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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการพิจารณาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) 

----------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดำเนินการพิจารณาผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 17 (17.2) การพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เข้าเรียน และหมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 18 (18.11)             
ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และชำระ
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ข้อ 18.1 และข้อ 18.2  ในการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา             
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
(เพ่ิมเติม) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบ           
ผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในผลการพิจารณา ติดต่อกองบริการการศึกษา 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่ายอมรับผลการพิจารณาการพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา        
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน  2563 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
1 15922079 นางสาวณัฐชยา ป้ันสุวรรณ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
2 16122357 นางสาวบุญศิริ วงษ์อ่อน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
3 16122367 นางสาวศศิภาส์ จันทร์เศียร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
4 15822553 นายไชยอนันต์  ผลพิบูลย์ สาขาวิชาดนตรีสากล
5 16122334 นางสาวศิริญญา แจ้งประยูร สาขาวิชาดนตรีสากล
6 16122337 นายสมพงษ์ ศิริขวัญเจริญ สาขาวิชาดนตรีสากล
7 16022208 นายศรัญญู สุดลาภา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8 16022212 นางสาวสุพรรษา ชุ่มชูใจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9 16122232 นายคมสันต์ เชยเอม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10 16122241 นางสาวปาริชาติ ขุนอักษร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
11 16022445 นายมาโนช ภูสีเงิน สาขาวิชานิติศาสตร์
12 16122269 นางสาวประภาพร สะสีสังข์ สาขาวิชานิติศาสตร์
13 16122440 นายพีรวัส ย้ิมบุญนะ สาขาวิชานิติศาสตร์
14 26022005 นายชญนนท์ กันมินทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
15 26022010 นายบุญธรรม ขวัญวารี สาขาวิชานิติศาสตร์
16 26022039 นายอิสรา วันชา สาขาวิชานิติศาสตร์
17 26122002 นางสาวชลลดา สุวรรณัง สาขาวิชานิติศาสตร์
18 26122010 นายปาลวัฒน์ เกณฑ์เมือง สาขาวิชานิติศาสตร์
19 26122013 นายวรรณชัย แสงภารา สาขาวิชานิติศาสตร์
20 26122032 นายรวิพงษ์ โอะฮะระ สาขาวิชานิติศาสตร์
21 26122033 นายวชิรวิทย์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ สาขาวิชานิติศาสตร์
22 26122036 นายสุริยัน มาจันทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
23 26122044 นางสาวชมภู่ วะยาค า สาขาวิชานิติศาสตร์
24 26122057 นางสาวรัฐติการณ์ แสนชูปา สาขาวิชานิติศาสตร์
25 26122064 นายสุรพัฒน์ พิทักษ์วาปี สาขาวิชานิติศาสตร์
26 26222002 นายกิตติพัฒน์ เขียนนอก สาขาวิชานิติศาสตร์
27 26222008 นายจิรายุส การะปักษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
28 26222009 นายชนาทิช พรหมแสน สาขาวิชานิติศาสตร์
29 26222010 นายณัฐพล จตุเทน สาขาวิชานิติศาสตร์
30 26222011 นางสาวดลนภา จันทรประทักษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
31 26222013 นางสาวทรรศ์พร เอียดเพชร สาขาวิชานิติศาสตร์
32 26222016 นายธิติรัญชน์ สุวรรณทับ สาขาวิชานิติศาสตร์
33 26222017 นายธีรนัย เผ่าจินดา สาขาวิชานิติศาสตร์
34 26222018 นางสาวประภาพร อุทากรณ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
35 26222020 นายปรีชา ชูฤกษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
36 26222027 นางสาววรรณิศา ทองรมย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
37 26222028 นางสาวสมฤทัย โตปานวงษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
38 26222030 นายอธิคม จักรสมศักด์ิ สาขาวิชานิติศาสตร์
39 26222031 นางสาวอภิชญา บุญเขตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
40 26222038 นายรัชต์พงษ์ ภู่เนียม สาขาวิชานิติศาสตร์
41 26222039 นางสาวนิชาภา คงคาวัตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
42 26222040 นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย สาขาวิชานิติศาสตร์
43 26222041 นายพลากร  พลาบุตร สาขาวิชานิติศาสตร์
44 26222043 นายไตรภพ ทุ่งส่วย สาขาวิชานิติศาสตร์
45 26222047 นายทิวพฤกษา ดวงผุยทอง สาขาวิชานิติศาสตร์
46 26222062 นายพิสุทธ์ิ อินทร์ปาน สาขาวิชานิติศาสตร์
47 26222067 นายชัยสิทธ์ิ ขันติสิทธ์ิ สาขาวิชานิติศาสตร์
48 26222068 นางสาวอริย์กัณตา สิงห์การ สาขาวิชานิติศาสตร์
49 16122140 นางสาวพิมชนก ดกงาม สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
50 16122396 นายอานันท์ ภาคาทรัพย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
51 16122509 นางสาวเมย์ริน งอกค า สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
52 16022580 นางสาวชนิสรา แช่มช่ืน สาขาวิชาประวัติศาสตร์
53 16022475 นางสาวทัศนีย์ นาคบุญยงค์ สาขาวิชาภาษาไทย
54 16022487 นายนิติพัฒน์ ศุภเลิศ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
55 16122178 นางสาวนารีรัตน์ สุพินศรี สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
56 16122031 นายฐานันท์ เกษตรนพกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
57 16122052 นางสาวอัญณิชา กล่ันเอ่ียม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
58 15922125 นายจิรายุ เกตุสถิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
59 16122057 นางสาวกาญจนา สาระนิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
60 16122073 นางสาวภัทราภรณ์ ไชยโชติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
61 16122075 นางสาวมาทินี ดอกบัว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
62 16122097 นายจุรทิตย์ ศรีพระนาม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
63 16122113 นางสาวรัตนา ไชยสวัสด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
64 16122390 นางสาวกรองทอง ดีย่ิง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
65 16222071 นางสาวนิซาร์ฮีรา สนิทวาที สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
66 16022022 นางสาวอัญชยา วัชนะศรี สาขาวิชาศิลปกรรม
67 16122315 นางสาวสุนันทน์ ผ่องวิถี สาขาวิชาศิลปะการแสดง
68 15822525 นายเอเซีย ฆ้องวงศ์ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
69 16122296 นางสาวศิริรัตน์ พูลทรัพย์ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
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คณะวิทยาการจัดการ
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา

70 16142227 นายศิวกร ฤทธิเรือง สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
71 16142173 นางสาวสุชาดา จันทร์มา สาขาวิชาการจัดการ
72 16142242 นางสาวรุ่งทิพย์ ช่ืนตา สาขาวิชาการจัดการ
73 25842061 นางสาวจันทร์ทาพร  ก๋งพยุง สาขาวิชาการจัดการ
74 25842082 นายวันชัย กุศลเอ่ียม สาขาวิชาการจัดการ
75 25842095 นางสาวเยาวลักษณ์  จันทรจามร สาขาวิชาการจัดการ
76 25942005 นางสาวฉัตรพิชา  น่วมโพธ์ิ สาขาวิชาการจัดการ
77 25942041 นายรชต  สุขร ามิ สาขาวิชาการจัดการ
78 25943013 นางสาวนิภา  อุชุภาพ สาขาวิชาการจัดการ
79 25943029 นางสาววรณัน  แซ่ช่ัน สาขาวิชาการจัดการ
80 26042016 นางสาวรสิตา ทิพยถาวรกุล สาขาวิชาการจัดการ
81 26042040 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิเชียร สาขาวิชาการจัดการ
82 26042048 นายประสิทธิชัย ไวยนิตย์ สาขาวิชาการจัดการ
83 26042065 นายอนุชา เยพิทักษ์ สาขาวิชาการจัดการ
84 26042068 นายอรรถพล หาญนาดง สาขาวิชาการจัดการ
85 26043034 นางสาวปิยพัณณ์ บุญคุ้ม สาขาวิชาการจัดการ
86 26043045 นางสาวเจนจิรา เฉยช้า สาขาวิชาการจัดการ
87 26043047 นางสาวพรรณธิดา ฤกษ์สุนทร สาขาวิชาการจัดการ
88 26142012 นางสาวธนพร อุทัยสวัสด์ิ สาขาวิชาการจัดการ
89 26142033 นางสาวกันตา หามาลัย สาขาวิชาการจัดการ
90 26142036 นางสาวจิตราภรณ์ สมพร สาขาวิชาการจัดการ
91 26142041 นางสาวณัฏฐภรณ์ นันทสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการ
92 26142044 นางสาวธนภรณ์ รุณจ ารัส สาขาวิชาการจัดการ
93 26142047 นายบัญชา คงชาตรี สาขาวิชาการจัดการ
94 26142050 นางสาวปาริศรา ค าผิว สาขาวิชาการจัดการ
95 26142059 นางสาวสุภัสสร รอดเพชร สาขาวิชาการจัดการ
96 26142063 นายอัครพล เฉลิมกิจ สาขาวิชาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา

97 26142067 นางสาวณิชนันท์ เป่ียมวัฒนา สาขาวิชาการจัดการ
98 26142069 นางสาวปัทมา อุทัยกาล สาขาวิชาการจัดการ
99 26143003 นายคุณากร ศิริร าไพวงษ์ สาขาวิชาการจัดการ
100 26143008 นางสาวพิชาภัทร เธียรศิริพิพัฒน์ สาขาวิชาการจัดการ
101 26143040 นางสาวสุพรรษา น้ าพระทัย สาขาวิชาการจัดการ
102 26143041 นางสาวสุภาพร อินทร์ภู่ สาขาวิชาการจัดการ
103 26143048 นางสาวเมธาวี รับสมบัติ สาขาวิชาการจัดการ
104 26143049 นายภานุวัฒน์ ชุ่มอารมณ์ สาขาวิชาการจัดการ
105 26242002 นายกัมพล กัญญาดี สาขาวิชาการจัดการ
106 26242007 นางสาวจารุจิต บุญบ าเพ็ญ สาขาวิชาการจัดการ
107 26242008 นางสาวชนาธิป สุขสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการ
108 26242010 นายณัฐกิตต์ิ วงษ์อินทร์ สาขาวิชาการจัดการ
109 26242011 นางสาวณัฐธันยา ร่ืนภิรมย์ สาขาวิชาการจัดการ
110 26242024 นายพิชยพรรณ การสมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
111 26242028 นางสาวศิลป์ศุภา หลวงวงษ์ สาขาวิชาการจัดการ
112 26242029 นางสาวศุทาศิณี สุรนิจ สาขาวิชาการจัดการ
113 26242030 นางสาวศุนิศา พินธะ สาขาวิชาการจัดการ
114 26242032 นางสาวสุภาพรรณ ธรรมารมย์ สาขาวิชาการจัดการ
115 26242035 นางสาวอารียา ดีเจริญวัฒนา สาขาวิชาการจัดการ
116 26242036 นางสาวเกษราภรณ์ ดวงดี สาขาวิชาการจัดการ
117 26242041 นางสาวพวงผกา แก้วเกด สาขาวิชาการจัดการ
118 26242043 นางสาวขนิษฐา มีสวรรค์ สาขาวิชาการจัดการ
119 26242048 นางสาวรัตนมน จันทร์เจริญ สาขาวิชาการจัดการ
120 26242050 นายศุภชัย หมดภัย สาขาวิชาการจัดการ
121 26242051 นายเอกนรินทร์ สุขสงวน สาขาวิชาการจัดการ
122 26242055 นายณัฐดนัย มหานิยม สาขาวิชาการจัดการ
123 26243006 นายณัฐวรรธน์ วัฒนพงษ์โภคิน สาขาวิชาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
124 26243010 นางสาวธัญญารัตน์ ธัญญเจริญ สาขาวิชาการจัดการ
125 26243014 นางสาวปวีณา นาชะวี สาขาวิชาการจัดการ
126 26243017 นางสาวภัทรสุดา นาคชาวนา สาขาวิชาการจัดการ
127 26243019 นายมนตรี ประสงค์ผล สาขาวิชาการจัดการ
128 26243028 นายอัมพล กองชีพ สาขาวิชาการจัดการ
129 15942209 นางสาวสุธีรา    ลอยเกตุ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
130 16142115 นางสาวธัญญา นาคนิยม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
131 16242106 นางสาวศิริรัตน์    ส าเรืองเนตร  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
132 16042223 นางสาวพัชริดา กลางสุข สาขาวิชาการตลาด
133 16042226 นางสาวอาทิตยา กลางสุข สาขาวิชาการตลาด
134 16142188 นางสาวสรารัตน์ บุญประกอบ สาขาวิชาการตลาด
135 16142199 นางสาวจิตตพิสุทธ์ิ วงศ์สุวรรณ สาขาวิชาการท่องเท่ียว
136 16142065 นางสาวปิรัญญา บุญยานันต์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
137 16142180 นางสาวนาฏธยาน์ ไสยสุภีย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
138 16142285 นายอรรถพร ป้ันอบเนียม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
139 16242184 นางสาววโรชา ป่ินก าลัง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
140 16042165 นางสาวกุลณัฐ จันทรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี
141 16042206 นางสาวภัทราพร เฟ่ืองจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี
142 16242009 นางสาวนลิตา  นุชนวล สาขาวิชาการบัญชี
143 16242011 นายพิชยพรรณ การสมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
144 16042054 นางสาวจีรนันท์ พาลี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
145 16142228 นายจิรภัทร เกตุไพสาลี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
146 16142218 นางสาวไอรินทร์ หวีเกตุ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
147 16232218 นางสาวสุรัตน์วดี พุดจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
148 16032044 นางสาวรตพร ค าปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
149 16132038 นายอนุวัฒน์ ศรีมาลา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
150 16132192 นายภควัต ภู่วราชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
151 16033034 นายจิตวิสุทธ์ิ เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
152 16133015 นายสิทธิพร ธารมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
153 16133021 นายชนินทร์ เพ่ิมทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
154 16133026 นายภูริเดช สันนิธี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
155 26033011 นายบุญเสริม จิตสนธิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
156 26033017 นายอนุรักษ์ คาวีวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
157 26033034 นางสาวอรวรรณ ดีเสนาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
158 26033037 นายวรมน ศรเตโช สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
159 26033038 นายอาก่า ชีหม่ือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
160 26133035 นายไพรัมย์ บัวคล่ี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
161 26133044 นางสาวปิยะมาศ ประสพจิตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
162 26133064 นายธนพงษ์ แสงอินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
163 26233007 นายบรรลือศักด์ิ ค้าขาย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
164 26233009 นางสาวปวีณา  เชิญชัยภูมิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
165 26233010 นายพรพรหม พรมโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
166 26233018 นายวิทธวัช กระจ่างจิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
167 26233024 นายเอนก มาลีหอม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
168 26233028 นายวีนัส เยาวฤทธ์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
169 16142223 นางสาวศศิธร ฟองเพ็ชร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
170 16032124 นางสาวอินทุอร ยืนนาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
171 16032127 นางสาวเนตรชนก มงคลมิตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
172 16032085 นางสาวนิโลบล จันทร์ศรีนวล สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
173 16032015 นายกุลวรรธน์ โยมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
174 16132127 นายจิรายุ ผ่ึงผาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
175 16132164 นายภานุวัฒน์ สวนดอกไม้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
176 26132005 นายภาคภูมิ เรืองฤกษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
177 26132010 นางสาวอรยา วงค์ราตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
178 26132011 นายอัจฉริยะ บุตรวิชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
179 26132016 นายชัยณรงค์ ศรีบางน้ าชล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
180 26132019 นางสาวพรรณธิวา จันทพรมทิพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
181 26132021 นางสาวศิรภัสษร ช่ืนชม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
182 26132022 นายสถาพร นาคเป่ียม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
183 26132038 นางสาวสายสุรีย์ ล่ิวโรจน์สกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
184 16032051 นางสาวอลิสา ปาปะเก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
185 16132047 นางสาวสิริมา ตรีสุทธิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
186 16032197 นายภควัต เขียวอรุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
187 16033026 นายธนรัตน์ เสถียรพันธ์ุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
188 16033031 นายสุทธิเกียรติ บรอฮีมี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
189 16132141 นายปรัชญา เปรมจิตต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
190 16133013 นายวัฒชนะ หาญทองชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
191 16133014 นายสันติภาพ หวังความชอบ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
192 16032166 นายอาทิตย์ บุตรสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
193 16132175 นายสุริยา ทรัพย์จรูญ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
194 16132195 นายอัฏฐวัฒน์ เหล่ียมเพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
195 16133027 นายชัชชล หอมขจร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
196 26132028 นายจักรพันธ์ จันทร์มณี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
197 26132030 นางสาวปริณฏา พรนัดพา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
198 26132033 นางสาวมัณฑนา แสงสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
199 26132034 นางสาววรภาส์ เข็มทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
200 26132035 นางสาวศิริมา บุญประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา
201 26132036 นางสาวอมินตรา ยีมะเฟือง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
202 26132039 นายทศพร คล้ายจินดา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
203 26133051 นายฤกษ์ชัย ชนาชน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
204 26133052 นายสมบัติ แสดงฤทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
205 16032062 นายบัญชา อ่วมสันเทียะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
206 16032064 นางสาวพลับพลึง พาสีเพ็ด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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