ์ โกวิทยะวงศ์ การตลาด
1822 6321413008 นาย วิภูษิต จันทโสภณโน การตลาด
1823 6321413009 นางสาว พรรณรษา สมทรง การตลาด
1824 6321413010 นาย จิรศักดิ์ บุตรเพชร การตลาด
1825 6321413011 นาย นันทภพ จิโนเป็ง การตลาด
1826 6321413012 นาย ธนากรณ์ กองศรี การตลาด
1827 6321413015 นางสาว อารดา สาลีกงชัย การตลาด
1828 6321413017 นาย ณัฐวุฒิ มณีสาย การตลาด
1829 6321413018 นาย อัครพล ล้อชัยมงคล การตลาด
1830 6321413019 นางสาว อัจฉราวรรณ พิมตะวงค์ การตลาด
1831 6321413020 นางสาว สุพัฒตรา ทิพย์เนตร การตลาด
1832 6321413022 นางสาว เบญจมาศ ฟ้าคะนอง การตลาด
1833 6321413023 นางสาว พรชิตา ร่วมกูล การตลาด
1834 6321413024 นางสาว วานิตา โนวิง การตลาด
1835 6321413025 นางสาว พิมพา นิลบุญ การตลาด
1836 6321413026 นางสาว เกศฎาภรณ์ บุญชุม การตลาด
1837 6321413027 นางสาว รุ่งนภา พลยศ การตลาด
1838 6321413028 นางสาว นันทวรรณ พลีขันธ์ การตลาด
1839 6321413029 นาย นพนัฐ พวงพิกุล การตลาด
1840 6321413030 นางสาว วรลดา โตมอญ การตลาด
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1841 6321413031 นาย ณัฐวุฒิ สมรรัมย์ การตลาด
1842 6321413032 นาย รุ่งโรจน์ จังหาร การตลาด
1843 6321413033 นางสาว วราภรณ์ หุ่นสอน การตลาด
1844 6321413034 นางสาว ดลพร เพ็งทับ การตลาด
1845 6321413035 นาย ภูวดล แซ่อึ้ง การตลาด
1846 6321413037 นางสาว จันทนี อังสุโชติ การตลาด
1847 6321413038 นางสาว ฐานิดา ดังสนิท การตลาด
1848 6321413039 นางสาว ณัชชา อินทรสุนทร การตลาด
1849 6321413040 นางสาว กมลวรรณ โสดา การตลาด
1850 6321413041 นาย ธนกฤต เลิศพิเชฐกุลชัย การตลาด
1851 6321413042 นาย จิรพัฒน์ ศักดิ์ประดับกุล การตลาด
1852 6321413043 นางสาว อาฐิติญา นรคง การตลาด
1853 6321413044 นาย ทินภัทร สว่างจันทร์ การตลาด
1854 6321413045 นาย กิตติ ทองปรอง การตลาด
1855 6321413046 นางสาว ญาณิศา จันทะโชติ การตลาด
1856 6321413047 นาย ธนกร แจ้งเนตร การตลาด
1857 6321413048 นางสาว สุชานุช ตัญภิญโญ การตลาด
1858 6321413050 นางสาว สุกัญญา คุ้มแสง การตลาด
1859 6321413051 นางสาว นชา หอมจรรยา การตลาด
1860 6321413052 นาย ณัฐภูมิ พุ่มเพชร การตลาด
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1861 6321413053 นาย ณัฐชนน สิริศิลปสรณ์ การตลาด
1862 6321413054 นางสาว น้ําทิพย์ คําแก้ว การตลาด
1863 6321413055 นางสาว ณัฐสุดา พร้อมภูล การตลาด
1864 6321413056 นางสาว สุมินตรา ดวงเพชรแสง การตลาด
1865 6321413057 นาย ปกรณ์ มะปุรงค์ การตลาด
1866 6321413058 นางสาว สิริมาศ อ่อนดํา การตลาด
1867 6321413060 นาย พงศภัค ทองประสิทธิ์ การตลาด
1868 6321413061 นางสาว นภัสสร วสุนธรากุล การตลาด
1869 6321413062 นาย ปรเมศร์ หนาเเน่น การตลาด ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1870 6321413063 นางสาว ณิภากรณ์ พลพิทักษ์ การตลาด
1871 6321413064 นาย ศุภรัฐ จรรยางามสกุล การตลาด
1872 6321413065 นางสาว ภุมรินทร์ ภุมเรศ การตลาด
1873 6321413066 นาย วสุวัฒน์ พิทักษ์จรัสแสง การตลาด
1874 6321413067 นาย ระพีพัฒน์ ทันธิมา การตลาด
1875 6321413068 นางสาว ณภัสสรณ์ วสันต์ การตลาด
1876 6321413069 นาย อรรถพล โพธิ์สิน การตลาด
1877 6321413070 นางสาว อณิชญา ภูกาบทอง การตลาด
1878 6321413071 นางสาว ชลฤทัย พึ่งเกษม การตลาด
1879 6321413072 นางสาว ประภัทรสร จุ้ยตาล การตลาด ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
1880 6321413073 นางสาว ตรีทิพย์ พลอยมีรัศมี การตลาด
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1881 6321414001 นาย ณพล เจริญวัฒนชัยกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1882 6321414002 นาย กฤตภาส นุชเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1883 6321414003 นางสาว อรสา สุภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1884 6321414004 นางสาว สุธีรา โตสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1885 6321414005 นางสาว ปราณปรียา แตงอุไร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1886 6321414006 นางสาว ชนิสรา คําทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1887 6321414007 นางสาว จุฬาทิพย์ โพธิโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1888 6321414008 นางสาว สุวนันท์ จันบุตตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1889 6321414009 นางสาว กานดา ทรัพย์กลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1890 6321414012 นาย นทีธร ประจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1891 6321414013 นาย ธนพล อมรกีรติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1892 6321414014 นางสาว สิริมา ประจันบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1893 6321414015 นางสาว วิลาวัณย์ มีมงคล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1894 6321414016 นาย สิทธิชัย ศิวาภรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1895 6321414017 นางสาว ยศวดี บุญเยี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1896 6321414018 นาย เมธาสิทธิ์ พฤกษชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1897 6321414019 นางสาว นันทิพร ไวทยานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1898 6321414020 นาย ไกรวิชญ์ ชัยพรเรืองเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1899 6321414021 นาย จตุพร ตันติวัฒนารมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1900 6321414022 นาย พงษ์พิพัฒน์ ส่อนนารา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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1901 6321414023 นางสาว ศิริพร แซ่ฮั่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1902 6321414024 นาย สหชัย สุดลาภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1903 6321414025 นางสาว สุรธิดา อินทร์วารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1904 6321414026 นาย จิรภัทร ขําศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1905 6321414027 นาย ศราวุธ เจริญศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1906 6321414028 นาย สุธินันท์ บุญเสงี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1907 6321414029 นาย นวันธร หัศบําเรอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1908 6321414030 นาย จิตรติ ทองรอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1909 6321414031 นาย ปราบดา นุชรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1910 6321414032 นาย อนิรุทร์ กลิ่นถือศีล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1911 6321414034 นางสาว ชุติมา ค่ําคูณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1912 6321417001 นางสาว รินรดา นวลสอาด เศรษฐศาสตร์
1913 6321417002 นางสาว ศิริกานต์ บัวใหญ่ เศรษฐศาสตร์
1914 6321417004 นางสาว พิชญา ตั้งบํารุงพงษ์ เศรษฐศาสตร์
1915 6321417005 นาย สิริพรชัย พรหมสุวรรณ เศรษฐศาสตร์
1916 6321417006 นาย นิธิพัฒน์ สกุลสิริโชค เศรษฐศาสตร์
1917 6321417007 นางสาว พัชรินทร์ แกล้วกล้า เศรษฐศาสตร์
1918 6321417008 นางสาว พิกุล นิสัยหมั่น เศรษฐศาสตร์
1919 6321417009 นางสาว น้ําค้าง คาระวะ เศรษฐศาสตร์
1920 6321418001 นางสาว บัณฑิตา หาญจริง การจัดการโลจิสติกส์
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1921 6321418002 นาย อัครเดช วิทยาพานิชนันท์ การจัดการโลจิสติกส์
1922 6321418003 นางสาว ลลิตา เอี่ยมสําอางค์ การจัดการโลจิสติกส์
1923 6321418004 นางสาว ธัญมน เปาจีน การจัดการโลจิสติกส์
1924 6321418005 นางสาว ปรัชญา โคตะวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์
1925 6321418006 นางสาว วิภาวนี แก้วกูล การจัดการโลจิสติกส์
1926 6321418007 นางสาว สุพัชฌา พิษณุแสง การจัดการโลจิสติกส์
1927 6321418008 นางสาว อัจฉราพร ทองมะหา การจัดการโลจิสติกส์
1928 6321418009 นาย ณัฐนนท์ ยินเยื้อน การจัดการโลจิสติกส์
1929 6321418010 นางสาว รุ่งทิวา เทียบแก้ว การจัดการโลจิสติกส์
1930 6321418011 นางสาว จิรดา หอกคํา การจัดการโลจิสติกส์
1931 6321418012 นางสาว กมลทิพย์ พิมทอง การจัดการโลจิสติกส์
1932 6321418013 นางสาว กุลสิริ โชติชัย การจัดการโลจิสติกส์
1933 6321418014 นางสาว ปทุมมาศ เหมือนศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
1934 6321418015 นางสาว ธัญยธรณ์ ทนันไชย การจัดการโลจิสติกส์
1935 6321418016 นางสาว ณัฐชา เพ็งบุญมา การจัดการโลจิสติกส์
1936 6321418017 นางสาว เกวลิน สุภาพ การจัดการโลจิสติกส์
1937 6321418018 นางสาว นันทพร ชูทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์
1938 6321418019 นางสาว พลอยมณี ถ่อแก้ว การจัดการโลจิสติกส์
1939 6321418020 นางสาว ธรรมพร ยังปฐม การจัดการโลจิสติกส์
1940 6321418021 นางสาว สุรางคณา สุทธิพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์
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1941 6321418022 นางสาว ปิยรินทร์ ปวงเตชะ การจัดการโลจิสติกส์
1942 6321418023 นาย ภานุพงษ์ ชมภู การจัดการโลจิสติกส์ ไม่มีเบอร์มือถือ
1943 6321418024 นาย วิศวะ ตรีวิเศษ การจัดการโลจิสติกส์
1944 6321418025 นาย ธนัท อันนานนท์ การจัดการโลจิสติกส์
1945 6321418026 นางสาว พรรณพสา เชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์
1946 6321418028 นาย ธนโชติ บุญยยุติ การจัดการโลจิสติกส์
1947 6321418029 นาย วรากร พันเห่ง การจัดการโลจิสติกส์
1948 6321418030 นางสาว ขวัญนภา ประมาถา การจัดการโลจิสติกส์
1949 6321418031 นาย ธนกฤต พุทธมีผล การจัดการโลจิสติกส์
1950 6321418032 นางสาว จิดาภา เจิมขุนทด การจัดการโลจิสติกส์
1951 6321418033 นาย กีรติ อุ่นศิริ การจัดการโลจิสติกส์
1952 6321418034 นางสาว ชุติสรา หงษ์ยิ้ม การจัดการโลจิสติกส์
1953 6321418035 นางสาว ธนพร ศรีนิยม การจัดการโลจิสติกส์
1954 6321418036 นางสาว เบญญาภา อินนอก การจัดการโลจิสติกส์
1955 6321418037 นางสาว วรรดี คุณธานี การจัดการโลจิสติกส์
1956 6321418038 นางสาว เมธาวี เหมวรรณ การจัดการโลจิสติกส์
1957 6321418039 นาย สุทธิพงษ์ ควาซี โอที การจัดการโลจิสติกส์
1958 6321418040 นางสาว ยลดา ดีมาก การจัดการโลจิสติกส์
1959 6321418041 นางสาว กนกวรรณ แก้วสีนวน การจัดการโลจิสติกส์
1960 6321418042 นางสาว ปภาดา ใจหนักแน่น การจัดการโลจิสติกส์
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1961 6321418043 นางสาว เสาวลักษณ์ โฆษิตพนิตกุล การจัดการโลจิสติกส์
1962 6321418044 นางสาว จุฑารัตน์ ชาญบ้านห้วย การจัดการโลจิสติกส์
1963 6321418045 นางสาว อารยา นัยลี การจัดการโลจิสติกส์
1964 6321418046 นางสาว สุรีรัตน์ กิรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์
1965 6321418047 นาย ชญานนท์ สุขีธรรม การจัดการโลจิสติกส์
1966 6321418048 นางสาว สิริยาภา หยวกขาว การจัดการโลจิสติกส์
1967 6321418049 นางสาว ภารดี สามประทีป การจัดการโลจิสติกส์
1968 6321418050 นางสาว อริศรา อินมาตย์ การจัดการโลจิสติกส์
1969 6321418051 นางสาว อันญานี ชมชัย การจัดการโลจิสติกส์
1970 6321418052 นางสาว พัชรินทร์ ราชบุรี การจัดการโลจิสติกส์
1971 6321418053 นางสาว กานชนิดา พึ่งสาย การจัดการโลจิสติกส์
1972 6321418054 นาย รพี พัฒนเจริญ การจัดการโลจิสติกส์
1973 6321418055 นางสาว สุทัตตา สุขสาร การจัดการโลจิสติกส์
1974 6321418056 นาย นพดล อิ่มผึ้ง การจัดการโลจิสติกส์
1975 6321418057 นาย อิทธิกร วิเศษประภา การจัดการโลจิสติกส์
1976 6321418058 นาย ภูมิพัฒน์ สิทธิ์เดชวิรดี การจัดการโลจิสติกส์
1977 6321418060 นาย พิพัฒน์ ลิ้มอิ่ม การจัดการโลจิสติกส์
1978 6321418061 นาย ปริญญ์ธร นิทัศน์เสถียร การจัดการโลจิสติกส์
1979 6321418062 นางสาว อณิตดา บริบูรณ์ การจัดการโลจิสติกส์
1980 6321418063 นาย พิสิษฐ์พงศ์ สุนทะมาตร การจัดการโลจิสติกส์
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1981 6321418064 นาย นัฐติกรณ์ บุตรพรม การจัดการโลจิสติกส์
1982 6321418065 นางสาว ปัญญาพร เกียรติประชา การจัดการโลจิสติกส์
1983 6321418066 นางสาว รัตติกาล ตานี การจัดการโลจิสติกส์
1984 6321418067 นางสาว เวธกา แสงวิเศษ การจัดการโลจิสติกส์
1985 6321418068 นางสาว กัญญาวีร์ เพขุนทด การจัดการโลจิสติกส์ ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษใน WebCSR ไม่ถูกต้อง
1986 6321418069 นาย ภูมิภัทร อ่วมอิ่ม การจัดการโลจิสติกส์
1987 6321418070 นางสาว อารีญา คนสนิท การจัดการโลจิสติกส์
1988 6321418071 นาย ศักดิ์ชัย บุญชด การจัดการโลจิสติกส์ ไม่มีเบอร์มือถือ
1989 6321418072 นาย เจษฎา พลชัย การจัดการโลจิสติกส์
1990 6321419001 นางสาว พัชราภรณ์ บุญทา การประกอบการธุรกิจ
1991 6321419002 นาย กฤตเมธ หรูสุวรรณกุล การประกอบการธุรกิจ
1992 6321419003 นางสาว อรวรรณ ใจตรง การประกอบการธุรกิจ
1993 6321419004 นาย จิรายุ สุขสอาด การประกอบการธุรกิจ
1994 6321419005 นางสาว ศิริวรรณ บ่อเพทาย การประกอบการธุรกิจ
1995 6321419006 นาย จิรภัทร อมรมรกต การประกอบการธุรกิจ
1996 6321419007 นาย ธนวรรธน์ ภูริชัยอธินันท์ การประกอบการธุรกิจ
1997 6321419008 นาย บุญญฤทธิ์ บรรณทอง การประกอบการธุรกิจ
1998 6321419009 นาย สุทธิเกียรติ บุญนาค การประกอบการธุรกิจ
1999 6321419010 นางสาว ณภัทร พันโพธิ์ การประกอบการธุรกิจ
2000 6321419011 นางสาว สุดารัตน์ ยอดพยุ การประกอบการธุรกิจ
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2001 6321419012 นางสาว จุฬาลักษณ์ วงค์สายตา การประกอบการธุรกิจ
2002 6321419013 นางสาว ลักษิกา สกุลราช การประกอบการธุรกิจ
2003 6321419014 นาย อภิวัฒน์ พรพัฒนามงคล การประกอบการธุรกิจ
2004 6321419015 นาย กุลเศรษฐ วาดวารี การประกอบการธุรกิจ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2005 6321419016 นางสาว บงกช ขอมีกลาง การประกอบการธุรกิจ
2006 6321419017 นาย เปศล บุญลอย การประกอบการธุรกิจ
2007 6321419018 นาย ภูรี คําไพเราะ การประกอบการธุรกิจ
2008 6321419019 นาย ณัฐการ อิ่มอุระ การประกอบการธุรกิจ
2009 6321419020 นางสาว โสภิดา นรินรัตน์ การประกอบการธุรกิจ
2010 6321419021 นางสาว ขวัญชนก โกวิทางกูร การประกอบการธุรกิจ
2011 6321419022 นาย ศิวะ อินแสง การประกอบการธุรกิจ
2012 6321419023 นางสาว เมษิตา ธรรมศรี การประกอบการธุรกิจ
2013 6321419024 นาย ชัชชัยพนธ์ ศรีปัญญา การประกอบการธุรกิจ
2014 6321419025 นางสาว ชลธิชา รัตน์งาม การประกอบการธุรกิจ
2015 6321419026 นางสาว จุฑารัตน์ ประสพพันธุ์ การประกอบการธุรกิจ
2016 6321419027 นางสาว ศลิษา มณีเเสงสาคร การประกอบการธุรกิจ
2017 6321419028 นาย พิรพล เลิศไพบูลย์วงศ์ การประกอบการธุรกิจ
2018 6321419029 นาย ขจรยศ ดวงประเสริฐ การประกอบการธุรกิจ
2019 6321419031 นาย วันชนะ เทพชมภู การประกอบการธุรกิจ
2020 6321501001 นางสาว กมลชนก บุญเข็ม การบัญชี
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2021 6321501002 นาย สถาพร ฉายาลักษณ์ การบัญชี
2022 6321501003 นางสาว กิตติรัตร์ คําบ้านฝาย การบัญชี
2023 6321501004 นางสาว จิราภรณ์ กําหรัด การบัญชี
2024 6321501005 นางสาว สุใบดา หวานประเสริฐ การบัญชี
2025 6321501006 นางสาว ธัญรดา บุญเมือง การบัญชี
2026 6321501007 นางสาว อริศรา กลมเกลียว การบัญชี
2027 6321501008 นางสาว พนิดา ทองปัญญา การบัญชี
2028 6321501009 นางสาว ผกามาศ แสงไชย การบัญชี
2029 6321501010 นางสาว ชลิตา พิกุลหอม การบัญชี
2030 6321501011 นางสาว นัฐกานต์ ก้อนเเก้ว การบัญชี ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2031 6321501012 นางสาว ศุภรัตน์ นินทะลาด การบัญชี
2032 6321501013 นางสาว เขมิกา โรจน์ธํารงค์ การบัญชี
2033 6321501014 นางสาว นพรัตน์ กะถิน การบัญชี
2034 6321501015 นางสาว ณัฐกาล พงษ์คําผาย การบัญชี
2035 6321501016 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองสกุล การบัญชี
2036 6321501017 นางสาว แพรพลอย จันทรงกุล การบัญชี
2037 6321501018 นางสาว วนิดา ชูดอกไม้ การบัญชี
2038 6321501019 นางสาว ศิริลักษณ์ เทียนศิวารัตน์ การบัญชี
2039 6321501020 นางสาว ณัฐกานต์ เนตรวิเชียร การบัญชี
2040 6321501022 นางสาว ฐิตา กุรุปต้า การบัญชี
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2041 6321501023 นางสาว มณิภา ปัญญาหล้า การบัญชี
2042 6321501024 นางสาว ปิยรัตน์ ไชยศิลป์ การบัญชี
2043 6321501025 นางสาว กชกร ชาวไร่เงิน การบัญชี
2044 6321501026 นางสาว กนกอร วิเชียรปัญญา การบัญชี
2045 6321501027 นางสาว ลลิลทิพย์ ภู่แก้ว การบัญชี
2046 6321501028 นางสาว พิยดา ใจซื่อ การบัญชี
2047 6321501029 นางสาว ญารินดา ธนิกูล การบัญชี
2048 6321501030 นางสาว รุจิรา น้อยปลา การบัญชี
2049 6321501031 นางสาว ธนัญดา รองแก้ว การบัญชี
2050 6321501032 นางสาว ธิดาภรณ์ ชัยนาม การบัญชี
2051 6321501033 นาย ปวีณพินิจ งามสง่า การบัญชี
2052 6321501035 นางสาว ฐานิรัตน์ แสนมีชัยรัตนา การบัญชี
2053 6321501036 นางสาว อนันญา ภูมิฐาน การบัญชี
2054 6321501037 นาย พลัฏฐ์ ขจรกิตติประกิต การบัญชี
2055 6321501038 นางสาว ธนิกา แซ่คู การบัญชี
2056 6321501039 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่เหีย การบัญชี
2057 6321501040 นางสาว วรนุช ยศสุนทร การบัญชี
2058 6321501041 นาย ธเนศ เกษมศรี การบัญชี
2059 6321501043 นาย นวพล ถนัดทาง การบัญชี
2060 6321501044 นางสาว ธนาวดี ชัยฤกษ์ การบัญชี
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2061 6321501045 นาย ธีรภัทร แทบประสิทธิ์ การบัญชี
2062 6321501046 นางสาว พิชญา มณีวงษ์ การบัญชี
2063 6321501047 นางสาว วิชสุฑา แสงจันทร์ การบัญชี
2064 6321501049 นาย สหรัฐ ปะวะภูโต การบัญชี
2065 6321602001 นาย วรินทร สียัน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2066 6321602004 นาย พีระพัฒน์ คําภู วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2067 6321602005 นาย บดินทร์ ศรีกิมแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2068 6321602007 นาย คณิน ไชยบท วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2069 6321602008 นาย ธรา บังอร วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2070 6321602009 นาย นันทพงศ์ เกิดรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2071 6321602010 นาย สุวพัชร เกษประทุม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2072 6321602011 นาย สุทธิกานต์ ประเสริฐศุภวิทย์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2073 6321602012 นางสาว ศิริลักษณ์ จงเอี้ยง วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2074 6321602013 นางสาว สุพิชญา ราชโยธี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2075 6321602014 นาย ชลธี วรรณเสรี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2076 6321602015 นาย สหรัฐ คงสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2077 6321602016 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้ววัน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2078 6321602017 นาย ทฤษฎี ฤทธิรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2079 6321602019 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วยศ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2080 6321602020 นางสาว กัญญาวีร์ ศรีทอง วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
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2081 6321602021 นาย พีรพล แก้วประดับ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2082 6321602022 นาย เสกสรรค์ บุราณเศรษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2083 6321602023 นาย รัชพล บุญคํา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2084 6321602024 นาย สุพิสุทธิ์ จันทร์ทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2085 6321602025 นางสาว ซารีนา สนิ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2086 6321605001 นาย ศักดิธัช ทองเมือง วิศวกรรมพลังงาน
2087 6321605002 นาย ศรัณยู ทุมเกิด วิศวกรรมพลังงาน
2088 6321605003 นางสาว อภิญญา มีชัย วิศวกรรมพลังงาน
2089 6321605004 นางสาว พิมวิรัตน์ จันทร์นิเวศ วิศวกรรมพลังงาน
2090 6321605005 นางสาว ธนัญญา เพียรหัด วิศวกรรมพลังงาน
2091 6321605006 นาย กนก วัฒนจินดา วิศวกรรมพลังงาน
2092 6321605007 นาย พงศธร คอยตะคุ วิศวกรรมพลังงาน
2093 6321605008 นางสาว วรรณพร ศรีสุวรรณ วิศวกรรมพลังงาน
2094 6321605009 นาย เจริญชัย ทวยไธสง วิศวกรรมพลังงาน
2095 6321605010 นาย ธนโชติ สมรสหลวง วิศวกรรมพลังงาน
2096 6321605011 นางสาว เมธาวดี หิมมะ วิศวกรรมพลังงาน
2097 6321605012 นาย พีระเดช ใจภักดี วิศวกรรมพลังงาน
2098 6321701001 นางสาว พรศิริ รังษี เทคนิคการแพทย์
2099 6321701002 นางสาว ชนกนภัส ทิพย์กรรณ เทคนิคการแพทย์
2100 6321701003 นางสาว ประภัสสร แถมวัล เทคนิคการแพทย์
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2101 6321701004 นางสาว ศรีสุดา อุดร เทคนิคการแพทย์
2102 6321701005 นางสาว ยุภาพร แซ่ฉั่ว เทคนิคการแพทย์
2103 6321701006 นาย ศราวุฒิ พรายพรรณ เทคนิคการแพทย์
2104 6321701007 นาย ปุณยวีร์ ศรีวิเชียร เทคนิคการแพทย์
2105 6321701008 นางสาว อารยา บุญโพธิ์ เทคนิคการแพทย์
2106 6321701009 นางสาว รัชนาท ฉิมรุ่งเรือง เทคนิคการแพทย์
2107 6321701010 นาย ธุวชิต โสดา เทคนิคการแพทย์
2108 6321701011 นางสาว ภาวิณี พิมพารัตน์ เทคนิคการแพทย์
2109 6321701012 นางสาว พัชรนันท์ นาอุดม เทคนิคการแพทย์
2110 6321701013 นางสาว กุลธิดา คล้ายวงศ์ เทคนิคการแพทย์
2111 6321701014 นาย ณัฐชนน แม่นปืน เทคนิคการแพทย์
2112 6321701015 นางสาว อัจฉรา ด่านระหาร เทคนิคการแพทย์
2113 6321701016 นางสาว รัตติยาภรณ์ ผิวสะอาด เทคนิคการแพทย์
2114 6321701017 นาย ชินวัตร นาถมทอง เทคนิคการแพทย์
2115 6321701018 นางสาว ตัสณีม หะยีฮาแว เทคนิคการแพทย์
2116 6321701019 นางสาว ภัทรวดี เสวิกุล เทคนิคการแพทย์
2117 6321701020 นางสาว จรัสศรี ตุ้ยตะคุ เทคนิคการแพทย์
2118 6321701021 นางสาว รุ่งไพลิน เตชะนันท์ เทคนิคการแพทย์
2119 6321701022 นางสาว ธรารัตน์ ศิลปแพทย์ เทคนิคการแพทย์
2120 6321701023 นางสาว ฮาซาน๊ะ กิ้มเส้ง เทคนิคการแพทย์
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2121 6321701024 นาย พีระพงษ์ เสนีย์โสตร เทคนิคการแพทย์
2122 6321701025 นางสาว ศศิวิมล อินทร์เรือง เทคนิคการแพทย์
2123 6321701026 นาย สิรดนัย ดํารงค์กูลสมบัติ เทคนิคการแพทย์
2124 6321701027 นางสาว อาทิติยา ปาละคเชนทร์ เทคนิคการแพทย์
2125 6321701029 นางสาว เกวลิน สังข์เอียด เทคนิคการแพทย์
2126 6321701030 นางสาว รุจณา หนูปล้อง เทคนิคการแพทย์
2127 6321701031 นางสาว ภิวิษย์พร เกษมอัศวชานนท์ เทคนิคการแพทย์ วันเกิดไม่ถูกต้อง
2128 6321701032 นาย ธนายุต อารยะสัมพันธ์ เทคนิคการแพทย์
2129 6321701033 นาย ธนวัฒน์ แหวนหล่อ เทคนิคการแพทย์
2130 6321701034 นางสาว นุศรา บุญเหลือง เทคนิคการแพทย์
2131 6321701035 นางสาว วรลักษณ์ จันทนุช เทคนิคการแพทย์
2132 6321701036 นางสาว รุจิกร ขยัน เทคนิคการแพทย์
2133 6321701037 นางสาว วรรณิชา ขวัญเมือง เทคนิคการแพทย์
2134 6321701038 นางสาว มณีรัตน์ นาคน้อย เทคนิคการแพทย์
2135 6321701039 นางสาว กาญจนาภรณ์ กองสีนนท์ เทคนิคการแพทย์
2136 6321701040 นางสาว นิโลบล บุญยิ่ง เทคนิคการแพทย์
2137 6321701041 นางสาว ดาลัล แวนาแซ เทคนิคการแพทย์
2138 6321802001 นางสาว สหฤทัย ศรีบูรณพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
2139 6321802002 นางสาว วาสนา จงเจริญ สาธารณสุขศาสตร์
2140 6321802003 นาย ธีรพงษ์ สวนทอง สาธารณสุขศาสตร์
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2141 6321802004 นาย สถาพร เกตุมณี สาธารณสุขศาสตร์
2142 6321802005 นาย นวพล มานะชัย สาธารณสุขศาสตร์
2143 6321802006 นางสาว ศิริญยา สุริยะ สาธารณสุขศาสตร์
2144 6321802007 นางสาว สุกัญญา สิทธิเดช สาธารณสุขศาสตร์
2145 6321802008 นางสาว สุดารัตน์ สระสิทธิ สาธารณสุขศาสตร์
2146 6321802009 นางสาว นิตยา คําอ่อนสา สาธารณสุขศาสตร์
2147 6321802010 นางสาว รัศมี ปาทาน สาธารณสุขศาสตร์
2148 6321802011 นางสาว เกศกนก วงค์กลาง สาธารณสุขศาสตร์
2149 6321802012 นางสาว กัลยกร วงศ์สุวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์
2150 6321802013 นางสาว ศศินนท์ ค้าขาย สาธารณสุขศาสตร์
2151 6321802014 นางสาว นิดาพร ผิวพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์
2152 6321802015 นาย วิษณุ วิเชียรกันทา สาธารณสุขศาสตร์
2153 6321802016 นางสาว ศิริโสภา ถ้ําเสือ สาธารณสุขศาสตร์
2154 6321802017 นางสาว อลิศรา ผลชิงชัย สาธารณสุขศาสตร์
2155 6321802018 นางสาว วราภรณ์ ชมเชื้อ สาธารณสุขศาสตร์
2156 6321802019 นางสาว ปณิตา เปรมปรี สาธารณสุขศาสตร์
2157 6321802020 นางสาว นดา ศรีสอาด สาธารณสุขศาสตร์
2158 6321802022 นางสาว สุไฮนีย์ กาจิ สาธารณสุขศาสตร์
2159 6321802023 นางสาว ปิยะวรรณ เกตุมอม สาธารณสุขศาสตร์
2160 6321802024 นางสาว สิริภา สองแป้น สาธารณสุขศาสตร์
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2161 6321802025 นางสาว พรพรรณ ศรีหิรัญ สาธารณสุขศาสตร์
2162 6321802026 นางสาว นูฮาพีซะฮ์ หวังผล สาธารณสุขศาสตร์
2163 6321802027 นางสาว เปมิกา แซ่หลี สาธารณสุขศาสตร์
2164 6321802028 นางสาว กัลยกร สาเสียง สาธารณสุขศาสตร์
2165 6321802029 นางสาว ภัทรารินทร์ วงฮาด สาธารณสุขศาสตร์
2166 6321802030 นางสาว ภัทราพร แจ้งเกษตร สาธารณสุขศาสตร์
2167 6321802031 นางสาว เปรมสินี คําบุญเกิด สาธารณสุขศาสตร์ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2168 6321802032 นาย มะอารีฟ มะลี สาธารณสุขศาสตร์
2169 6321802033 นางสาว นูรนฎา เจะสนิ สาธารณสุขศาสตร์ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2170 6321802034 นางสาว ศิริพร พลหาญ สาธารณสุขศาสตร์
2171 6321802035 นางสาว ไอลดา พัดเพ็ง สาธารณสุขศาสตร์
2172 6321802036 นางสาว ชนิภรณ์ กุมไธสง สาธารณสุขศาสตร์
2173 6321802037 นางสาว อารีรัตน์ เจริญสุข สาธารณสุขศาสตร์
2174 6321802038 นาย นูรุดดีน ดามิเด็ง สาธารณสุขศาสตร์
2175 6321802039 นางสาว นงนภัส รังศรี สาธารณสุขศาสตร์
2176 6321802040 นางสาว ณิชากานต์ สุขจิตร สาธารณสุขศาสตร์
2177 6321802041 นางสาว นุรฟา ตีมุง สาธารณสุขศาสตร์
2178 6321802042 นางสาว วรนารถ จันทร์ประมุข สาธารณสุขศาสตร์
2179 6321802043 นาย ภัทรเมธี แก้วเจริญ สาธารณสุขศาสตร์
2180 6321802044 นางสาว ศิรินันท์ บุญกระพือ สาธารณสุขศาสตร์
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2181 6321802045 นางสาว สุนิสา ไล้เสน สาธารณสุขศาสตร์
2182 6321802046 นาย อนุชิต เตียวภัทรกุล สาธารณสุขศาสตร์
2183 6321802047 นางสาว พิมพ์ลภัทร จําศิล สาธารณสุขศาสตร์
2184 6321802048 นางสาว พิมพิสา เบาสูงเนิน สาธารณสุขศาสตร์
2185 6321802049 นาย สิทธิชัย เอื้อศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์
2186 6321802050 นางสาว สุนันทา ทิพย์อักษร สาธารณสุขศาสตร์
2187 6321802051 นางสาว ชนฎา ฉิมแฉ่ง สาธารณสุขศาสตร์
2188 6321802052 นางสาว ภัทรภรณ์ เถื่อนคําเฮือง สาธารณสุขศาสตร์
2189 6321802053 นางสาว ชลธิชา สุรทัตโชค สาธารณสุขศาสตร์
2190 6321802054 นาย รัชพล ไสสมบัติ สาธารณสุขศาสตร์
2191 6321802055 นางสาว ปภัสสร อินทุเศรษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์
2192 6321802056 นางสาว ธนิสา บัวพิทักษ์ธรรม สาธารณสุขศาสตร์
2193 6321802057 นางสาว วาสนา พุ่มพัด สาธารณสุขศาสตร์
2194 6321802058 นางสาว วิมลภรณ์ ช่วยหมู สาธารณสุขศาสตร์
2195 6321802059 นางสาว พัชศิรินญา บริคุต สาธารณสุขศาสตร์
2196 6321802060 นางสาว วริษา ถิ่นสําราญ สาธารณสุขศาสตร์
2197 6321802061 นางสาว รุสมานี หะยีอาแว สาธารณสุขศาสตร์
2198 6321802062 นางสาว เพชรไพลิน อุดม สาธารณสุขศาสตร์
2199 6321903001 นาย นวภูมิ นิติทูลเทพกุล นิติศาสตร์
2200 6321903002 นางสาว ศิริขวัญ เกษม นิติศาสตร์
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2201 6321903003 นางสาว ปวีณรัตน์ ดิลกดํารงรัตน์ นิติศาสตร์
2202 6321903004 นาย เจษฎาภรณ์ ประเสริฐศรี นิติศาสตร์
2203 6321903005 นาย ฐิติวุฒิ วงศา นิติศาสตร์
2204 6321903006 นาย เกษมสันติ์ ชนะชาญชัย นิติศาสตร์
2205 6321903007 นาย โอ๋ กุลพรไพศาล นิติศาสตร์
2206 6321903008 นางสาว สุวดี ชิดรัตน์ฐา นิติศาสตร์
2207 6321903009 นางสาว ธิชา คุณนาม นิติศาสตร์
2208 6321903010 นางสาว วรนุช ทองมณี นิติศาสตร์
2209 6321903011 นาย อภิสิทธิ์ ประจงแก้ว นิติศาสตร์
2210 6321903013 นาย ณัฐวุฒิ อัครอภิมหาโชค นิติศาสตร์
2211 6321903014 นางสาว ขนิษฐา ขุนเสถียร นิติศาสตร์
2212 6321903015 นาย สุชานนท์ คนบํารุง นิติศาสตร์
2213 6321903016 นางสาว พิชาพร ในเวียง นิติศาสตร์
2214 6321903019 นางสาว วริศรา ศรีทอง นิติศาสตร์
2215 6321903020 นางสาว สุชานันท์ แก้วอบเชย นิติศาสตร์
2216 6321903021 นาย ธเนศ บุญโต นิติศาสตร์
2217 6321903022 นาย พงศธร บุญสร้าง นิติศาสตร์
2218 6321903024 นาย ภาณุพงศ์ แทนศิริ นิติศาสตร์
2219 6321903025 นางสาว ณิชารีย์ แก้วหลวง นิติศาสตร์
2220 6321903026 นางสาว ธิติญา ชูสวัสดิ์ นิติศาสตร์
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2221 6321903027 นาย สุภัทร์พงษ์ ทัพมณี นิติศาสตร์
2222 6321903028 นาย ตะวัน ธนากิจพาณิชย์ นิติศาสตร์
2223 6321903030 นางสาว กนกพร เปียศิริ นิติศาสตร์ ไม่มีเบอร์มือถือ
2224 6321903031 นาย บุญอนันท์ แจ่มคล้าย นิติศาสตร์
2225 6321903032 นางสาว นิรมล เหมือนแม้น นิติศาสตร์
2226 6321903033 นางสาว ฐิติมา ประสาทสิน นิติศาสตร์
2227 6321903034 นาย กําพล สุทินเผือก นิติศาสตร์
2228 6321903035 นางสาว พรนภา สวนทอง นิติศาสตร์
2229 6321903036 นาย ศิลา ปุณณารมกรณ์ นิติศาสตร์
2230 6321903037 นางสาว อารยา ถนอมเมือง นิติศาสตร์
2231 6321903038 นาย กิตติพล รุ่งแสงนพรัตน์ นิติศาสตร์
2232 6321903039 นาย อังกฤษ แซ่อึ้ง นิติศาสตร์
2233 6321903040 นางสาว กัลญา ทองแม้น นิติศาสตร์
2234 6321903041 นางสาว สุธาศิณี ท้วมวงษา นิติศาสตร์
2235 6321903042 นางสาว นริสรา ศิริภักดิ์ นิติศาสตร์
2236 6321903043 นางสาว ชัชนิดา ดอกแย้ม นิติศาสตร์
2237 6321903044 นางสาว นารีรัตน์ ชัยกุหลาบ นิติศาสตร์
2238 6321903045 นาย ธนัช เกิดจังหวัด นิติศาสตร์
2239 6321903046 นาย ธนาโชค นาหนองตูม นิติศาสตร์
2240 6321903047 นางสาว วันวิสาข์ เกลื่อนกลาด นิติศาสตร์
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2241 6321903048 นางสาว สุชานันท์ ตระกูล นิติศาสตร์
2242 6321903049 นางสาว ธนัญญา ครองรักษ์ นิติศาสตร์
2243 6321903050 นางสาว นภัสสร โกพุทธชาติ นิติศาสตร์
2244 6321903051 นางสาว ลักษิกา ไร่สงวน นิติศาสตร์
2245 6321903052 นางสาว ญาตาวี สีโนรัตน์ นิติศาสตร์
2246 6321903053 นางสาว พิมพ์ชยาพร ชะเอมทอง นิติศาสตร์
2247 6321903055 นางสาว สุพัตรา จูประไพ นิติศาสตร์
2248 6321903056 นางสาว ณฐยา บุษบรรณ นิติศาสตร์
2249 6321903057 นาย วิศรุต โตนวล นิติศาสตร์
2250 6321903058 นางสาว ชินานันท์ ผิวสุขธนาวงษ์ นิติศาสตร์
2251 6321903059 นาย ศิวกาญจณ์ ธรรมาจารุศิล นิติศาสตร์
2252 6321903060 นางสาว กชกร สีสืบ นิติศาสตร์
2253 6321903061 นาย ดารวิซ เจ๊ะอาแดร์ นิติศาสตร์
2254 6321903062 นาย สาริศ ธนากิจพาณิชย์ นิติศาสตร์
2255 6321903063 นาย ธนชล รชตะสมบูรณ์ นิติศาสตร์
2256 6321903064 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญเพิ่ม นิติศาสตร์
2257 6321903065 นางสาว สุถิตตา แสงแก้ว นิติศาสตร์
2258 6324225001 นาย จารุวัฒน์ รักธรรมสกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2259 6324225002 นางสาว นิศาชล จินะโกฐิ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2260 6324225003 นางสาว น้ําฝน นามสว่าง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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2261 6324225005 นางสาว ธัญพร แก้วกล้า ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2262 6324225006 นาย อาชาสรณ์ นาคประวิทย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2263 6324310001 นาง รัตติยา ตุละพิภาค รัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2264 6324310006 นาย สุรพงษ์ เอี่ยมสอาด รัฐประศาสนศาสตร์
2265 6324310008 นางสาว นัฐกานต์ บุญพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตร์
2266 6324310009 นางสาว พรมาลี จันทร์สม รัฐประศาสนศาสตร์
2267 6324310010 นางสาว พรไพลิน พลอยมา รัฐประศาสนศาสตร์
2268 6324310012 นางสาว ระวิวรรณ ปานกลาง รัฐประศาสนศาสตร์
2269 6324310013 นาย ณัชพล สุขแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
2270 6324310016 นาย ณัฐพล วรรณศรี รัฐประศาสนศาสตร์
2271 6324310017 นาย ธนพล เผือกรักษา รัฐประศาสนศาสตร์
2272 6324310018 นาย ชิษณุพงศ์ ณีวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
2273 6324373002 นาย วรัญญู คล้ายพวก การสื่อสารมวลชน
2274 6324373004 นางสาว ณัฐวรา ขุนภักดี การสื่อสารมวลชน
2275 6324373005 นาย รัฐสภา ชาแก้ว การสื่อสารมวลชน
2276 6324373006 นาย สุพัฒน์ แก้วศรีนวม การสื่อสารมวลชน ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2277 6324412001 นางสาว ธนาพิรัตน์ บังอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2278 6324412002 นางสาว สุธิดา เอี่ยมกําเหนิด การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2279 6324412003 นางสาว จนัญญา เอี่ยมละออ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2280 6324412004 นางสาว ธนัชชา ชูวัลย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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2281 6324412005 นาย เกียรติศักดิ์ สายสุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2282 6324412006 นางสาว ชลธิชา แก้วรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2283 6324412007 นางสาว อัญมณี คลองน้อย การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2284 6324412011 นางสาว อารีรัตน์ เพียรกสิกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2285 6324412012 นางสาว อภิสรา สําเภา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2286 6324413001 นางสาว ชญานี ทองสี การตลาด
2287 6324413002 นาย พุฒิธร พิพัฒนภพ การตลาด
2288 6324413003 นางสาว สุกัญญา ศรีชนะ การตลาด
2289 6324413004 นาย เอกภพ ใจเย็น การตลาด
2290 6324413005 นางสาว พลอยไพลิน ไชยศิรินทร์ การตลาด
2291 6324413007 นางสาว สุภากร วลัยพัชรา การตลาด
2292 6324413008 นาย ถนัฐพร ไชยเสน การตลาด
2293 6324413010 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ขุนใหญ่ การตลาด
2294 6324413011 นางสาว กานต์ธิดา หมื่นสาย การตลาด
2295 6324413012 นางสาว อุษา ขันธสาคร การตลาด
2296 6324413013 นางสาว สิริขวัญ เอ่งฉ้วน การตลาด
2297 6324413014 นาย ธีรยุทธ วรราช การตลาด
2298 6324413016 นาย พลวัฒ พงษ์สกุล การตลาด
2299 6324413017 นางสาว สุภจารีย์ เพชรศรี การตลาด
2300 6324413019 นางสาว ณัฏฐนิช เลิศทัศนะพร การตลาด
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2301 6324413020 นางสาว พรรษา พัฒนะปริญญ์ การตลาด
2302 6324413021 นางสาว ปาริฉัตร ขอมจีน การตลาด
2303 6324413022 นาย ธนาธิป นุชรีวรรณ การตลาด
2304 6324413023 นางสาว จุฑามาศ คณาจันทร์ การตลาด
2305 6324413024 นางสาว สุดารัตน์ ประทุมโต การตลาด
2306 6324413025 นาย เอกรินทร์ เลียวโรจน์จารุกุล การตลาด
2307 6324413026 นางสาว ชลลดา แจ่มจันทร์ การตลาด
2308 6324413028 นาย นัทธพงศ์ พงษ์หงษ์ การตลาด
2309 6324413029 นางสาว เบญจวรรณ ชูเชื้อ การตลาด วันเกิดไม่ถูกต้อง
2310 6324413030 นางสาว อรพิณ เขียวประเสริฐ การตลาด
2311 6324413032 นาย จิรวัฒน์ ฟักประดิษศร การตลาด
2312 6324413033 นาย คมิก จงภักดี การตลาด ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR
2313 6324413034 นางสาว รามาวดี สมบัติเฮงตระกูล การตลาด
2314 6324413036 นางสาว กัลยา ไชยโคตร การตลาด
2315 6324414002 นางสาว ชนากานต์ ชานก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2316 6324414003 นาย กิตติคม สีชัยนาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2317 6324414004 นาย กิตติพงษ์ แก้วอร่าม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2318 6324414005 นางสาว พรทิพย์ พิมพ์แก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2319 6324414006 นาย ธีรพงศ์ สวามีชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2320 6324414007 นาย หรรษธร ถาดทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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2321 6324414008 นางสาว สมปรารถนา อินนุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2322 6324414009 นาย ปราชญ์ จุลเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2323 6324414010 นาย ชุติพงศ์ เม้ยนรทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2324 6324414011 นาย ธีธัช กลิ่นเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2325 6324414012 นางสาว ชาลิกุล เวทยสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2326 6324414013 นางสาว สุนิศา พิมพ์สาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2327 6324414014 นาย กฤษฏิ์ธัช ลําทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2328 6324414015 นาย ถิระวัฒน์ จันทนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2329 6324414016 นาย ศุภเดช ติปยานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2330 6324414017 นาย วรวิทย์ ภูมิภาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2331 6324414018 นาย จิตรติ โพธิ์บํารุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2332 6324414019 นาย พินิจนันท์ เพียวอยู่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2333 6324414021 นางสาว วีรวรรณ ผาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2334 6324418001 นางสาว นิยากรณ์ ฤทธิ์เล็ก การจัดการโลจิสติกส์
2335 6324418003 นางสาว เพ็ญพร จันเปรียง การจัดการโลจิสติกส์
2336 6324418005 นางสาว สุภาภรณ์ อรัญวงค์ การจัดการโลจิสติกส์
2337 6324418006 นางสาว พาณิภัค วงษ์สนิท การจัดการโลจิสติกส์
2338 6324418007 นางสาว ธนัชชา พวงมอญ การจัดการโลจิสติกส์
2339 6324418008 นางสาว ศศิณัฏฐ์ พัชโรภาส การจัดการโลจิสติกส์
2340 6324418009 นางสาว พรนภา พวงพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์
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2341 6324501001 นางสาว รัตติยาภรณ์ วาวิลัย การบัญชี
2342 6324501002 นาย ธนาวัฒน์ กาบนันทา การบัญชี
2343 6324501003 นางสาว ศิราภรณ์ แก้วบุตรสา การบัญชี
2344 6324501004 นางสาว นลิน ศรีงาม การบัญชี
2345 6324501005 นางสาว อรนภา บุญช่วย การบัญชี
2346 6324501006 นางสาว ศิรประภา กีตา การบัญชี
2347 6324501007 นางสาว รุ่งนภา นฤทัย การบัญชี
2348 6324501008 นาย ประณีต เช่นรัมย์ การบัญชี
2349 6324501009 นาย สมศักดิ์ คงหอม การบัญชี
2350 6324501010 นางสาว รัชนีกร เพชรโก การบัญชี
2351 6324501011 นาย ธนพล กุลโคตร การบัญชี
2352 6324501012 นางสาว ณิชาวีร์ ศิริรักษ์ การบัญชี
2353 6324501013 นางสาว วรรณภา รัตนมณี การบัญชี
2354 6324501014 นาย สุเมธ สมทรง การบัญชี
2355 6324501015 นางสาว ภัทราพร พลทะนิล การบัญชี
2356 6324501016 นาย เชษฐา ลือสิทธิ์ การบัญชี
2357 6324501017 นางสาว กัญญารัตน์ งามเจริญสุขพร การบัญชี
2358 6324501018 นางสาว พรพิมล กะสิรัมย์ การบัญชี
2359 6324501019 นางสาว ศิรินทิพย์ ปานกุล การบัญชี
2360 6324501020 นางสาว รัศมี ถึกขุนทด การบัญชี
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2361 6324501021 นางสาว ดวงมณี ยวลใจ การบัญชี
2362 6324501022 นางสาว ชนัณญา เมืองซอง การบัญชี
2363 6324501023 นางสาว กาญจนา บุญประเสริฐ การบัญชี
2364 6324501024 นางสาว ปวีณา รุ่งสิริมณีพาณิชย์ การบัญชี
2365 6324501027 นาย ภาณุพงศ์ เฉลยชนม์ การบัญชี
2366 6324501028 นางสาว หทัยกาญจน์ ลาดคูบอน การบัญชี
2367 6324501029 นางสาว พิชญดา รุ่งสิริมณีพาณิชย์ การบัญชี
2368 6324501030 นางสาว ฟ้าใส วงค์ทองจันทร์ การบัญชี
2369 6324501031 นาย ลือชา ปัสสาระกัง การบัญชี
2370 6324501032 นางสาว นวรัตน์ บางปา การบัญชี
2371 6324501033 นางสาว อุสรี ศรีไพบูลย์ผลิน การบัญชี
2372 6324501034 นางสาว ปวีณา ผะกาแดง การบัญชี
2373 6324501035 นางสาว ลัดดาวัลย์ วิปัสสะ การบัญชี
2374 6324501036 นางสาว รัญชิดา ปัญจะหัตถ์เจริญ การบัญชี
2375 6324501039 นาย วัชรดุล ปิ่นสุวรรณ การบัญชี
2376 6324501040 นางสาว เพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร์ การบัญชี
2377 6324501042 นางสาว เสาวลักษ์ สิทธิภักดี การบัญชี
2378 6324501044 นางสาว บุษยา กุลทะเล การบัญชี
2379 6324501045 นางสาว ทญา ถนัดกล การบัญชี
2380 6324501047 นางสาว ศิริรัตน์ จริยเวชช์วัฒนา การบัญชี
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2381 6324602001 นาย กิตติศักดิ์ แสงวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2382 6324602002 นาย มนัสชัย แก้วคํา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2383 6324602003 นางสาว นิด แสนสุข วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2384 6324602004 นาย ณัฐวุฒิ แซ่ตั๊ง วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2385 6324602005 นางสาว วรภา อารีกิจ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2386 6324602006 นาย จิรศักดิ์ ฟุ้งเสถียร วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2387 6324602007 นาย กฤตบุญ บุญ-หลัง วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2388 6324602008 นาย มานะโชค อุ่นมาต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2389 6324602009 นาย จิรเดช พฤกษะริตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2390 6324602011 นาย อวิรุทธ์ สุขสุคนธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2391 6324602012 นาย กิตติศักดิ์ แหมทอง วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2392 6324602013 นาย ฤทธิกุล ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2393 6324602014 นาย โกสินทร์ ฟองดี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2394 6324602016 นาย ณัฐพงศ์ นิธิมณีนพรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2395 6324602019 นาย ณัฎฐชัย งิ้วงาม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2396 6324602020 นาย เกียรติทัช สีดา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2397 6324602022 นาย ชลันดร ภูมิเขต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2398 6331297001 นางสาว จารุธารา คามบุศย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2399 6331297002 นางสาว กิติยา ใจภูมิ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2400 6331297003 นาย ปฏิพล มีพิมาย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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2401 6334297002 นาย อดิเทพ เพชรทัต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2402 6334297003 นาย จักรินทร์ จอมวะนะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2403 6334297004 นาย ขจรศักดิ์ ป้องกัน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2404 6334297005 นาย สุรสิทธิ์ โตรื่น เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2405 6334297006 นาย เกียรติศักดิ์ เจริญกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2406 6334297007 นางสาว เพชรมณี ไชยจํา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2407 6334297008 นางสาว วนิดา เวินเสียง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2408 6334297010 นางสาว สุพัชชา มาศวรรณา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2409 6334297011 นางสาว ธมลวรรณ บุญชาวนา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2410 6334297014 นางสาว กวินธิดา กล้าหาญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2411 6334297015 นางสาว นัยนา ไหมพรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2412 6334297016 นางสาว ชไมพร อินทนิล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2413 6334297017 นาย ยศพัทธ์ ปัญกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2414 6334297019 นาย สุรวุฒิ สุวรรณเลิศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2415 6334297020 นางสาว กฤษณา บุญเกสร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2416 6334297021 นางสาว อาภาพร กําภูพงษ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2417 6334297022 นางสาว จุไรรัตน์ ยืนยง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2418 6334297023 นางสาว ทิพรดา งามแสงศิริ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2419 6334297024 นางสาว วรศมน กอใหญ่ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2420 6334297025 นาย ปรีดา ลิปิพัฒนกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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2421 6334297027 นาย สรรพัชร พวกดี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2422 6334297028 นางสาว อรุณี ปัถวัลย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2423 6334297029 นางสาว มลธิรา อินทร์เสน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2424 6334297030 นางสาว ฐิตาภัทร์ นันทชัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2425 6334297031 นางสาว จิราภรณ์ พะเนินรัมย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2426 6334297032 นาย สรพล ยันต์วิเศษ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2427 6334297033 นางสาว ปวันรัตน์ มิ่งสรรพางค์ เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2428 6334297034 นางสาว สุวรรณา ศรีอินทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2429 6334297035 นาย วิริยะ หนูช้างเผือก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2430 6334297038 นาย ปณชัย พลแสน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2431 6334297039 นาย สุภกิณห์ ชูสีส้ม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2432 6321147050 นาย ย้อย วอ พลศึกษา 
2433 6321355005 นางสาว แพรวา เจริญกุล ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
2434 6321501042 นางสาว ชาลินี บุญมี การบัญชี 


