รหัสนักศึกษำ และรำยชื่อนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี (รอบ 3) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ คำนำหน้ำ
ชื่อ
สกุล
สำขำวิชำ
คณะ
1
16322322
นาย จิรวัฒน์
การสังเวช ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
16322323
นาย ปภากร
รัมมะรัตน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
16322324 นางสาว ปรียาภัทร
อนุรักษ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
16322325
นาย ปุญพัฒน์
คล้ายคง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
16322326 นางสาว เปรมฤดี
งามเหมาะ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
16322327 นางสาว ชลธิชา
พึ่งบารมี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
16322328 นางสาว รวินท์นิภา
นามพวน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
16322329 นางสาว สุภัสสร
บุรุษชาติ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
16322330 นางสาว กัญนัดดา
กมลวาทิน ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
16322331 นางสาว ชุติมา
ธาระนัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
16322332 นางสาว ประภามาส
อารีย์เจริญ ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
16322333 นางสาว วิจิตรา
ใจมั่น
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
16322334 นางสาว ศิขรินธาร
ศรีสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
16322335
นาย ธนิน
สุวรรณเลิศ ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
16322336 นางสาว จีระนันท์
กุฎีสุข
การปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
16322337
นาย ปิยะรัตน์
ชูกลิ่นหอม การปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
16322338
นาย พรชัย
แข่งขัน
การปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
16322361
นาย กฤษภาณุ
พรหมเจริญ การปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
16322339 นางสาว กฤตยา
โสดาวัง
นิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
16322340
นาย นัฐวัฒน์
ลวกไธสง
นิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
16322341 นางสาว อัมพิกา
โพธิ์สวัสดิ์
นิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
16322342 นางสาว ฐิตินันท์
ชื่นฤดี
นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
16322343 นางสาว ณัฐธิดา
เลื่อมใส
นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
16322344 นางสาว พชรมน
ทรัพย์พืช
นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
16322345 นางสาว สุกัญญา
มณีวงษ์
นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
16322346
นาย สุรศักดิ์
โชติพรมราช นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27
16322347
นาย อดิศักดิ์
ลายสนธ์
นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28
16322348
นาย ฉัตรมงคล
รุง่ เรือง
ประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
16322349
นาย ธีรภัทร์
รอดไม้
ประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
16322350
นาย ธเนศพล
โคมลอย
ประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31
16322351 นางสาว นภาพร
กระจ่างศรี ประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
16322352
นาย มูฮัมหมัดอับดุลรอฮีม ฮาแว
ประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33
16322353
นาย ศุภกาญจน์
เตชะชนะชัย ประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34
16322354
นาย ปารเมศ
ศิริสุข
ดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35
16322355
นาย พิชาภพ
จรูญศักดิ์
ดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
16322356
นาย จิรกิตติ์
ภูฆัง
การพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
16322360 นางสาว เกธิตา
ธรรมรงค์
การพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38
16322357
นาย กรรชัย
อ่อนสอาด ประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39
16322358
นาย ศุภชัย
เกลี้ยกล่อม ประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40
16322359
นาย สุจินดา
ตู้พิจิตร
ประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสนักศึกษำ และรำยชื่อนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี (รอบ 3) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ คำนำหน้ำ
ชื่อ
สกุล
สำขำวิชำ
คณะ
41
16332135
นาย สุภัทรพงษ์
ฉายากุล
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
16332136
นาย ปีติภัทร
สืบเพ็ง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
16332137 นางสาว วราภรณ์
การสมพิศ คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
16332138
นาย อานนท์
ทับสมุทร
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
16332139
นาย กิตติธัช
อุปจันโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46
16332140
นาย คุณากร
พูลทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47
16332141
นาย บุรพล
คงยืน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48
16332142 นางสาว ภัทรชนก
คงศิลป์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49
16332143 นางสาว ฐิตาภา
ประสิทธิ์นอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50
16332144
นาย ธาดา
บางประเสริฐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51
16332145
นาย เชษฐพฤนท์
วิตตานุช
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52
16332146
นาย ศุภณัฐ
สุขเนียม
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53
16332147 นางสาว พนิดา
ยุวนิช
จุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
16332148
นาย กฤษฎา
คาบุญเรือง วิศวกรรมการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55
16332149
นาย ธนากร
เอี่ยมพ่อค้า วิศวกรรมการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56
16332150
นาย วิศรุต
ชะโยปัญ
วิศวกรรมการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57
16332151 นางสาว จินดารัตน์
รองงาม
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58
16332152 นางสาว นภัสสร
สิงหฬ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59
16332153 นางสาว สลิลทิพย์
โพธิ์ทอง
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
16342167
นาย กฤตณัฐ
วงศ์สุภักดี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
61
16342168 นางสาว ณัฐกานต์
โสภา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
62
16342169 นางสาว อังคนา
อินทร์ประสิทธิ์ การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
63
16342170 นางสาว ศุทธหทัย
คงอ่อน
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
64
16342171
นาย รัชพงศ์
ธรรมพิทักษ์ การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
65
16342172 นางสาว สุพัตรา
มีใจดี
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
66
16342173
นาย เมธัส
ศรีคา
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
67
16342174 นางสาว ศิธาริน
พูลเมือง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
68
16342175
นาย ศุภกิตติ์
บุญญกิจจินดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
69
16342176
นาย สุทธิพงศ์
ไทยประยูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
70
16342177 นางสาว สุวิพา
กุเร็น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
71
16342178 นางสาว อรอุมา
แสงถาวร
การจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
72
16342179 นางสาว จารุวัณณี
บางม่วง
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
73
16342180 นางสาว สุวพิชญ์
ศรีน้อย
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
74
16342181 นางสาว กฤษณา
คงสอน
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
75
16342182
นาย กฤษฎา
ธัญญาหาร การจัดการธุรกิจชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ

