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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการพิจารณาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 

----------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการพิจารณาผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 17 (17.2) การพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เข้าเรียน และหมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 18 (18.11)             
ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และช าระ
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ข้อ 18.1 และข้อ 18.2  ในการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา             
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบผลการพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา หากมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในผลการพิจารณา ติดต่อกองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่ายอมรับผลการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา        
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 



ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ

1 16015129 นางสาววิยดา   สิงหถ์า การศึกษาปฐมวัย5ปี

2 15715177 นางสาวเบญจวรรณ ลิมป์วรอมร การศึกษาปฐมวัย5ปี

3 16115112 นางสาวสิยาภรณ์ สะราค า การศึกษาปฐมวัย5ปี

4 16115115 นางสาวสุวิมล ผาสุขขันธ์ การศึกษาปฐมวัย5ปี

5 16015044 นางสาวนิชชารีย์   สุขทรัพย์ศรี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

6 16115254 นายชาคริต นิ่มทอง การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

7 16115262 นางสาวสิริลักษณ์  วิเลปนะ  การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

8 16015193 นางสาวจิรภทัร์  สมพงษ์สวัสด์ิ การสอนภาษาไทย

9 15915290 นายศุภชัย   ศรีวันนา การสอนภาษาองักฤษ

10 16115211 นางสาวเบญญาภา    พินนอก การสอนภาษาองักฤษ

11 16115251 นางสาวนิสา กนิษฐสุนทร การสอนภาษาองักฤษ

12 15715328 นางสาวหนึ่งฤทัย จินดายะพานิชย์ การสอนภาษาองักฤษ

13 16115192 นางสาวณัฐชา นาคประวิต การสอนภาษาองักฤษ

14 16115026 นางสาวศุภาพิชญ ์ทาสี คณิตศาสตร์

15 16115024 นางสาวศิริพร คงเจริญถิ่น สาขาคณิตศาสตร์

16 15815327 นายอดิศร   สร้อยยานะ คอมพิวเตอร์ศึกษา

17 15615227 นายอานนท์ ศรีโคต คอมพิวเตอร์ศึกษา 

18 15715185 นายธนวรรธน์ แย้มกระจ่าง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

19 15815248 นายวรพัฒน์ ศิลวัตร พลศึกษา

20 15915131 นายอภวิัฒน์ แสงผลึก พลศึกษา

21 16115138 นางสาวชลธิชา แกว้กณัหา พลศึกษา

22 16015168 นายณรงค์ศักด์ิ แสงสว่าง พลศึกษา 

23 16115088 นางสาวสุบิน สมศรี สังคมศึกษา

คณะครุศำสตร์

ประกำศรำยชื่อนักศึกษำทีพ้่นสภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561
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ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ

1 15822100 นางสาวกญัญา นิสะโสกะ การปกครองท้องถิ่น

2 15922327 นางสาวเขมสรณ์ รวยทรัพย์ การปกครองท้องถิ่น

3 16022408 นางสาวเนตรนภา สุทธลักษณ์ การปกครองท้องถิ่น

4 16022533 นางสาวทิพย์สุดา สุธรรมมา การปกครองท้องถิ่น

5 16022565 นางสาวรุ่งอรุณ พันธ์ไผ่ การปกครองท้องถิ่น

6 16122209 นางสาวฐิติกาญจน์ แกล้วกล้า การปกครองท้องถิ่น

7 25922032 นางสาวสุธารัตน์ จิตรักษ์ การปกครองท้องถิ่น

8 16122207 นายฉัตตพล ศรีเปรม การปกครองท้องถิ่น

9 16122208 นางสาวชลธิชา ศิริปัญญา การปกครองท้องถิ่น

10 16122213 นายธีรยุทธ อนิรุ่ง การปกครองท้องถิ่น

11 16122216 นางสาวบารณี สุขกอ การปกครองท้องถิ่น

12 16122220 นางสาวพนิดา ธีระพันธ์ การปกครองท้องถิ่น

13 16122231 นายเปารัตน์ เปาริก การปกครองท้องถิ่น

14 16122422 นายธีรภทัร์ แสงแกว้ การปกครองท้องถิ่น

15 16122423 นายธเนศ ตรีตุนา การปกครองท้องถิ่น

16 16122428 นายสาธิต สุดนิยาย การปกครองท้องถิ่น

17 16122429 นายเกยีรติศักด์ิ บุญล  า การปกครองท้องถิ่น

18 25922035 นางสาวหทัยชนก ค านิกร การปกครองท้องถิ่น

19 15922086 นางสาวพรเพ็ญ นากเกษม การพัฒนาชุมชน

20 25622166 นายปริญญา โอริส การพัฒนาชุมชน

21 16022273 นางสาวพิมรภสั กนัไพรี การพัฒนาชุมชนและสังคม

22 16122564 นางสาวสาธิตา มหพิันธ์ การพัฒนาชุมชนและสังคม

23 16022410 นายชนาธิป อ าไพ การพัฒนาชุมชนและสังคม

24 16022415 นางสาววนิดา เบียดนอก การพัฒนาชุมชนและสังคม

25 16022523 นางสาวพรรณภคั กรอบรูป การพัฒนาชุมชนและสังคม

26 16022558 นายฐิติพงศ์ พงพุฒ การพัฒนาชุมชนและสังคม

27 16122363 นายภทูัด สรรพศรี การพัฒนาชุมชนและสังคม

28 16122473 นางสาวณัฐชญา ไตรเมฆ การพัฒนาชุมชนและสังคม

29 16122475 นายปกรณ์ ชูวงษ์ การพัฒนาชุมชนและสังคม

30 16122476 นางสาวมนีตรา มสัีนฐาน การพัฒนาชุมชนและสังคม

31 16122479 นางสาวชนันทิตา ญาณะหงษา การพัฒนาชุมชนและสังคม

32 16122539 นายธนากร คงบรรจง การพัฒนาชุมชนและสังคม

33 16122540 นายนริศ หนูเต๊ะ การพัฒนาชุมชนและสังคม

34 16122542 นายปริญญา โชติช่วง การพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์

ประกำศรำยชื่อนักศึกษำทีพ้่นสภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561
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ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ

35 16122565 นายปฐมพงศ์ โภชนสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนและสังคม

36 15622496 นายพรรณมงคล พุม่จ าปา ดนตรี

37 15822084 นายบุญฤทธิ์ จันมั่น ดนตรี

38 15822414 นางสาวนรารัตน์ ประทีปแกว้ ดนตรี

39 15822161 นายอานุภาพ แสงโพยม ดนตรีสากล

40 15822195 นายชัยนเรศ เทียนบูชา ดนตรีสากล

41 15922432 นายธนดล เฉลยทรัพย์ ดนตรีสากล

42 15922593 นายชาตรี กจิทชล ดนตรีสากล

43 15922596 นายวิโรจน์ ชาติเผือก ดนตรีสากล

44 15922627 นายรชต โพธิ์เย็น ดนตรีสากล

45 16022554 นายสรณ์สิริ สนธิศรี ดนตรีสากล

46 16122574 นายณัฐพงษ์ ปลื มพันธ์ ดนตรีสากล

47 16122319 นายณัฏฐพล มลึีก ดนตรีสากล

48 16122320 นายณัฐพงษ์ แซ่โง้ว ดนตรีสากล

49 16122326 นายธีระพงษ์ พลสง่า ดนตรีสากล

50 16122333 นางสาวพัชราภา ชูสุข ดนตรีสากล

51 16122335 นางสาวศิโรรัตน์ นิลสนธิ ดนตรีสากล

52 16122527 นายค าภร์ี เสาวรส ดนตรีสากล

53 16122528 นายธนะชัย เพ็งชัยสิน ดนตรีสากล

54 16122558 นายสมชัย มาเยอะ ดนตรีสากล

55 15822505 นางสาวอริสา ขุนเพชร นิติศาสตร์

56 15922379 นางสาวบุษยา ผ่องศรี นิติศาสตร์

57 15922384 นางสาวพันพิสสา บัวปลี นิติศาสตร์

58 16122569 นางสาวพันพิสสา บัวปลี นิติศาสตร์

59 25622244 สิบต ารวจตรีสุทธิชัย เฉลิมพล นิติศาสตร์

60 25722100 ส.ต.ต.มนตรี แกว้ใส นิติศาสตร์

61 25822063 นายจีรนันท์ ทราศรี นิติศาสตร์

62 25822166 นางสาวปรรทมวรรณ พรทวีวิบูลย์ นิติศาสตร์

63 25922051 นายชีววิทย์ คงสาหร่าย นิติศาสตร์

64 25922107 นายจักรพันธ์ จิตตคาม นิติศาสตร์

65 25922116 นายพลากร พลาบุตร นิติศาสตร์

66 25922122 นายวีรชน โพธิราช นิติศาสตร์

67 25922156 นายชนาธิป แป้นแกว้ นิติศาสตร์

68 26022003 นางสาวจรรยาพร แตงทับ นิติศาสตร์

หน้ำ 3
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คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์



ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ

69 26022004 นายจานุพล มงคลนิมติร นิติศาสตร์

70 26022011 นายปณชัย หมู่หาญ นิติศาสตร์

71 26022020 นายสหรัฐ กนัท า นิติศาสตร์

72 26022021 นายอนุรักษ์ ทองกวาว นิติศาสตร์

73 26022024 นายเจษฎากร โพธิ์ดา นิติศาสตร์

74 26022025 นายเอกดุริยะ ชะเอม นิติศาสตร์

75 26022026 นายนัฐพงษ์ ช านาญ นิติศาสตร์

76 26022029 นายศุภการ ทาสมบูรณ์ นิติศาสตร์

77 26022030 นายธีระยุทธ ดีดวงพันธ์ นิติศาสตร์

78 26022031 นางสาวกฤตยา  สุทธิประภา นิติศาสตร์

79 26122003 นายณัฏฐพล กิ่งแกว้ นิติศาสตร์

80 26122014 นายศิวกร จ านงค์ศร นิติศาสตร์

81 26122019 นายเกยีรติศักด์ิ หอ้งศิลป์ นิติศาสตร์

82 26122023 นายฏณิวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย นิติศาสตร์

83 26122026 นายถิรวัฒน์ อนิทร์สุวรรณ์ นิติศาสตร์

84 26122031 นางสาวภคัจิรา จิตร์ชุ่ม นิติศาสตร์

85 26122035 นางสาวสุภาพร เทียกสา นิติศาสตร์

86 26122050 นายชยันธร แยบกระโทก นิติศาสตร์

87 26122056 นายศักรินทร์ นารีน้อย นิติศาสตร์

88 26122058 นางสาวเกตุมณี ชัยยะ นิติศาสตร์

89 26122065 นายอติเทพ ศักดามาศ นิติศาสตร์

90 26122066 นายพลวัฒน์ ภูร่ะย้า นิติศาสตร์

91 16022430 นางสาวชลธิชา แกว้การไถ นิติศาสตร์

92 16022434 นางสาวธันย์ชนก จิตรักษ์ นิติศาสตร์

93 16022436 นายบารม ีช่วยพิทักษ์ นิติศาสตร์

94 16022438 นายพงศ์ธร ตาบประดับ นิติศาสตร์

95 16022451 นางสาวสมฤทัย โตปานวงษ์ นิติศาสตร์

96 16022453 นางสาวสิตานัน วงษ์ประดิษฐ์ นิติศาสตร์

97 16022545 นางสาวพัชราภรณ์ ยอดส าโรง นิติศาสตร์

98 16022546 นายสุเมธา แสงทอง นิติศาสตร์

99 16122256 นางสาวมณีรัตน์ วงษ์สุดิน นิติศาสตร์

100 16122273 นางสาวศรีสกลุ ตรีสมพงษ์ นิติศาสตร์

101 16122446 นายไชยวัฒน์ เสถียรรัตน์ นิติศาสตร์

102 16122520 นางสาวประภาพร อทุากรณ์ นิติศาสตร์
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103 25822060 นายกติติวิทย์ บัวศรีพันธ์ นิติศาสตร์

104 25822076 นายธีราทร เริงธรรม นิติศาสตร์

105 25922107 นายจักรพันธ์ จิตตคาม นิติศาสตร์

106 25922116 นายพลากร พลาบุตร นิติศาสตร์

107 25922118 นายยุทธวัฒน์ อนิทโชติ นิติศาสตร์

108 25922131 นายกติติ นงนุช นิติศาสตร์

109 25922132 นายคทาวุธ นาออ้ม นิติศาสตร์

110 25922134 นายณัฐพงศ์ เทพสุภรณ์ชัย นิติศาสตร์

111 25922137 นายรัชต์พงษ์ ภูเ่นียม นิติศาสตร์

112 25922153 นายเอกธวัฒน์ สุขสว่าง นิติศาสตร์

113 25922176 นายกติติศักด์ิ เพ็งอนิทร์ นิติศาสตร์

114 15622355 นางสาวหทัยวรรณ แกว้พูลศรี นิเทศศาสตร์

115 15822458 นายกรวิทย์ บุญครอบ นิเทศศาสตร์

116 16022210 นางสาวสาวิตรี ทวีรัตน์ นิเทศศาสตร์

117 16022219 นางสาวธัญสุดา ธาราพรหม นิเทศศาสตร์

118 16022206 นางสาววราภรณ์ ตามเพิม่ นิเทศศาสตร์

119 16022539 นายศุภกร กมลพันธ์ นิเทศศาสตร์

120 16022568 นางสาวกลัยารัตน์ กรรณสูตร นิเทศศาสตร์

121 16122434 นายภาณุพงศ์ สุระกลุ นิเทศศาสตร์

122 16122516 นายไพรัตน์ สุขศิลป์ นิเทศศาสตร์

123 16122394 นางสาวบุษบา มงคลทรัพย์ ประยุกต์ศิลป์

124 15822507 นายต้นตะกาน นาคสุข ประวัติศาสตร์

125 16022080 นายจตุพร เพ็ชรสุวรรณ์ ประวัติศาสตร์

126 16022077 นายอศัวนนท์ กลุฉวะ ประวัติศาสตร์

127 16022548 นายพีระพัฒน์ กระจายแสง ประวัติศาสตร์

128 16122285 นางสาวรุ่งทิพย์ จิตต์กระจ่าง ประวัติศาสตร์

129 16122447 นายณัฐนนท์ คงวัฒนา ประวัติศาสตร์

130 16122449 นางสาวนัชชา เฉลิมวัฒน์ ประวัติศาสตร์

131 15922598 นางสาวนงนุช แซ่วื่อ ภาษาจีน

132 16122531 นางสาวธนภรณ์ จันทร์แกว้ ภาษาจีน

133 15822238 นางสาวพรนภา หน่อแกว้ ภาษาญี่ปุน่

134 16022351 นางสาววรวรรณ ส าอางค์จิตร ภาษาญี่ปุน่

135 16122411 นางสาวยุวดี แสงทอง ภาษาญี่ปุน่

136 15922286 นายนิติโรจน์ อาจกล้า ภาษาญี่ปุน่
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137 15922292 นายราชภฏั ไตรปัญญา ภาษาญี่ปุน่

138 16022378 นางสาวสินีนาถ จันทร์ศรี ภาษาญี่ปุน่

139 16022388 นายฉัตรณรงค์ เครือนพรัตน์ ภาษาญี่ปุน่

140 16022394 นางสาวนรีรัตน์ ฤกษ์อรุณ ภาษาญี่ปุน่

141 16022402 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ศรี ภาษาญี่ปุน่

142 16122173 นายธนธร บัวงาม ภาษาญี่ปุน่

143 16122175 นายธีรภทัร เกม็กาแมน ภาษาญี่ปุน่

144 16122177 นายนันทะชา มาตรทอง ภาษาญี่ปุน่

145 16122191 นางสาววรินดา เหรียญจ าลอง ภาษาญี่ปุน่

146 16122196 นายสุรเชษฐ์ ชื่นบุญ ภาษาญี่ปุน่

147 16122410 นางสาวภพูิงค์ จันทร์สุนทร ภาษาญี่ปุน่

148 16122148 นายธรรมธร หาญจารุภทัร ภาษาไทย

149 16122153 นางสาวพัณณิตา วรเชฐวราวัตร์ ภาษาไทย

150 16122156 นางสาววรางคณา มสีงวนสม ภาษาไทย

151 15822309 นางสาวอจัฉรา แจ้งเจริญ ภาษาองักฤษ

152 15922061 นางสาวปิยะฉัตร ประกอบกจิ ภาษาองักฤษ

153 15922073 นางสาวอารียา สืบศรี ภาษาองักฤษ

154 16022252 นางสาวธนพรรษ มั่นคง ภาษาองักฤษ

155 16122506 นายวันเฉลิม ปาริชาตบริบูรณ์ ภาษาองักฤษ

156 16022263 นางสาวอาทิตยา เขมน้เขตรการ ภาษาองักฤษ

157 16022506 นางสาวกนกวรรณ มหาชัย ภาษาองักฤษ

158 16022524 นางสาวภาวิณี โคกพูล ภาษาองักฤษ

159 16022525 นายอาดีส เนื่องดิถี ภาษาองักฤษ

160 16022526 นายภทัรพล ประยูรสอน ภาษาองักฤษ

161 16122003 นางสาวชนากานต์ วงศ์อาษา ภาษาองักฤษ

162 16122009 นางสาวนลินธรณ์ มั่นหมาย ภาษาองักฤษ

163 16122012 นางสาวปาริชาติ ชูแผ้ว ภาษาองักฤษ

164 16122025 นางสาวอญัมณี หวลอาวรณ์ ภาษาองักฤษ

165 16122027 นางสาวโรมา่ โพธิ์หรัิญ ภาษาองักฤษ

166 16122035 นางสาวธิลาพร บุตรนอก ภาษาองักฤษ

167 16122041 นายภรีะพัตร์ รุจินาม ภาษาองักฤษ

168 16122049 นางสาวอภชิญา อยู่ภู่ ภาษาองักฤษ

169 16122382 นางสาวศิโรรัตน์ แสงประพาฬ ภาษาองักฤษ

170 16122502 นางสาวจิราภรณ์ พรหมวนิช ภาษาองักฤษ
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171 15722185 นายเมธี ศรีรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์

172 15822061 นายวุฒิชัย จ าปาสี รัฐประศาสนศาสตร์

173 15822347 นางสาวชุติมา ผดุงทรง รัฐประศาสนศาสตร์

174 15822364 นางสาววิลาวัลย์ แสงเนียม รัฐประศาสนศาสตร์

175 15822371 นางสาวสิริวิมล สูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์

176 15822570 นางสาวนาตยา ยืนชน รัฐประศาสนศาสตร์

177 15922126 นายชลทิศ ช่างบู่ รัฐประศาสนศาสตร์

178 15922140 นางสาวธัญชนก ท้าวทอง รัฐประศาสนศาสตร์

179 15922186 นายธนทัต เฉลยทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์

180 15922217 นางสาวเกษราภรณ์ รกรากทอง รัฐประศาสนศาสตร์

181 16022091 นางสาวจุฑาพร กจิเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์

182 16022143 นางสาวรัชนก พรหมคีรี รัฐประศาสนศาสตร์

183 16022148 นางสาววราไร กลัยา รัฐประศาสนศาสตร์

184 25422116 นางสาวสุมนิตรา กรีด ารงศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์

185 25822187 นายธนโชติ แสงพันธุ์ตา รัฐประศาสนศาสตร์

186 16022152 นายวีรยุทธ ผ่องจิต รัฐประศาสนศาสตร์

187 16022177 นางสาวเสาวนีย์ เนื่องอทุัย รัฐประศาสนศาสตร์

188 16122098 นางสาวชลธิชา นิลดี รัฐประศาสนศาสตร์

189 16122120 นางสาววิลารี ผลโภชน์ รัฐประศาสนศาสตร์

190 25822124 นายกติติคุณ มาลัย รัฐประศาสนศาสตร์

191 15822196 นางสาวเบญจวรรณ ผูกมาศ ศิลปะการแสดง

192 15822528 นายฉัตรชัย ประไพพงษ์ ศิลปะการแสดง

193 15822532 นางสาวนิรัญตรี จีนสวัสด์ิ ศิลปะการแสดง

194 16122464 นายธีระพงศ์ สงบสมยั ศิลปะการแสดง

195 15922474 นางสาวกญัญารัตน์ ดอกเทียน สหวิทยาการอสิลาม

196 16022001 นายณัฐพล หวังผล สหวิทยาการอสิลาม

197 16022006 นายฮานี พลีบัตร สหวิทยาการอสิลาม

198 16122572 นายอารี รัมมะโรจน์ สหวิทยาการอสิลาม

หน้ำ 7

ประกำศรำยชื่อนักศึกษำทีพ้่นสภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์



ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ

1 15632286 นายสุทธิวรรษ     โตสวัสด์ิ การจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

2 15632004 นายคฑาทอง     สวยสม เกษตรศาสตร์

3 15632021 นายอานนท์     ประสพโชค เกษตรศาสตร์

4 16132191 นางสาววริศรา มงคลมล เกษตรศาสตร์

5 16032003 นางสาววนิดา ปราบนอก เกษตรศาสตร์

6 16032177 นายสิทธิพนธ์ มาลาค า คณิตศาสตร์

7 15932159 นายกานติพงษ์ ทรัพย์ล้อม คณิตศาสตร์

8 15932199 นายวิชัย เจ๊ะวัง คณิตศาสตร์

9 16132132 นายธีร เหมอืนใจ คณิตศาสตร์

10 16032032 นางสาวปาริฉัตร รอบเพ็ชร คณิตศาสตร์

11 15732162 นางสาวสุชาวดี จันประสาท คหกรรมศาสตร์

12 15532278 นายวันชัย     จันทร์ศรี คหกรรมศาสตร์

13 15532325 นางสาวจารุวรรณ     ออ่งเจริญ คหกรรมศาสตร์

14 15732147 นางสาวนพวรรณ จิตรพร คหกรรมศาสตร์

15 15932142 นางสาวรติพร อนิต๊ะ คหกรรมศาสตร์

16 15932181 นางสาวศิริรัตน์ สุปโภชน์ คหกรรมศาสตร์

17 16132080 นางสาวจิรวรรณ หงษ์สถิตธรรม คหกรรมศาสตร์

18 16132089 นางสาววรกานต์ สุขสอน คหกรรมศาสตร์

19 16132144 นางสาวตันหยง จูฑะวชิรโรจน์ คหกรรมศาสตร์

20 16132077 นางสาวฐิติวรดา หมดภยั จุลชีววิทยา

21 16032182 นายรัตชานนต์ ศรีอรุณ จุลชีววิทยา

22 16132105 นางสาววชิรญาณ์ ยอดดี เทคโนโลยีการผลิตพืช

23 16132106 นางสาวศรัณย์พร อิ่มแกว้ เทคโนโลยีการผลิตพืช

24 16132193 นายเมฆ ปานเฟือง เทคโนโลยีการอาหาร

25 15732080 นายวทัญญู รวมภกัดี เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 15732071 นายดนัย บุญสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

27 15532206 นายวรศักด์ิ     ยงยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ

28 16032035 นายจิราวุฒิ ไตวรรณสม เทคโนโลยีสารสนเทศ

29 16133016 นายอภชิาติ กลีบมาลัย เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

30 16133025 นายนันทวัฒ ยังสนอง เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

31 25933040 นายศิวกรณ์ ด้วงสกลุ เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

32 25933067 นายวัฒนา หาสุข เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

33 25933050 นายอทิธิพล สร้อยทรัพย์ เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

34 15432066 นายสุรสีห์     แสงชีวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
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35 15932157 นายสายฟ้า บัวบุศย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
36 26132002 นายณัฐพล     มลิแย้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์
37 26132004 นายพัทธกานต์     น้อยมา วิทยาการคอมพิวเตอร์
38 26132007 นางสาววรรณพร     อนิทรรักษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
39 16132022 นายวรเมธ สวัสดีรักษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
40 16132026 นายสุทธินันท์ ภูป่ระสงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
41 26132006 นายยุทธวิชัย  บัญชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
42 16132048 นางสาวไพรวัลย์     วงค์ตีบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
43 16132167 นางสาวฐาลินี     พูลสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
44 16032132 นางสาวจงลักษ์ ผิวออ่นดี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
45 16032137 นางสาวเสาวนีย์ ทัศนา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
46 16132094 นางสาวนิตยา นามเดิม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
47 16032133 นางสาวจิดาภา ศรีสุระ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
48 16032134 นางสาวณัฐกานต์ แกว้ผ่องศรี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
49 16032158 นายศุภกฤต ไชพระกสัสา วิศวกรรมการจัดการ
50 16132110 นางสาวจิราภา     ช่วยกระโทก วิศวกรรมการจัดการ
51 16132296 นางสาวจินตนา เพียรรักษ์ วิศวกรรมการจัดการ
52 16032157 นายวิทวัส กบัสงวน วิศวกรรมการจัดการ
53 25632038 นายอรรถพล  จันทร์กล วิศวกรรมไฟฟ้า
54 16033026 นายธนรัตน์ เสถียรพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
55 16132073 นายณัฐพันธ์     คงเกษม วิศวกรรมไฟฟ้า
56 16132140 นางสาวจันทร์จิราพร     เทียนบูชา วิศวกรรมไฟฟ้า
57 16132074 นายณัฐวัฒน์ สุวรรณประทีป วิศวกรรมไฟฟ้า
58 15932039 นางสาวกรวิภา ประเสริฐสุข สาธารณสุขชุมชน
59 16132153 นางสาวศุภาพิชญ์     แสงอนิทร์ สาธารณสุขศาสตร์
60 16132119 นางสาวปนัดดา ดีโคตร สาธารณสุขศาสตร์
61 16132123 นายสิรวิชญ ์รุ่งฟ้า สาธารณสุขศาสตร์
62 16032066 นางสาวพิมพ์นิภา เฉลยโชติ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
63 15932112 นางสาวนันธิดา ทองมนต์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
64 16132063 นางสาวปิยะวัน     คชาโชติ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
65 16132071 นางสาวสุวิมล     สดใส อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
66 16132170 นางสาวอจัฉริยา จันทรเดช อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
67 16032057 นางสาวณัฐนิช ศรีมงคลชัย อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
68 15632221 นางสาวออ้มพร     สุวรรณภคั อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
69 15632224 นางสาวเสาวลักษณ์     ประสารทรัพย์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
70 15732102 นางสาวชนาพร คันทวัน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั
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1 15542308 นางสาวพัชรพร     จ าเนียรทอง การจัดการ

2 15842187 นายชานนท์ ฤกษ์ประกอบ การจัดการ

3 25843017 นางสาวธิดารัตน์ พลเมอืงดี การจัดการ

4 15742101 นางสาวอนัธิกา ภูเ่ทียน การจัดการ

5 25843110 นางสาวปวีณา จันทรรักษา การจัดการ

6 25843097 นางสาวอนิสา สินบัว การจัดการ

7 25843013 นางสาวชุติมา บัวเขียว การจัดการ

8 25743110 นายวรรณลพ เปล่งศรี การจัดการ

9 25743091 นางสาวจีรนันท์ ทองแดง การจัดการ

10 25742196 นางสาวอนุตรา จิตร์ประสพ การจัดการ

11 15942087 นางสาวนิสา ชมจ าปี การจัดการ

12 15942111 นางสาวอคัรณี เกดิผล การจัดการ

13 15942112 นางสาวอจัฉรา ท้าวบุญชู การจัดการ

14 15942113 นายอชิรญา กล่ินกหุลาบ การจัดการ

15 16142054 นายสุรโชติ รัตนสังข์ การจัดการ

16 16142168 นางสาวปนัดดา รามไผ่วงษ์ การจัดการ

17 16142225 นางสาวศศิณา แสงสุริยวงษ์ การจัดการ

18 26142005 นายจิรัฏฐื  จงสุกใส การจัดการ

19 26142021 นางสาวภญิญมาศ     เฮ๋อ การจัดการ

20 26142024 นางสาววราพร     เทียกสา การจัดการ

21 26142026 นางสาววิภาดา     บุญรอด การจัดการ

22 26142038 นางสาวชนิดา     สุขแสง การจัดการ

23 26142039 นายชาคร     พร้อมชัยยาพร การจัดการ

24 26142049 นายปัณณธร     บุญผ่อง การจัดการ

25 26142053 นางสาวมารศรี     เย็นภเูขา การจัดการ

26 26142056 นายวันเฉลิม     เข้มแข็ง การจัดการ

27 26142057 นายวิทวัส     สุกใส การจัดการ

28 26143001 นางสาวกญัญารัตน์     ขันธรูจี การจัดการ

29 26143009 นางสาวภทัรมณกาญจ์     ทองสิทธิ์ การจัดการ

30 26143010 นางสาวมะลิวัลย ์    จ  าเกา้ การจัดการ

31 26143016 นายสุธารา     ข าเสง่ียม การจัดการ

32 26143019 นางสาวสุวรรณา     แจ้งเกษม การจัดการ

33 26143026 นางสาวจอมขวัญ     คิ วเทีย่ง การจัดการ

34 26143030 สิบตรีพัฒนพงษ์     จิตตะเสวี การจัดการ
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35 26143032 จ่าโทภานุวัฒน์     เจียมสกลุ การจัดการ

36 26143044 นายอานนท์     ขันธรูจี การจัดการ

37 26143047 นางสาวศิลป์ศุภา     หลวงวงษ์ การจัดการ

38 26143053 นางสาวโชติรส     มคัรมย์ การจัดการ

39 25942008 นางสาวณัฐนิดา     สัมฤทธิ์ การจัดการ

40 25942016 นางสาวพรศิกานต์     สิทธิเจริญวิเศษ การจัดการ

41 25942063 นางสาวปนัดดา     แช่มช้อย การจัดการ

42 25942071 นายพิริยะพล     พุม่ขุน การจัดการ

43 25942108 นายอนุชา     นิ่มนวล การจัดการ

44 25943064 นางสาววนิดา     ยอดสุข การจัดการ

45 25943079 นางสาวทิวาพร     กสิบุตร การจัดการ

46 26042043 นางสาวงามพร     ปลอดโปร่ง การจัดการ

47 26042049 นางสาวพัชรินทร์     อปุมา การจัดการ

48 26042054 นายวุฒิภทัร     โภชฌงค์ การจัดการ

49 26042001 นางสาวกมลลาสน์     เสมอเหมอืน การจัดการ

50 26042010 นายนาวิน     ประภาสะโนบล การจัดการ

51 26042030 นายเรวัติ     โสดามขุ การจัดการ

52 26042035 นางสาวกฤษณา     คงรัก การจัดการ

53 26042039 นางสาวชนัญญา     กมลแมน การจัดการ

54 25843002 นายกฤตนัน ส่งศิริพันธ์ การจัดการ

55 16142036 นางสาวชนามน ตันติสุวิชวงษ์ การจัดการ

56 16142053 นางสาวสุภารัตน์ สิงหส์ว่าง การจัดการ

57 16142170 นางสาวภทัรธิดา รักษาสุข การจัดการ

58 16142225 นางสาวศศิณา แสงสุริยวงษ์ การจัดการ

59 16142238 นางสาวชนาภรณ์ สิทธิวรศิลป์ การจัดการ

60 16142240 นางสาวปราณชีวา นิลเกษม การจัดการ

61 16142278 นายนครินทร์ การมนตรี การจัดการ

62 16142281 นางสาวภคัรมยั จุ้ยประชา การจัดการ

63 16142286 นางสาวนารีรัตน์ ดิษฐ์แกว้ การจัดการ

64 16142297 นางสาวทัชรีภรณ์ นันกระโทก การจัดการ

65 16042133 นางสาวกญัญาณัฐ จันทร์ดีมี การจัดการ

66 16042138 นางสาวนุศรา เรืองศักด์ิ การจัดการ

67 16042146 นางสาวอจัฉริญา เรือศรีจันทร์ การจัดการ

68 16042153 นางสาวถิรดา กอ่วิริยะกจิ การจัดการ
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69 15742263 นางสาวศิริรัตน์ เกตุจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์

70 15842098 นายฤทธิ์ไกร ป้องค า การจัดการโลจิสติกส์

71 16042124 นางสาวสุทธิณี แต่งงาม การจัดการโลจิสติกส์

72 15942168 นายณัฐพงษ์ รักนาม การจัดการโลจิสติกส์

73 16142130 นางสาวสุภชัชา ก าลังไทย การจัดการโลจิสติกส์

74 16142133 นางสาวอรยา อ ามาตย์โท การจัดการโลจิสติกส์

75 16142112 นายจิตธาดา กายเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์

76 16142113 นางสาวจีระนันท์ พงษ์บัว การจัดการโลจิสติกส์

77 16142117 นางสาวนันทิยา ไวยกจิจี การจัดการโลจิสติกส์

78 16142126 นางสาวมทุิตา วงษ์อ ามาตย์ การจัดการโลจิสติกส์

79 16142128 นางสาวสุณีสา ไวยนิธา การจัดการโลจิสติกส์

80 16142195 นางสาวมลธิตา แจ้งรุ่ง การจัดการโลจิสติกส์

81 16142256 นายอภชิาติ ศรีจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์

82 16142290 นายนฤสรณ์ สีสวย การจัดการโลจิสติกส์

83 16142291 นางสาวพิมพ์ชนก โตสกลุ การจัดการโลจิสติกส์

84 16042083 นางสาวณัชชา ชโลธร การจัดการโลจิสติกส์

85 16042089 นางสาวพัชราภรณ์ รู้แผน การจัดการโลจิสติกส์

86 16042096 นางสาวศิริพร ทองอนิทร์ การจัดการโลจิสติกส์

87 16042112 นางสาวปราณี ยงสิน การจัดการโลจิสติกส์

88 16042125 นางสาวสโรชา ปีกิ่ม การจัดการโลจิสติกส์

89 15842226 นายณัฐศาสน์ นิลแสง การตลาด

90 15842059 นายโชคชัย ปัทมเศรษฐ การตลาด

91 15942140 นายอษัฎาวุธ ผดุงโภชน์ การตลาด

92 16142084 นายมงคลชัย อรุโณทัย การตลาด

93 16142081 นางสาวนภสร เพ็ชรักษ์ การตลาด

94 16142086 นายเกยีรติยศ แกว้กล้า การตลาด

95 16042313 นางสาวสุภาพร สุพลา การตลาด

96 15742321 นายวราวุธ เฟือ่งฟู การท่องเทีย่ว

97 15742307 นางสาววรรณภา บุญมมีา การท่องเทีย่ว

98 15742322 นายอภเิษก สัจจาพันธ์ การท่องเทีย่ว

99 15842298 นางสาวแพรพลอย เหลืองพราวฤทธิ์ การท่องเทีย่ว

100 16042233 นางสาวพรรณนิภา สิงหห์ล้า การท่องเทีย่ว

101 16042312 นายพีระพล ธุวานนท์ การท่องเทีย่ว

102 16142141 นายธีรพล โพธิ์พยัคฆ์ การท่องเทีย่ว
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103 16142146 นายวีรวัฒน์ ไทยจีน การท่องเทีย่ว

104 15842147 นายวัจน์กร กศุลรัตน์ การท่องเทีย่ว

105 16142143 นางสาวนฤมล คงประเสริฐ การท่องเทีย่ว

106 16142145 นางสาวรัตติกาล ออ่นศรี การท่องเทีย่ว

107 16142148 นางสาวเกษณภา มาลาพัด การท่องเทีย่ว

108 16142202 นางสาวมณัฑนา แสงสว่าง การท่องเทีย่ว

109 16142260 นางสาวภทัรตราพร พรบูลย์ การท่องเทีย่ว

110 16042235 นางสาวรินรดา ประสิทธิเดช การท่องเทีย่ว

111 25742084 นายธราธร บุญศิริ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

112 25742076 นางสาวจารุวรรณ นิ่มนวล การบริหารทรัพยากรมนุษย์

113 25742154 นางสาวนันทภรณ์ ส าราญพานิช การบัญชี

114 16142012 นายวันฉัตร บุญคุ้ม การบัญชี

115 16142009 นางสาวปิยฉัตร สีภมูชน การบัญชี

116 16142010 นางสาวรมติา กาแกว้ การบัญชี

117 16142018 นางสาวกญัญารัตน์ หล่อเหล่ียม การบัญชี

118 16142019 นางสาวกสุุมา บุญปอง การบัญชี

119 16142021 นางสาวฐิติยากรณ์ หวานจริง การบัญชี

120 16142029 นางสาววริศรา ศรจินดา การบัญชี

121 16142165 นางสาวณิชากร น้อยกาญจนะ การบัญชี

122 16142235 นายผดุงเดช ผิวทอง การบัญชี

123 16142236 นายประชา อภเิลปน์ การบัญชี

124 16042198 นางสาวธัญลักษณ์ กล้ากฤษ การบัญชี

125 15842369 นางสาวปทิตตา ทองบุญฤทธิ์ การเป็นผู้ประกอบการ

126 16142150 นางสาวนันทพร ไกรศัพท์ การเป็นผู้ประกอบการ

127 16142220 นายรชต เกตุสถิตย์ การเป็นผู้ประกอบการ

128 16142226 นายพัชรพงษ์ เกด็แกว้ การเป็นผู้ประกอบการ

129 16142267 นางสาวสุพิชฌาย์ แมน่ย า การเป็นผู้ประกอบการ

130 16142268 นางสาวอาภาภทัร อาจมงักร การเป็นผู้ประกอบการ

131 16142296 นายสร้างสรรค์ ธารีสืบ การเป็นผู้ประกอบการ

132 16142298 นายพชร งามลักษณ์ การเป็นผู้ประกอบการ

133 16042029 นางสาววีรญา ปานผึ ง การเป็นผู้ประกอบการ

134 16042274 นางสาวโชทิชา เพ็งโสภาตกลู การเป็นผู้ประกอบการ

135 15742187 นายอคัรศาสตร์ เกษรพิกลุ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

136 16042053 นางสาวจันทร์ทิมา เพชรสีมว่ง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ
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ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ

137 15942144 นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมวิจารณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

138 16142087 นายจิระศักด์ิ เจียรพันธ์พงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

139 16142088 นายชยุตม ์กลุสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

140 16142101 นายพงศกร ศิริปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

141 16142104 นายฤทธิพร ชมผล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

142 16142190 นายนิชนันท์ หมวกทอง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

143 16142193 นางสาววิลาวัลย์ สันติวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

144 16142273 นายมฮู าหมดัอารฟาน ดอเลาะ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

145 16042047 นางสาวกรรณิการ์ นุชถนอม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

146 16042048 นายกษิด์ิเดช สมนึก* คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

147 16042049 นายกติติพงศ์ สนามยุธ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

148 16042067 นายนันทศักด์ิ ปานบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

149 16042072 นางสาวสุณิสา นาคพงษ์พันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

150 16042262 นางสาววันตนา ทวีสุข คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

151 16042037 นายทินกร เอี่ยมฉิน ธุรกจิระหว่างประเทศ

152 15942326 นายภพธร แสงจันทร์ ธุรกจิระหว่างประเทศ

153 15842460 นายมฮู าหมดัซาอุ์รอวีย์ วิเศษศักด์ิ ธุรกจิระหว่างประเทศ

154 16142209 นางสาวปารจรีย์ อากาศเมฆ ธุรกจิระหว่างประเทศ

155 16142215 นางสาวสุดารัตน์ แน่นอดุร ธุรกจิระหว่างประเทศ

156 16142216 นางสาวสุภาพร สวยสม ธุรกจิระหว่างประเทศ

157 16042276 นายศักด์ิสิทธ ใบชิต บริหารทรัพยากรมนุษย์

158 16042277 นางสาวเพชรลัดดา ไพเราะ บริหารทรัพยากรมนุษย์

159 16142067 นางสาววิชุดา ธาราโภชน์ บริหารทรัพยากรมนุษย์

160 16142182 นางสาวรัตนาภรณ์ ริอบุล บริหารทรัพยากรมนุษย์

161 16042257 นายกติติคุณ เกตุฤกษ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์

162 16142161 นางสาวอญัชลี รักมณี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

163 15842356 นางสาวกนกพร บุญลาภ เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

164 16042004 นางสาวสุพรรณรัตน์ พวงมณี เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

165 16042280 นางสาวนุชรินทร์ เนาวรัตน์ เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ
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