
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำไทย ช่ือไทย นำมสกุลไทย สำขำวิชำ คณะ
1 16315241 นำงสำว ชนำกำนต์ สิทธ์ิน้อย กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
2 16315242 นำงสำว ชรินรัตน์ เกิดโภคำ กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
3 16315243 นำงสำว ซัลมี ดือรำแม กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
4 16315244 นำงสำว นัฐนรี รำรำมนัส กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
5 16315245 นำงสำว นำรีรัตน์ งิมขุนทด กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
6 16315246 นำงสำว มนัชญำ นนทปัญญำ กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
7 16315247 นำงสำว สูไฮดำ สำอิ กำรประถมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
8 16315232 นำงสำว ฐิตินันท์ พุทธกิจ กำรศึกษำปฐมวัย4ปี คณะครุศำสตร์
9 16315233 นำงสำว ปริยำกร แจ่มสุวรรณ กำรศึกษำปฐมวัย4ปี คณะครุศำสตร์
10 16315248 นำงสำว ชลิดำ ภูมิแจด ำ กำรศึกษำพิเศษ4ปี คณะครุศำสตร์
11 16315250 นำงสำว คอดียะ หมำดท้ิง กำรศึกษำพิเศษ4ปี คณะครุศำสตร์
12 16315251 นำงสำว ยำรีตำ ชูงำม กำรศึกษำพิเศษ4ปี คณะครุศำสตร์
13 16315236 นำงสำว กนกวรรณ นักดนตรี กำรสอนภำษำไทย4ปี คณะครุศำสตร์
14 16315237 นำย อนุชำ พันตรี กำรสอนภำษำไทย4ปี คณะครุศำสตร์
15 16315238 นำงสำว ไอริณ ขันธธน กำรสอนภำษำไทย4ปี คณะครุศำสตร์
16 16315239 นำงสำว นูรไอนี โตะดือรำแม กำรสอนภำษำอังกฤษ4ปี คณะครุศำสตร์
17 16315240 นำงสำว วิจิตรตำ โนนทภำ กำรสอนภำษำอังกฤษ4ปี คณะครุศำสตร์
18 16315249 นำย ฟิตตรี หำญณรงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษำ 4ปี คณะครุศำสตร์
19 16315234 นำย ชิษณุพงศ์ มีกูล พลศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
20 16315235 นำย วัลลภ วุฒิพักตร์ พลศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
21 16315222 นำงสำว จิดำภำ วงศ์วีระชำติ วิทยำศำสตร์ 4ปี คณะครุศำสตร์
22 16315223 นำย ชลธี คงสมลำภ วิทยำศำสตร์ 4ปี คณะครุศำสตร์
23 16315224 นำงสำว ณัฐมนต์ บุญล้อม วิทยำศำสตร์ 4ปี คณะครุศำสตร์
24 16315225 นำย สุชินทร์ พร้อมสุข วิทยำศำสตร์ 4ปี คณะครุศำสตร์
25 16315226 นำงสำว อัญชิสำ ศรียำนุเครำะห์ วิทยำศำสตร์ 4ปี คณะครุศำสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำไทย ช่ือไทย นำมสกุลไทย สำขำวิชำ คณะ
26 16315227 นำย ณัฐพล จอมกระโทก สังคมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
27 16315228 นำย ธนพล กล่ินน้ ำหอม สังคมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
28 16315229 นำย พัชรพล ใจดี สังคมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
29 16315230 นำงสำว มณีวรรณ เซ็งมณี สังคมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
30 16315231 นำย รัฐภูมิ ม่วงไทย สังคมศึกษำ4ปี คณะครุศำสตร์
31 16322411 นำงสำว ณัฏฐธิดำ พันธ์ุทอง กำรปกครองท้องถ่ิน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
32 16322412 นำงสำว เน้ือทอง แย้มแจ่ม กำรปกครองท้องถ่ิน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
33 16322439 นำงสำว ฐิติกำญจน์ ศรีลำธรรม กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
34 16322440 นำงสำว นัฐกำนต์ พุ่มขุน กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
35 16322441 นำย ปฏิภำณ พวงเเย้ม กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
36 16322442 นำงสำว สุพรรษำ พรหมแจ้ง กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
37 16322443 นำงสำว เกษศรำ เอกสันฐำน กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
38 16322409 นำงสำว ธัญวรัตม์ มหำสุภำพ ภำษำญ่ีปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
39 16322410 นำงสำว เพชรดำ นำเมือง ภำษำญ่ีปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
40 16322438 นำย โจ สุพคุณกิจ ดนตรีศึกษำ4ปี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
41 16322424 นำย คุณำกร สำลี ดนตรีสำกล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
42 16322425 นำย อำนุภำพ แสงโพยม ดนตรีสำกล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
43 16322449 นำย โจ ทองดี ดนตรีสำกล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
44 16322450 นำย อนรรฆวงศ์ พันธ์ุเอ่ียม ดนตรีสำกล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
45 16322413 นำย กัณฑ์ชุณห์ แก้วมณี นิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
46 16322414 นำย พศวัต ข ำวงษ์ นิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
47 16322415 นำงสำว วรรณภำ คลังสมบัติ นิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
48 16322416 นำย เมธำสิทธ์ิ จิตสว่ำง นิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
49 16322417 นำย ณกฤช งำมบุญสืบ นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
50 16322418 นำงสำว ดมิสำ แสงแย้ม นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำไทย ช่ือไทย นำมสกุลไทย สำขำวิชำ คณะ
51 16322419 นำย นัฐพงษ์ แก้วกลึงกลม นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
52 16322420 นำงสำว ปัทกรำนต์ กันศิริ นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
53 16322421 นำย พีรพัฒน์ ทุภะบุตร นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
54 16322422 นำงสำว ศศิธร เล่ือมนรินทร์ นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
55 16322423 นำย อำนนท์ โชคอุธร นิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
56 16322433 นำย คณำนนท์ จอมทะรักษ์ ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
57 16322434 นำย พีรพล ข ำประไพ ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
58 16322435 นำย สิทธิพงษ์ สุวรรณำลัย ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
59 16322436 นำงสำว อำทิตยำทร เตชะพัฒนกุล ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
60 16322406 นำงสำว ณัฐชยำ แสดงฤทธ์ิ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
61 16322407 นำงสำว นัยเนตร สิงหเสนีย์ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
62 16322408 นำงสำว พลอยลัดดำ เมืองประดิษฐ์ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
63 16322445 นำงสำว นำเดีย สำแรหะ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
64 16322446 นำย ฟิรดำว ปะนำฆอ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
65 16322447 นำงสำว สำรีฟะห์ ยำมำ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
66 16322448 นำงสำว ฮัสนะ รำนีสะ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
67 16322397 นำย ทัตพงศ์ เขียววิมล รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
68 16322398 นำย นิติพงษ์ วงษ์ทับทิม รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
69 16322399 นำย ภัทรพล ขันธวิถี รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
70 16322400 นำย ภูมิสิษฐ์ อุปถัมภ์ธนำนนท์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
71 16322401 นำงสำว รินลดำ แตงศรี รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
72 16322402 นำงสำว วรัทยำ รัตนโยธำวิวัฒน์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
73 16322403 นำย สรำยุทธ แสงแจ่ม รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
74 16322404 นำย อิทธิกร จันดำรักษ์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
75 16322405 นำงสำว เกตุนภำ ภำคีทรง รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำไทย ช่ือไทย นำมสกุลไทย สำขำวิชำ คณะ
76 16322426 นำย พชรพงศ์ เรืองสุวรรณ กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
77 16322427 นำงสำว ฟ้ำอรุณ เช้ือพันธ์ กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
78 16322428 นำย ภัทรเทพ หงษำค ำ กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
79 16322429 นำย วรุฒ เพ็งจันทร์ทอง กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
80 16322430 นำย ศิริชัย เอ่ียมละออง กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
81 16322431 นำงสำว เกษณี แต่งงำม กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
82 16322432 นำย ไตรภพ มีสักขี กำรพัฒนำชุมชนและสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
83 16322444 นำย จตุพจน์ อินแหยม ศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
84 16322437 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ เซ็นเจริญ สหวิทยำกำรอิสลำมเพ่ือกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
85 16322393 นำย คณิศพันธ์ จิณำภำวัฒน์ ภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
86 16322394 นำย ณภัทร ทรัพย์สัมฤทธ์ิ ภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
87 16322395 นำงสำว ณัฏฐำ หมอนทอง ภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
88 16322396 นำย ธนกร มำตตะแก ภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
89 16332163 นำย สุรศักด์ิ แก้ววิชิต เกษตรศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
90 16332135 นำย สุภัทรพงษ์ ฉำยำกุล เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
91 16332164 นำงสำว ปิยธิดำ พรมคุณ เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
92 16332141 นำย บุรพล คงยืน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
93 16332142 นำงสำว ภัทรชนก คงศิลป์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
94 16333018 นำย ประทิน นครศรี เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเน่ือง) 2ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
95 16333019 นำย สิทธิศักด์ิ พ่ีงภักด์ิ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเน่ือง) 2ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
96 16333020 นำย เจตภำณุ จันทร์เทำว์ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเน่ือง) 2ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
97 16333032 นำงสำว จิรำพร มะโนสัพย์ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเน่ือง) 2ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
98 16332138 นำย อำนนท์ ทับสมุทร คณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
99 16332162 นำงสำว ศรุตำ ขันทอง คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
100 16332172 นำงสำว กัญญพัชร ชุ่มจิตร์ คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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101 16332173 นำงสำว รัตนำ โพธิเสน คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
102 16332174 นำงสำว รินรดำ ประสิทธิเดช คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
103 16332182 นำงสำว นำอีมีย์ ยูโซ๊ะ คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
104 16332191 นำย สิทธิศักด์ิ ใยทอน คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
105 16332146 นำย ศุภณัฐ สุขเนียม วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
106 16332170 นำย พงศกร ศิลปัญจะ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
107 16332171 นำย หัสชัย ศรีทับทิม วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
108 16332190 นำย ธีรสุวัฒน์ โชติกำธนพำณิชกำร วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
109 16333021 นำงสำว กชกร คงคำดิษฐ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
110 16333022 นำย คทำวุช เน่ืองเสวก วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
111 16333023 นำย ณพล ขวัญยืน วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
112 16333024 นำย นรำกร พำลีพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
113 16333025 นำย ภำคภูมิ มำเยอะ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
114 16333026 นำย สนธยำ เกตำนนท์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
115 16333027 นำย อภิรักษ์ ควรผล วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
116 16333028 นำงสำว อรยำ กระจ่ำงกุล วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
117 16333029 นำย อำทิตย์ คงแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
118 16333030 นำย เจม ภู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
119 16332176 นำงสำว กฤตทิตำ สุขโกมล วิศวกรรมกำรจัดกำร 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
120 16332177 นำงสำว ภัทรนันท์ ทองไทย วิศวกรรมกำรจัดกำร 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
121 16332189 นำย จรณินท์ ศีลรักษำสุข วิศวกรรมกำรจัดกำร 4 ปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
122 16333031 นำย กิตติโชค เทียบเทียม วิศวกรรมกำรจัดกำร 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
123 16332165 นำย ติณณภพ เปรมใจ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
124 16332188 นำย นุกูล สำยเครือต๊ิบ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
125 16332175 นำงสำว ปรีระนันทร พันธ์ุมิตร วิยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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126 16332153 นำงสำว สลิลทิพย์ โพธ์ิทอง สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
127 16332160 นำงสำว ปนัดดำ จ ำม่ัน สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
128 16332178 นำงสำว ฑินรำค์วัณ เนคมำนุรักษ์ สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
129 16332179 นำงสำว สุชำนำถ นำคเครือ สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
130 16332180 นำงสำว อลิสำ หล่อทรัพย์ สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
131 16332181 นำงสำว เพ็ชรชรำภรณ์ พำนทอง สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
132 16332183 นำงสำว ซีตีอำอีซะห์ สำมำรอเม๊ำะ สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
133 16332184 นำงสำว นูรีซัน สะมะแอ สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
134 16332185 นำงสำว บิสมี อำลี สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
135 16332186 นำงสำว วันนูรฮำยำดี ยะโกะ สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
136 16332187 นำงสำว ฮัลวำ หะยีสำแม สำธำรณสุขศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
137 16332144 นำย ธำดำ บำงประเสริฐ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
138 16332145 นำย เชษฐพฤนท์ วิตตำนุช อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
139 16332166 นำงสำว ชนมน สีค ำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
140 16332167 นำงสำว ฐิตำภรณ์ คุนำทัย อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
141 16332168 นำย ฐิติกร คงพลับ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
142 16332169 นำงสำว สิริธร ค ำงำม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
143 16342179 นำงสำว จำรุวัณณี บำงม่วง เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
144 16342204 นำงสำว กรรณิกำร์ ภูธร เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
145 16342178 นำงสำว อรอุมำ แสงถำวร กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
146 16342200 นำงสำว กุลธิดำ สุภำเเดง กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
147 16342201 นำย สุรสิทธ์ิ สุขประเสริฐ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
148 16342188 นำงสำว สิตำนัน นำชะวี กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
149 16342191 นำงสำว พัชรี สุวรรณเวช กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
150 16342192 นำย รณชัย พระเมือง กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
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151 16342193 นำงสำว อริสำ เนตรดวงตำ กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
152 16342208 นำงสำว ซุไรนี มะเส็ง กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
153 16342210 นำย ธนกำญจน์ จันทร์เผือก กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร
154 16342205 นำย ปยุต ดนตรี กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ คณะวิทยำกำรจัดกำร
155 16342182 นำย กฤษฎำ ธัญญำหำร กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน คณะวิทยำกำรจัดกำร
156 16342206 นำงสำว ธำริณี เสนะวีณิน กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน คณะวิทยำกำรจัดกำร
157 16342207 นำงสำว สุกัญญำ ปทุมำนนท์ กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน คณะวิทยำกำรจัดกำร
158 16342175 นำย ศุภกิตต์ิ บุญญกิจจินดำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร
159 16342196 นำย ณัฐพล จินะสำม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร
160 16342197 นำย ธนำธิป แจ้งเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร
161 16342198 นำย บุญญฤทธ์ิ ไทยลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร
162 16342199 นำย อุดร สุขหุ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร
163 16342171 นำย รัชพงศ์ ธรรมพิทักษ์ กำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร
164 16342172 นำงสำว สุพัตรำ มีใจดี กำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร
165 16342173 นำย เมธัส ศรีค ำ กำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร
166 16342195 นำงสำว ณัฐชำ ข ำนเรศ กำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร
167 16342194 นำย วรเมธ กล่ินสุคนธ์ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
168 16342209 นำย ธีรภัทร์ ไทยน้อย กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะวิทยำกำรจัดกำร
169 16342202 นำงสำว กุสุมำ ดำทอง กำรท่องเท่ียว คณะวิทยำกำรจัดกำร
170 16342203 นำย เดชำ สุขสวัสด์ิ กำรท่องเท่ียว คณะวิทยำกำรจัดกำร
171 16342167 นำย กฤตณัฐ วงศ์สุภักดี กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร
172 16342168 นำงสำว ณัฐกำนต์ โสภำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร
173 16342169 นำงสำว อังคนำ อินทร์ประสิทธ์ิ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร
174 16342189 นำงสำว กฤติมำ พิณสำมสำย กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร
175 16342190 นำงสำว ระพีพรรณ เทียมทันพุฒิกุล กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร


