
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 รับกลาง
ร่วมกัน (Admission) นั้น  

บัดนี้ ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House และถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไปเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 รับ
กลางร่วมกัน (Admission) โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ 
https://reg.su.ac.th และปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้  พร้อมช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย 
ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายในวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2565  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 

2
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาท่ี https://reg.su.ac.th   
2. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจ าตัวนักศึกษา  
3. เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ https://reg.su.ac.th อีกครั้ง 
4. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจ าตัว” และ 

“รหัสผ่าน” ซึ่งรหัสผ่าน คือ เลขประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  
5. กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “บันทึก” 

(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนค าร้อง            
ขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริหารงานวิชาการ) 

6. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยขอให้ตรวจสอบ  ดังนี้  
6.1 เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
6.2 ไม่กด Caps Lock ค้างไว้ 
6.3 ความยาวของรหัสผ่านไม่ควรเกิน 13 หลัก  
6.4 ควรตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายใด  
6.5 ควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกเพื่อนหรือผู้อื่นทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในข้อมูล

ต่าง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ  

7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน และน าไปช าระเงินที ่ธนาคารตามใบแจ้งยอด หรือ ช าระผ่าน Mobile 
Application  
** หากนักศึกษาช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนได้        

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** 
8. อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์)  
 
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ ก่อนวันช าระเงิน 

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่วันสุดท้าย ภายในวันและเวลาราชการ  
 
 
 
 
 
 
 

https://reg.su.ac.th/
https://reg.su.ac.th/
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การเตรียมไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารส าหรับอัปโหลดในระบบ 
 

การเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา  
1. การแต่งกาย  

- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตขาว และผูกเนคไทสีเขียวเวอร์ริเดียน 
- นักศึกษาหญิง ติดกระดุมโลหะสีเงิน และเข็มตรามหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. การถ่ายรูป 
- ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า 
- ขนาดรูป 2x2 ซม. (213*248 pixel) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 400 KB  
- ประเภทไฟล์ .JPG หรือ .PNG 
- บันทึกชื่อไฟล์ภาพเป็น รหัสนักศึกษา เช่น 65xxxxxxx 

 
 

การเตรียมไฟล์เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
1. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) / Transcript ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง และเขียนรหัสนักศึกษามุมขวาด้านบน 
2. ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 Mb  
3. ประเภทไฟล์ .pdf  
4. บันทึกชื่อไฟล์เป็น รหัสนักศึกษา เช่น 65xxxxxxx 

 

         

 

ระบุชุดที่/เลขท่ี 

แสดงผลการเรียน 

6 ภาคการศึกษา 

ระบุชุดที่/เลขท่ี 

ตรงกับด้านหน้า 

ระบุวันที่อนุมัติจบ 

ด้านหน้า ด้านหลัง 



- 4 - 
 

การอัพโหลดรูปถ่ายและเอกสาร 
1. เข้าสู่ระบบทีเ่ว็บไซต์ https://reg.su.ac.th  เลือกหัวข้อ “Upload file” ดังภาพ  

 
2. อัปโหลดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารระเบียนผลการศึกษาในระบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  

 

** ข้อก าหนดของไฟล์เป็นไปตามเอกสารตามธนาคารแจ้ง ** 
 
 
 
 

65XXXXXXX  

https://reg.su.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าธรรมเนียมการท าบัตรนักศึกษา 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

 

ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.3 คณะโบราณคดี    
  4.3.1  

 
สาขาวิชาโบราณคดี  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
17,000 

 
บาท 

  4.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
15,000 

 
บาท 

 4.4 คณะมัณฑนศิลป์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาออกแบบแฟชัน)    
 4.5 คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาเอเชียศึกษา)    
 4.6 คณะศึกษาศาสตร์     
  4.6.1  ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  4.6.2  สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
 4.7 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.8 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 
 4.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.11 คณะวิทยาการจัดการ    
  4.11.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
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ส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 4,000 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 5.1 คณะมัณฑนศิลป์    
  5.1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 5.2 คณะอักษรศาสตร์    
  5.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
 5.3 คณะศึกษาศาสตร์  ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท 
 5.4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 5.5 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 71,000 บาท 
 5.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท 
 5.7 คณะดุริยางคศาสตร์    
  5.7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 
วิชาเอกละครเพลง 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 

 
 
ภาคการศึกษาละ 

 
 

65,000 

 
 
บาท 

  5.7.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

 
ภาคการศึกษาละ 

 
50,000 

 
บาท 

 5.7 คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  (ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการชุมชน)    
 5.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  5.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  5.8.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  5.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
       

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนจริง 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

• การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ • ประวัตินักศึกษา • การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะโบราณคด ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คุณวัชรี  อารีย์ 
aree_w@su.ac.th 

09-2258-8984 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณสาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ 
Supachaipanitch_s@silpakorn.edu  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะอักษรศาสตร์ 
  

คุณลัดดา  สุวรรณจินดา 
suwanjinda_l@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200312 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ์ 
dpiaicwh@gmail.com   
  

0-3410-9686 ต่อ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะวิทยาศาสตร์  คุณวรพงษ์ น้อยไข่ข า 
bewwrb21@gmail.com  
  

0-3410-9686 ต่อ 200313 
0-3425-5091 
09-8275-6858  

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณดิเรกลาภ  กรรณแก้ว 
Direk30102515@gmail.com 

0-3425-3844 ต่อ 200316 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  

คุณนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย 
natheeratanakam_n@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200317 
09-8275-6858 

คณะวิทยาการจัดการ 
  

คุณวิมลรัตน์  อ่อนเอี่ยม 
wimolrat.o@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200315 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

คุณกฤษณา สุปัญญารักษ์ 
supanyarax_k@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200314 
09-8275-6858 

 

mailto:aree_w@su.ac.th
mailto:Supachaipanitch_s@silpakorn.edu
mailto:suwanjinda_l@su.ac.th
mailto:dpiaicwh@gmail.com
mailto:bewwrb21@gmail.com
mailto:Direk30102515@gmail.com
mailto:natheeratanakam_n@su.ac.th
mailto:wimolrat.o@gmail.com
mailto:supanyarax_k@su.ac.th
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โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับท่ี

1 นาย กนกนิล ผามอญ

2 นางสาว กนกภรณ์ แสงเงิน

3 นาย กรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์

4 นาย ชยพัทธ์ิ พิศาลสิษฐ์กุล

5 นาย ชัชพนธ์ ประทุมมาณ

6 นางสาว ชัญญา ก๊กผล

7 นางสาว ฐิตารีย์ สุนทรีกุลพงศ์

8 นางสาว ณัชชา สิทธิเอ่ียมศักด์ิ

9 นางสาว ณัฐพิชชา ยาวสันเทียะ

10 นาย ธนวัฒน์ วังศิริทิพย์

11 นางสาว ธัญญลักษณ์ ชพานนท์

12 นางสาว นริศรา แก้วหยก

13 นางสาว นันท์นภัส วิเศษศรี

14 นาย ปฏิภาน วันเพ็ญ

15 นางสาว ปภณพร ด้วงสงฆ์สกุล

16 นางสาว ปัทมา สารบรรณ์

17 นาย พศิน ประดิษฐดี

18 นางสาว พิชญา ลิมปปวิช

19 นาย ภูชิสส์ อุดมเจริญกิจ

20 นาย รัญชน์ ชยันต์เกียรติ

21 นางสาว วนาลี บุญประคอง

22 นางสาว วิรดา โรจน์วิไลย

23 นาย ศิวโรจน์ เจริญศิริ

24 นาย ศุภกร รุ่งเรือง

25 นาย อภิวิชญ์ พิสมัย

26 นางสาว อริสรา พราหมณ์แก้ว

ช่ือ - นามสกุล

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
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โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

ล าดับท่ี

1 นางสาว ชัยญเนตร บุญกิจ

2 นางสาว ณัชชา เพ็งพันธ์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

ล าดับ

1 นาย ก้องภพ ลับก่ิม

2 นาย กันตินันท์ นิลป้ัน

3 นาย ชนาภัทร์ พยัพ

4 นาย ชมธวัช มานิชพงษ์

5 นางสาว ญาณิศา ธรรมชัยเดชา

6 นาย ณรัณ ซูซูกิ

7 นาย เดชนันท์ ทุนค า

8 นางสาว ธัชญมณ ประสบวิทยา

9 นาย ธีรกานต์ ชูหนู

10 นางสาว นภัสนันท์ ทิตพ่วน

11 นางสาว ปนัดดา วงศ์สวรรค์

12 นางสาว ปราณัสมา ต้ังเต็มจิตร

13 นางสาว ปรียาณัน บดินทร์ชัยสิริ

14 นาย ปองพล สูตรอนันต์

15 นางสาว ป่ินฤทัย อนันตนานนท์

16 นางสาว ปุณยาพร สุวรรณรัตน์

17 นาย พงศกร อ่อนประทุม

18 นาย พงศ์ธเนศ ศรีหล่มศักด์ิ

19 นางสาว พิชชาภา วงษ์แก้ว

20 นาย ภูธดา บุญธนศักด์ิ

21 นาย ภูมินทร์ ถ้วยเงิน

22 นางสาว มิลัญ สุวรรณมณี

23 นาย รวิพล กล่ินเกตุ

24 นาย วรินทร ด่อนดี

25 นางสาว ศิรานนท์ ไข่มุกด์

26 นางสาว สราลี บรรยงคนันท์

27 นาย สิริภัทร อีแกน แม็คเคนนา

28 นางสาว สิรีธร เลาหวิริยะกมล

ช่ือ - นามสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ล าดับ

29 นาย หิรัณยวัต จินดาพล

30 นางสาว อรปรียา ศรีสองเมือง

                                                                                                                                                                                                 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับท่ี

1 นาย จิรพนธ์ กลธนเสพย์

2 นาย ธันยธรณ์ วงษ์คาร

3 นาย บูรพา โคตรทา

4 นางสาว พิมพ์ชนก อุ้ยสิริพรกุล

5 นาย ศุภพล ตู้พิจิตร์

6 นางสาว อัญชลี ยืนยง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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โครงการรับตรง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

ล าดับท่ี

1 นาย กรินทร์ วงษ์ประเสริฐ

2 นางสาว จันทิมา พรมแย้มใหญ่

3 นางสาว ชญากานต์ อนุอัน

4 นางสาว ชยพร วรสัตยาภรณ์

5 นางสาว ณิชนันท์ วาสนะตระกูล

6 นางสาว ตวิษา สินก าเนิด

7 นางสาว ติยาพร ปันทะนา

8 นาย ทองธรรมชาติ ทองแดง

9 นางสาว ธนภร วนิชกิตติโชติ

10 นางสาว ธมนพัชร์ หิรันย์ณรงค์

11 นาย ธีร์ เบญจลักษณพร

12 นางสาว นภัสกร บุญมี

13 นางสาว นรินทิรา ยอดแก้ว

14 นางสาว นะมีนา หม่ืนไวย์

15 นางสาว ปภาสินี เต็งทอง

16 นางสาว ปสรา สงนวน

17 นางสาว ปาณริศา สุภาบุญ

18 นางสาว ปุญญิศา ครุฑพันธ์ุ

19 นาย พลรัตน์ บุญยะนันท์

20 นาย ภูริภัทร แก้วสม

21 นางสาว วนัชพร จิตตการุณ

22 นางสาว วันทกานต์ ใบเทศ

23 นางสาว ศตายุ วิเศษสุนทร

24 นางสาว ศรสวรรค์ ด ารงค์ฤทธามาตย์

25 นางสาว อนัญญา ศิลปเจริญ

26 นางสาว อมรรัตน์ เกล้ียงส าเภา

27 นางสาว เอมวิกา เทพกล ่า

คณะโบราณคดี

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนลรัตน์ ดีสารพรรณ์

2 นาย กฤษฎ์ิ เชาวนะเลิศ

3 นางสาว ชณัฐดา โล่ห์ค า

4 นาย ชนสิษฎ์ ค ามา

5 นางสาว ชินาภา ทิพยพันธ์กุล

6 นางสาว ชุติภัส ศรีขวัญ

7 นางสาว ฐิตารีย์ วันพุดชา

8 นาย ณภัทร เกษมาลา

9 นางสาว ธนัญญา สุวรรณวิเศษ

10 นางสาว ธัญวีร์ ดวงกลาง

11 นางสาว นภชนก จันทร์ชูผล

12 นางสาว นภัทร เพียรหมอ

13 นางสาว นันธิมา เณรทอง

14 นางสาว บุณฑริก อาสาณรงค์

15 นางสาว บุณยนุช หลิมพัฒนวงศ์

16 นางสาว ปิยาพัชร เพ็ชร์สุกใส

17 นางสาว พรพรรณ วิไลศิลป์

18 นางสาว พรรัตน์ ผาสุขธรรม

19 นางสาว พรหมพร ชาศรี

20 นาย พาทิศ สงเคราะห์

21 นางสาว พิชญ์สินี ผ่านภูวงษ์

22 นางสาว พิชญา อินตะใจ

23 นางสาว พิมพ์ชนก ประคอง

24 นางสาว พุทธรักษา ชวนพิณ

25 นางสาว เพชรลดา รักษ์ทอง

26 นางสาว เพ็ญพัชชา จริยเบญจพล

27 นางสาว ภคพร ผการัตน์

28 นางสาว ภัทร ศาสตรานรากุล

29 นางสาว รัชนาท ปานใจ

30 นางสาว วรรณิดา รูปหล่อ

31 นางสาว วีนัสรา บัวเล็ก

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

32 นางสาว ศดานันท์ เพชรนิล

33 นางสาว สุธาทิพย์ กิรัมย์

34 นางสาว สุภาภรณ์ ท้าวอนนท์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลชนก สันทัดการ

2 นางสาว กฤติยา ช้างศร

3 นาย กลย์ณัฐ ตังธนเศรษฐ์

4 นางสาว กัลยาณี ชีพสฤษดิพงศ์

5 นาย กิตติพัทธ์ ดอกมะเด่ือ

6 นางสาว ชญาดา คูณศรี

7 นางสาว ชนกพรรณ เพ็งเลีย

8 นางสาว ชนัญชิดา แก้วจินดากุล

9 นาย ชยากร ธงขาว

10 นางสาว ไซหนับ อาหมัดยูซุฟ

11 นางสาว ญาณิศรา ศรีเปร่ือง

12 นางสาว ณภัทร อรุณ

13 นาย ณัฐกิจ พันธ์มุง

14 นางสาว ณัฐณิชา ขุนศรีหวาน

15 นางสาว ณิชา โพธ์ิกุล

16 นาย ทนุธรรม ทองทราย

17 นาย ธนาพงศ์ โสมะวงษ์

18 นางสาว ธนาวดี เอ่ียมสาย

19 นางสาว ธารทอง บัวแสง

20 นางสาว นภัสนันท์ นิโรธธาตุ

21 นางสาว นันทิชา ประทุมชัย

22 นางสาว ปวริศา สุทธิศิริ

23 นาย ปารมี ปาลียะ

24 นางสาว พนปวร ภู่หิรัญ

25 นางสาว พรหมพร หม้อสุวรรณ

26 นาย พัฒนพงศ์ ศรีพนา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

27 นางสาว พิชญา รักษภักดี

28 นาย ภูริณัฐ รุ่งพญา

29 นางสาว รวิภา ม่ันประเสริฐ

30 นางสาว วศินี อุทธตรี

31 นางสาว สโรชา นพส้ัน

32 นางสาว สุชาวดี วัฒนสุโรโรจน์

33 นางสาว สุพรรษา สาระวารี

34 นางสาว สุภาพร นาระหัด

35 นาย หิรัญ พฤกษมณีจินดา

36 นางสาว อโณมา จิตรักษ์

37 นางสาว อภิชญา โพธิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ เก็บไว้

2 นางสาว กานดา จันทร์เขียว

3 นางสาว จณิสตา มาหม้ัน

4 นางสาว โชติกา มานะศักด์ิศิริกุล

5 นางสาว ญาดา สีลุน

6 นางสาว ฐิตากร ช่วยบ ารุง

7 นางสาว ณัฐกานต์ สังหร่าย

8 นางสาว ณัฐพร ไทยษา

9 นางสาว ณิพาพร จูสิงห์

10 นางสาว ทอฝัน ทองใบ

11 นาย ธนากรณ์ คูณทา

12 นาย ธเนศ เฉลิมศักด์ิ

13 นางสาว นัชชา ชอยประเสริฐนภา

14 นางสาว น ้า เอ้ือไทยพัฒนา

15 นางสาว เบญญพร ก่ิงจงเจริญสุข

16 นางสาว ปรวัลย์ จันทะเขต

17 นางสาว ปราณิสา นุกูลกาญจน์

18 นางสาว ปุณณษา ชลศรานนท์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

19 นางสาว พรนภัส นิลวงศ์

20 นางสาว พรนารายณ์ สุขศรีนวล

21 นางสาว พรไพลิน เอ่ียมน่ิม

22 นางสาว พัชณิชา ภู่อยู่

23 นางสาว พัชริดา ลีฉลาด

24 นางสาว ภคพร สุวรรณโณ

25 นางสาว ภริตา คนหม่ัน

26 นางสาว รุ่งศิริ สุขอุดม

27 นางสาว วรรณศิลป์ นิรันดร์พุฒ

28 นางสาว วรินทร สมบูรณ์พันธ์

29 นางสาว วาสิตา เพ็งช่วย

30 นางสาว ศศธร กุศลรักษาสกุล

31 นางสาว ศศิกานต์ แซ่เฮ้ง

32 นางสาว ศศิธร ปรุงทองดี

33 นาย สรชา ช านาญศิลป์

34 นางสาว สาวิตรี พวงงาม

35 นางสาว สุดารัตน์ สุขวาปี

36 นางสาว สุวรรณา โพธ์ศรี

37 นางสาว อภิรดี หาญเรือง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับท่ี

1 นาย กษิด์ิเดช พันธ์พืช

2 นาย กานต์ กิจกนกอุดมเดช

3 นาย ขจรพรรณ ตรีอินทอง

4 นางสาว ครองขวัญ นามีผล

5 นางสาว จาริยา ธีรเสนี

6 นางสาว ชมดาว หน่อทอง

7 นางสาว ชลดา ยะวังพล

8 นาย ชาญนิธิ สุขลักษณ์

9 นางสาว ชุติมณฑน์ วิศวประทีป

10 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูเกตุ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 17 - 
ล าดับท่ี

11 นาย ฐิติภัทร์ โนนมะหิง

12 นางสาว ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์

13 นางสาว ณัฐฤทัย ศิริสอน

14 นาย ณัฐวัฒน์ กุลวงค์

15 นางสาว เตชินี แก้วศรีคร้าม

16 นาย ธนกานต์ ชีวพิสุทธ์ิ

17 นาย ธนาพสิษฐ์ ธนาเกียรติธิติ

18 นาย ธรรมสรณ์ กุลเกษตร

19 นาย นฤดล มีน าพันธ์ุ

20 นางสาว นลิสา ชูศรี

21 นาย นิธิวิทย์ ปานวิกรัยโชค

22 นางสาว บุณยาพร จงประสิทธ์ิ

23 นาย ปิยวัฒน์ รัตนชัยฤทธ์ิ

24 นางสาว พรชนิตว์ เภสัชชะ

25 นางสาว พรรณพัชนันท์ อุบลพงศ์

26 นาย พฤกธินันท์ ม่ันคง

27 นาย พัฒน์ภูมิ พึงรักษา

28 นางสาว พิมพ์พิชชา คงสถิตย์

29 นาย พิสิษฐ์ ขันทอง

30 นาย พุฒิเมธ รุจิรกุล

31 นางสาว ภัททิยา เดชาฤทธ์ิ

32 นางสาว ภัทรภรณ์ พันธุรัตน์

33 นางสาว มาภัสสร มาบางยาง

34 นาย รวิกร บรรจงชาติ

35 นาย รังสิมันต์ุ ซันชาวนา

36 นาย รัฐ เพ่ิมเกียรต์ิตระกูล

37 นาย เลิศนรา จันทสิทธ์ิ

38 นาย วรายุทธ ชัยค าภา

39 นาย วัชรพล นามขันต์

40 นาย วันชัย รงค์ประเสริฐกุล

41 นางสาว วิชิตา สายชัยภูมิ

42 นางสาว วิมลิน โตเฟ่ือง

ช่ือ - นามสกุล



- 18 - 
ล าดับท่ี

43 นางสาว วิวรรธนี สีค าหารณ์

44 นาย ศตวรรษ บุญกิจ

45 นางสาว ศริญญาพร เอ่ียมสอาด

46 นางสาว ศศิวิมล หนูด า

47 นาย ศศิศ ฤทธิมัต

48 นาย ศุภวิชญ์ จันทรขันตี

49 นางสาว สมัชญา สิมสวัสด์ิ

50 นาย สิรวิชญ์ บุญประเสริฐ

51 นางสาว สุธิมา บัวระภา

52 นางสาว อัญชัญ เหิมฮึก

53 นางสาว อันนา สอนบุญตา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส

ล าดับท่ี

1 นางสาว กฤติยา ขันตระกูล

2 นางสาว กานต์ติมา โมรารัมย์

3 นางสาว คีตราสุภา ศุภวุฒิชัยกุล

4 นางสาว ชุติกาญจน์ บุณยพร

5 นางสาว ณฐกร สุขคล้าย

6 นางสาว ณัฐฐาพร สร้อยจ าปา

7 นางสาว ณัฐวลัญช์ แสนสติ

8 นางสาว ณัฐวัลลีย์ บุญทิพย์จ าปา

9 นางสาว ณิชชิศา ดวงเดือน

10 นางสาว ทัดดาว ศรีตะวัน

11 นางสาว ธนัชชา ธนบัตร

12 นาย นทีธร ป้อมเชียงพิณ

13 นางสาว นวพร โสภณ

14 นาย นิพนธ์ ค าแหง

15 นางสาว บุษกร จันทร์งาม

16 นางสาว ปวิณากร แป้นโสม

17 นาย ปิยวัฒน์ งามกระบวน

18 นางสาว ปูวิดา เผือกเงิน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 19 - 
ล าดับท่ี

19 นางสาว พัฒน์นรี แป้งกลัด

20 นางสาว พิชชาพร น้อยสุข

21 นางสาว เพชรลดา ดวงพรมณฑล

22 นางสาว ลลิพีญา โสพรรณเมธ

23 นางสาว วรารัตน์ จงกล

24 นางสาว วีร์สุดา อยู่สุข

25 นางสาว สุพิชชา วงศ์แตง

26 นางสาว สุภัคตรา นพศิริ

27 นางสาว อัยลดา แสงหิงห้อย

28 นางสาว อินธุอร อวยชัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ ประนม

2 นางสาว กรกนก ชูมาก

3 นางสาว กัญยาณี ร่ืนมีแสง

4 นาย จักรพงษ์ ป่ินนิล

5 นางสาว ณัฐนันท์ ปรุงนา

6 นางสาว ตะวัน สุรดิเรกไชย

7 นางสาว ตัสนีม ประเสริฐสมบูรณ์

8 นาย เตชิต ศรีสุภา

9 นางสาว ปาจรีย์ สุขเหลือ

10 นางสาว ปิยธิดา ขันเขตร์

11 นางสาว พรหมพร ฝัดค้า

12 นางสาว พิมศศิ บุญปาน

13 นางสาว ภรณ์สิริ มีชัย

14 นาย ภวัต หวันโซ๊ะ

15 นางสาว ภัสรานันท์ นพอภิรักษ์กุล

16 นางสาว ภิรัญญา คงวัฒนสิน

17 นางสาว มัสหยา ค าป้อง

18 นาย เมธิ มากศิริ

19 นางสาว ลลิตา ดวงจินดา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 20 - 
ล าดับท่ี

20 นาย วรรธนะ ชิดชอบ

21 นางสาว วริศรา หนูเอียด

22 นางสาว วิจิตตรา ลาภประสิทธ์ิ

23 นางสาว ศรัลญา อมรรติรัตน์

24 นางสาว ศิรภัสสร จันทร์เมือง

25 นาย สรยุทธ ศรีน ้าอ้อม

26 นางสาว สุธีมนต์ จันทร์แจ่มแสง

27 นาย อนุพงษ์ มูลมืด

28 นางสาว อัญชิสา ธีรกุลเดช

29 นางสาว อัญชิสา ปัญญารอด

30 นาย ไอทยา อินทนนท์

ช่ือ - นามสกุล



- 21 - 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชนันทร์ บุญทัน

2 นางสาว กนกวรรณ ด้วงโต้ด

3 นางสาว กมลชนก ลีเจ้ยวะระ

4 นาย กรณ์ศรัณย์ สวัสดี

5 นางสาว กรพินท์ บัวศรี

6 นางสาว กรรณิการ์ โพธ์ิแสง

7 นางสาว กรองทอง กันทา

8 นาย กฤชเพชร เคล้าคลึง

9 นางสาว กฤษฏิยาภัทร รูปสมดี

10 นางสาว กัญจนพร พรมประสิทธ์ิ

11 นางสาว กัญญรัตน์ แสงไพโรจน์

12 นางสาว กัญญ์วรา ทองมาก

13 นางสาว กัญญาวีร์ ขัตติยานุวัฒน์

14 นางสาว กันญมน อุดมเดชทรัพย์

15 นางสาว กันย์ธิดา ธิสกุล

16 นางสาว กัลย์รัตน์ ตันนิมิตรกุล

17 นางสาว กัลยา บุญล ้า

18 นางสาว กัลยากร อุ่นเรือน

19 นางสาว กาญจน์ณชา สมานมิตร

20 นางสาว กานต์ธิดา กุมพล

21 นางสาว กานต์พิชชา ฤกษ์กังวาน

22 นางสาว กานติศา ณ รินทร์

23 นางสาว ก่ิงกาญจน์ สดเอ่ียม

24 นางสาว กิตติภรณ์ กองจันทึก

25 นางสาว กิรณา เอิบอ่ิม

26 นางสาว กุลธิดา อกนิษฐากร

27 นางสาว กุลนันทน์ มัชมี

28 นางสาว กุลนิษฐ์ หาญตระกูล

29 นางสาว กุลปาตี โชคดีพิชิต

คณะอักษรศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล



- 22 - 
ล าดับท่ี

30 นางสาว เกร็ดแก้ว ผิวอ่อน

31 นางสาว เกวลิน หาญสุทธิชัย

32 นางสาว เกศกนก สุวรรณประเสริฐ

33 นางสาว แก้วเกล้า มีศักด์ิ

34 นางสาว ขวัญธิดา แสนกล้า

35 นางสาว ขวัญนภา ศรีวังโป่ง

36 นาย เขมชาติ ขจรผล

37 นางสาว จันทร์ธิดา สอนสวาส

38 นางสาว จันทิพย์ แดงนุ้ย

39 นางสาว จารวี แฉล้มวารี

40 นางสาว จิตตินี ปิติ

41 นางสาว จิรณารินทร์ แซ่แต้

42 นางสาว จิรภา ไสยวิริยะ

43 นางสาว จีรดา ธิกุลวงษ์

44 นางสาว จุฑามาศ ไมหมาด

45 นางสาว จุฑามาศ นิลเลิศ

46 นางสาว จุฑามาศ แสงมาศ

47 นางสาว เจนจิรา พิมพาณี

48 นางสาว ฉัฐกนก ผดุงศิลป์

49 นาย ฉัตรณรงค์ แกล้วกล้า

50 นางสาว ชญานิศ ฟุ้งธรรมสาร

51 นางสาว ชญานิษฐ์ สุดเรือง

52 นางสาว ชนกนันท์ สุสุทธิ

53 นางสาว ชนม์นิภา ศรีพรมรี

54 นางสาว ชนัญญา วรรณสุทธ์ิ

55 นางสาว ชนัญธิดา จ าปาทุม

56 นางสาว ชนิตา กล่ันสว่าง

57 นางสาว ชนิสรา ขันเล่ือน

58 นางสาว ชภัทรวนันท์ เครือจันทร์

59 นางสาว ชมพูนุช มาจอมศรี

60 นางสาว ชมพูนุท ผลินยศ

61 นางสาว ชลดา สุวรรณะ

ช่ือ - นามสกุล



- 23 - 
ล าดับท่ี

62 นางสาว ชลธิชา พูลสี

63 นาย ชลธิศ ทองมี

64 นางสาว ชลวรางค์ แสงทอง

65 นางสาว ชลันธร วดีศิริศักด์ิ

66 นางสาว ชวิศา บุญดล

67 นางสาว ชวิศา เรืองศรี

68 นางสาว ชาลิสา แซ่จอง

69 นาย ชุณห์ ขวดพุทรา

70 นางสาว ชุติกาญจน์ แจ่มใจหาญ

71 นางสาว ชุติกาญจน์ เชิงฉลาด

72 นางสาว โชติกา จุ้ยเจริญ

73 นางสาว ซาร่าห์ ลิมบู

74 นางสาว ญาณินี แสงสุรัตน์

75 นางสาว ญาณินี จ าปาโชค

76 นางสาว ญาณิศา เสนะกูล

77 นางสาว ญาดา เชาวนะ

78 นางสาว ญาดา สุขแสงเพ็ชร

79 นางสาว ฎาฑพร ศึกษา

80 นางสาว ฐิตารีย์ พนังวิเชียร

81 นางสาว ฐิตารีย์ ศุภกิจธนาพัฒน์

82 นางสาว ฐิติกร ครุธแก้ว

83 นางสาว ฐิติญา พละศักด์ิ

84 นางสาว ฐิตินันท์ ศรีชัย

85 นางสาว ฐิติพันธ์ พรหมช่วย

86 นาย ฑนวัฒน์ แสงมะลิ

87 นางสาว ฑิตยา เอกอุรุ

88 นางสาว ณฐกมล ไกยชาติ

89 นางสาว ณบุญพร แก้วกระจ่าง

90 นางสาว ณภัทร สุขร่วม

91 นางสาว ณภัทรา จารุพฤฒิพงศ์

92 นางสาว ณยากานต์ ก่ิงก้าน

93 นาย ณัชพล ลิมโกมลวิลาศ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

94 นางสาว ณัฎฐณิชา น้อยสุวรรณ์

95 นางสาว ณัฎฐ์นิชชา ด ารงลินไธสง

96 นางสาว ณัฏฐณิชา อัมพรสินธ์ุ

97 นางสาว ณัฏฐณิชา สาโรจน์

98 นางสาว ณัฐกฤตา ลาภบุญมังคล

99 นาย ณัฐกิตต์ิ โรจน์จันทร์

100 นางสาว ณัฐชนก อู๋

101 นางสาว ณัฐชา ค านึง

102 นางสาว ณัฐฐิกานต์ ทาสุธรรม

103 นางสาว ณัฐณิชา เดชะ

104 นางสาว ณัฐณิชา ณ ค า

105 นางสาว ณัฐณิชา เสือพันธ์ุเจริญ

106 นางสาว ณัฐณิชา ณ บางช้าง

107 นางสาว ณัฐณิชา ตันติวิสุทธ์ิ

108 นางสาว ณัฐณิศา เรืองศรี

109 นางสาว ณัฐธิดา กมล

110 นาย ณัฐพงษ์ ร่มวาปี

111 นางสาว ณัฐพร ช่วงบุญศรี

112 นางสาว ณัฐริณี ทองนุ่ม

113 นางสาว ณัธกานต์ บุญจูบุตร

114 นางสาว ณิชกานต์ บินอาหมัด

115 นางสาว ณิชานันท์ สิริกุลเมธานนท์

116 นางสาว ดนิตา ยงพิศาลภพ

117 นางสาว ดรวรรณ แซ่ต้ัง

118 นางสาว ดาราวดี วงษ์ดาวดึงส์

119 นางสาว ตวิษา พงค์รัตน

120 นางสาว ทักษอร เป็นสุข

121 นาย ทินภัทร ชละเอม

122 นางสาว ทิพรักษ์ ศรีเทพย์

123 นางสาว ทิพวรรณ สีลารัตน์

124 นาย ทิวทัศน์ กกฝ้าย

125 นางสาว ทิวาพร จรูญศิริ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

126 นาย ธนธรณ์ เจริญเดช

127 นางสาว ธนพร เบ็ญจกิจ

128 นางสาว ธนภรณ์ วรุณชัยมงคล

129 นางสาว ธนภรณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์

130 นางสาว ธนภรณ์ ปานบัว

131 นางสาว ธนสรพร บรรพบุรุษ

132 นางสาว ธนัชชา ชาญดิลกโชติ

133 นางสาว ธนัชพร ไหพลอย

134 นาย ธนาคาร คงเกิด

135 นางสาว ธนาวดี เมธา

136 นางสาว ธนิดา คงปราโมทย์

137 นางสาว ธนิษฐา แหมไทสง

138 นางสาว ธมนพร นิลสาคู

139 นางสาว ธวัลรัตน์ สินสุวรรณ์

140 นางสาว ธัญชนก ชุนประเสริฐ

141 นางสาว ธัญชนิต เลิศรวมพร

142 นางสาว ธัญญรัตน์ วงษ์จันทร์งาม

143 นางสาว ธัญญาภรณ์ เขียววิลัย

144 นางสาว ธัญญาภรณ์ พูนสวัสด์ิ

145 นางสาว ธัญทรัพย์ ภูบุญปลูก

146 นางสาว ธัญนุช สุวรรณศรี

147 นางสาว ธัญลักษณ์ กิติสิทธิชัย

148 นางสาว ธัญวรรณ มาศภมร

149 นางสาว ธันยพร พินิจ

150 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลต้ัง

151 นาย ธีรเทพ พิบูลย์สังข์

152 นางสาว ธีร์วรา สุทธิประภา

153 นางสาว ธีวริศรา ไชยรัตน์

154 นางสาว นงนุช มูลค าศรี

155 นางสาว นงลักษณ์ วานิชพันธ์

156 นางสาว นฏกร เอ่ียมทรัพย์

157 นางสาว นพรดา ล้ิมประภัสสร

ช่ือ - นามสกุล
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158 นางสาว นภสวรรณ เสนอศักด์ิ

159 นางสาว นภัทร ชาญประโคน

160 นางสาว นภัสวรรณ จ าลอง

161 นางสาว นภัสสร ทองมี

162 นาย นรวิชญ์ พงศ์สุวรรณ

163 นางสาว นริสรา อนังคณกุล

164 นางสาว นฤพร ภูพาดหิน

165 นางสาว นฤภร สุ่มอ่ิม

166 นางสาว นฤมล บุญญาพิชิตเดโช

167 นางสาว นลินนิภา ยงยืน

168 นางสาว นลินี ทองขาว

169 นางสาว นวรส โพธ์ิไพจิตร

170 นางสาว นัชชา ป่ินกุล

171 นางสาว นัทธมน แก้วรอด

172 นางสาว นันท์นลิน จันทร์ทอง

173 นางสาว นัยภัค ลิมป์กาญจนวัฒน์

174 นางสาว น ้าทิพย์ การพันธ์

175 นางสาว นิชาภา วัฒนชาติ

176 นางสาว นิภารัตน์ ค าสามปอน

177 นางสาว บงกชกร แก้วควรชุม

178 นางสาว เบญจมาพร จันทร์วิเชียร

179 นางสาว เบญจวรรณ มหาพล

180 นางสาว เบญญา ภัทรเจริญโสภณ

181 นางสาว เบญญาภา เขียวหอม

182 นาย ปกรณ์ มาลาแก้ว

183 นางสาว ปณัชยา เช้ือรุ่งบุญ

184 นางสาว ปณิตา พูนสวัสด์ิ

185 นางสาว ปทิตตา เสนพงษ์

186 นางสาว ปพิชญา เดชมา

187 นางสาว ปภัสสร ใจอินต๊ะ

188 นางสาว ปภาวรินท์ จุ้ยพงษ์

189 นางสาว ปภาวรินท์ การจะโนศรี

ช่ือ - นามสกุล
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190 นางสาว ปรมาพร ภูงาม

191 นาย ปรเมศ เพ็ชรประพันธ์

192 นาย ปรเมศวร์ รัตนหิรัญสุข

193 นางสาว ประพิมพรรณ วงษ์ไพบูลย์

194 นางสาว ประภากร อินทองปาน

195 นางสาว ปริชตา เพ็ชรกระต่าย

196 นางสาว ปริณดา เต็งม่ิง

197 นางสาว ปรียาลักษณ์ ซ้ิมเจริญ

198 นางสาว ปวีณ์ริศา คณาสินธนวงศ์

199 นางสาว ปัญญดา สุนธารักษ์

200 นางสาว ปัญรดา เช่ือมวราศาสตร์

201 นางสาว ปัณฑรีย์ อมรวิลาศ

202 นางสาว ปัณฑารีย์ เก้าเอ้ียน

203 นางสาว ปัณฑิตา จันทร

204 นางสาว ปาณิสรา เทวอาชาไนย

205 นางสาว ปานไพลิน วงศามณีรัตนา

206 นางสาว ปารณีย์ จงปลูกกลาง

207 นางสาว ปาริชาติ คุณรัตน์

208 นางสาว ปาริชาติ แว่นเรืองรอง

209 นางสาว ปาริชาติ เช่ียวกสิกรณ์

210 นางสาว ปิยธิดา หารจ าปา

211 นางสาว ปิยะฉัตร ด ารงค์รัตน์

212 นาย ปิยะพงษ์ จุดสามัคคี

213 นางสาว ปุญชลิศา ปาริจฉัตต์

214 นาย ปุญณภพ พวงผกา

215 นางสาว ปุณณภา แจ้งพะเนียด

216 นางสาว ปุณณรัตน์ ผสมทรัพย์

217 นางสาว ปุณยนุช พันธ์ศรี

218 นางสาว ปุณิกา จันทร์วราภา

219 นางสาว ปุณิกา อุ่นอบ

220 นางสาว เปมนีย์ เฟ่ืองจร

221 นาย พงศ์ศภัค ชะรุ่งรัมย์

ช่ือ - นามสกุล
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222 นางสาว พงศ์สุภา พรอมตตระกูล

223 นางสาว พร สุขเจริญรัตน์

224 นางสาว พรนภา บุณยเกียรติ

225 นางสาว พรไพลิน พ่ึงแก่น

226 นางสาว พรรณษา สิทธิศักด์ิ

227 นางสาว พราวพิลาศ พัฒนสมบัติสกุล

228 นาย พศวีร์ เมทะนี

229 นางสาว พัชราภา หอมจันทร์

230 นางสาว พัชรินทร์ เหมือนมณี

231 นางสาว พัชรีย์พร มะสะพันธ์ุ

232 นางสาว พัฐสุดา เขียวชะอุ่ม

233 นางสาว พัณณิตา ภาระพงษ์

234 นาย พันธการ ป้องพาล

235 นางสาว พันพัสสา เส็งหนองแบน

236 นางสาว พาขวัญ เฉลิมไตรรัตน์

237 นางสาว พาณิภัค พันธ์ุเสือ

238 นางสาว พิชชาพร ล ากอง

239 นางสาว พิชญ์สินี ริวรรณ

240 นางสาว พิชามญช์ุ ขนอม

241 นางสาว พิทยาภรณ์ ศิริกันรัตน์

242 นางสาว พินทุอร ดวงเงา

243 นาย พิพัฒน์พงษ์ ทองแดง

244 นางสาว พิมพกานต์ ดังก้อง

245 นางสาว พิมพ์ญาดา กรรณานุวัฒน์

246 นางสาว พิมพ์ผกา เนียมหนองตูม

247 นางสาว พิมพ์มาดา น้อยวงษ์

248 นางสาว พิมพ์มาดา บุญพัฒนพงศ์

249 นางสาว พิมพ์ร าไพ สังสัญชาติ

250 นางสาว พิมพ์สิริ ทองจันทร์

251 นางสาว พิมพิกา อยู่สุขศรี

252 นางสาว พิมลวรรณ อินทรพงษ์

253 นางสาว พิมวิมล ก าเหนิดทอง

ช่ือ - นามสกุล
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254 นางสาว พิริยากร ธานี

255 นางสาว พุทธินันท์ พุทธรักษา

256 นางสาว เพชรลดา คงฤทธ์ิ

257 นางสาว เพชรลดา เกียงเอีย

258 นางสาว เพชรลดา มะกรูดทอง

259 นางสาว เพชรลดา โพธ์ิทอง

260 นางสาว ฟ้าใส สุดทองคง

261 นางสาว ภควดี อุ่นซ่ี

262 นางสาว ภควดี ม่ันคงนวกิจ

263 นางสาว ภรภัทร มารุ่งเรือง

264 นาย ภวินท์ ปัญญาวุธานนท์

265 นางสาว ภัฐธีรา ปิยะโชคณากุล

266 นางสาว ภัทรนันท์ ศิลานันท์

267 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ธัณญจิรัชย์

268 นางสาว ภัทราพร รามนัฏ

269 นางสาว ภาสิณี หอมหวล

270 นางสาว ภาสินี ปัจฉิม

271 นางสาว ภิชา ครุฑสินธ์ุ

272 นาย ภูฟ้า คุณุ

273 นางสาว ภูฟ้า เกตุสมบูรณ์

274 นาย ภูเมธ เฟ่ืองปัญญา

275 นางสาว ภูษณิศา วังสะปัญญา

276 นางสาว มณฑกานต์ ทาอุบล

277 นางสาว มรกต ศิริวรรณา

278 นางสาว มัญฑิตา ไทรบุญจันทร์

279 นางสาว มาริสา จันทร์ศรี

280 นางสาว มาลัน คล้ายสุบิน

281 นางสาว มิรันตี จุลเวช

282 นางสาว มุทิตา ภวารศรี

283 นาย ยุธาชิต วงศ์อุดมรุ่งกิจ

284 นางสาว เยาวนาฎ บุญแนบ

285 นางสาว โยษิตา สามทอง
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286 นาย รณกร ผิวยะเมือง

287 นางสาว รดา สูงสง่า

288 นางสาว รวงข้าว อุบลบาน

289 นางสาว รวิภา ศรีมงคล

290 นางสาว รวิสรา สาธุพงษ์

291 นางสาว รวิสรา เวียงอินทร์

292 นางสาว ร้อยแก้ว วงษ์นอก

293 นางสาว รักษิณา เอ่ียมละออ

294 นางสาว รัชนีกร เทียนสว่าง

295 นางสาว รัชพร ขะแมสันเทียะ

296 นางสาว รัญชนา จันทเกตุ

297 นางสาว รีเบกก้า ฮิกก้ินส์

298 นางสาว ลฎาภา เสนแก้วปรมัท

299 นางสาว ลักษณพร พานเทียน

300 นางสาว ลักษิกา เจียมอมรโอภาส

301 นางสาว ลัลน์วรัท ใจวงค์

302 นางสาว วชิรญาณ์ ส าเภาทอง

303 นาย วชิรวัตต์ิ อนันตชาติ

304 นางสาว วณิชชา ภพรัตน์

305 นาย วทัญญู เตียสุวรรณ์

306 นางสาว วทันยา ตรีวิเศษ

307 นางสาว วนัชพร กิตติเวทยานุสรณ์

308 นางสาว วรรณนพร อันทสิน

309 นางสาว วรัชญา จันทร์ชูลิด

310 นางสาว วรัทยา เคล่ือนสุข

311 นางสาว วราภรณ์ บุญศักด์ิ

312 นางสาว วริศรา ติดวงษา

313 นางสาว วฤณดา รัฐโชติเดชา

314 นางสาว วศินี พานิชย์

315 นางสาว วันนิสา ดับประดิษฐ์

316 นางสาว วานีต้า กูลจิ
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317 นางสาว วาสิตา ทรงสถิตย์เมธา

318 นางสาว วิธิตา เพชรพิศาล

319 นางสาว วิภาดา คลองข่อย

320 นางสาว วิมลรัตน์ กลันทกสุวัณณ์

321 นาย วิศรุต ตะก้อง

322 นาย วิศรุตน์ รุ่งเอนก

323 นาย วีรภัทร อินทนิล

324 นางสาว ศลิษา สิริเบญจวงศ์

325 นางสาว ศศิทร แตงอ่อน

326 นางสาว ศศิธร คิมุระ

327 นางสาว ศศิธร ทองจีน

328 นางสาว ศศิปรียา สายัญ

329 นางสาว ศิริกัญญา สีดา

330 นางสาว ศิริขวัญ เจริญศิลป์

331 นางสาว ศิริญากร เสมสฤษด์ิ

332 นางสาว ศิริวรรณ ด าค า

333 นางสาว ศุภกานต์ รุมา

334 นาย ศุภชัย สุขช่วย

335 นางสาว ศุภดา สุภาวงศ์ศรี

336 นางสาว ศุภานิช เศรษฐกิจ

337 นางสาว ศุภาศัย รัตนวงศ์นรา

338 นางสาว ศุภิสรา ขาวสะอาด

339 นางสาว สขิลา เจริญสมบัติ

340 นาย สรัล เลิศประภามงคล

341 นางสาว สรินธร ณ พัทลุง

342 นางสาว สัจจพร อ่อนฉวี

343 นางสาว สาริณี นาคนวล

344 นางสาว สาลิณี โยชน์ด้วง

345 นาย สิรวิชญ์ จริยา

346 นาย สิรวิชญ์ จิตสถ่ิน

347 นางสาว สิริกานต์ อุปถัมภ์

348 นางสาว สิรินดา สังข์เผือก
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349 นางสาว สิริยากร นกแก้ว

350 นางสาว สิริยากร น ้าค า

351 นางสาว สิริยุพา บรรจบ

352 นางสาว สิริรักษ์ แดงเลิศ

353 นางสาว สุธาพร บุตรแก้ว

354 นางสาว สุธิณี จ านงค์จิตต์

355 นางสาว สุนันทา ชีวโรจน์ณรงค์

356 นางสาว สุประวีณ์ แก้วปัตตา

357 นางสาว สุพรรษา พจนารถ

358 นางสาว สุพิชฌาย์ วังถนอมศักด์ิ

359 นางสาว สุพินดา ปัทมกุลชัย

360 นางสาว สุภัสสร สุพาณิชย์เจริญชัย

361 นางสาว สุภิชชา ไถ้เงิน

362 นางสาว สุมินทรา สุขโจ้

363 นางสาว สุรีรัตน์ เร่งเจริญรัตน์

364 นางสาว สุวนันท์ สูงลอย

365 นางสาว สุวภัทร เมฆช่วง

366 นางสาว สุวิมล ย้ิมลมัย

367 นาย เสฏฐนันท์ สุภาวงค์

368 นางสาว หทัยรัตน์ อาจทวีกุล

369 นางสาว หฤทัย โคตรสุวรรณ์

370 นางสาว เหมือนฝัน ป่ินเพ็ชร์

371 นางสาว อชิรญา แสงแก้ว

372 นางสาว อทิตยา เกิดศิริ

373 นางสาว อนัญญา อุตจันทร์

374 นางสาว อนัตตา เกตุบุญเล้ียง

375 นางสาว อโนทัย พรงาม

376 นางสาว อภิชญา กันศิริ

377 นาย อภิชา ศรีบุศกร

378 นางสาว อภินปภา พ่วงดี

379 นางสาว อมินตรา เวชชะ

ช่ือ - นามสกุล



- 33 - 

ล าดับท่ี

380 นางสาว อรณิชา จินดา

381 นางสาว อรปรียา กล่อมปัญญา

382 นางสาว อรพิชา จูธารี

383 นางสาว อริสา ธรเสนา

384 นางสาว อริสา กิริยา

385 นางสาว อักษราภัค เอกวิลัย

386 นางสาว อัจจิมา โพธ์ิจินดา

387 นาย อัจฉริยะ เขียวอ่อน

388 นาย อัศวพล พลสงคราม

389 นางสาว อาทิติยา ดิษฐ์เล็ก

390 นางสาว อาทิมา ส่ือสุวรรณ์

391 นางสาว อารียา โพชนะจิตร

392 นางสาว อาวาติฟ มากาสะ

393 นาย อิมรอน ดือราวี

394 นาย เอกกิตติ อุค า

395 นางสาว เอม่ี หว่อง

396 นางสาว เอสิตา สุขศรีบูรณ์อ าไพ

397 นางสาว แอ๊ปเป้ิล ไม่มีนามสกุล

398 นางสาว ไอริณ แก้วมีจีน

399 นางสาว ไอลดา เขมะเศรษฐศิริ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝร่ังเศส)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กรรณิการ์ โยมเมือง

2 นางสาว ชาลิษา ทรายขาว

3 นางสาว ชุติภา ใบม่วง

4 นางสาว โซเฟียร์ ซาราทติน

5 นางสาว ธันย์สิตา รุจิธนเศรษฐ์

6 นาย รัชชานนท์ รอดใจ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กรกมล พวงแก้ว

2 นางสาว กรรณิการ์ ทองทัพไทย

3 นาย กันต์กวี ศังขานนท์

4 นางสาว จันทชนก เกิดศรีเพ็ง

5 นางสาว จิดาภา เรืองสระ

6 นาย จิรายุ คงวุฒิ

7 นางสาว เจนิสตา ทองดอนพุ่ม

8 นางสาว ชฎาธาร ลือฉ่อง

9 นางสาว ณัฐณิชา ขันด ารงรักษ์

10 นางสาว ณัฐสลิล อิศรางกูร ณ อยุธยา

11 นางสาว ณุตตรา บุญช่วย

12 นางสาว ดาปนีย์ ผ่องมณีวงศ์

13 นาย ธรรมนิตย์ เตียกประโคน

14 นางสาว นงนภัส แป้นปล้ืม

15 นาย นันทกรานต์ จันทร์โสม

16 นางสาว นิภาภัทร สิริเหล่าตระกูล

17 นางสาว บวรทัช อดุลรัมย์

18 นางสาว บุษยมาส กังใจ

19 นาย ปฏิพล เปล่ียนสี

20 นาย ป่ินมนัส อมัติรัตน์

21 นางสาว พชรพร ลอยเลิศ

22 นางสาว พัชราภา อินทรักษา

23 นางสาว พิชญ์นาฎ ศรีสราญกุลวงศ์

24 นาย พีรวิชญ์ กลอยค า

25 นาย พีระพัฒน์ กันทะวงค์

26 นางสาว ภัฑราภรณ์ เมาไธสง

27 นางสาว มาติกา พิกุลทอง

28 นาย เมืองกาญจน์ ยะนิล

29 นาย รุ่งโรจน์ มีนุช

30 นางสาว ลดารินทร์ ปะกิระคัง

31 นางสาว วรรณรัตน์ นะคะจัด

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

32 นางสาว วัลยาภรณ์ ธรรมเนียมใหม่

33 นาย ศุภเชษฐ์ เศารยะสิทยา

34 นาย สถิรวิทย์ วัฒนศิริบุตร

35 นาย สิทธิพล น ้าค า

36 นางสาว สุทธิดา ตาลเพชร

37 นางสาว สุธาสินี ช่ืนพิศาล

38 นางสาว สุภาพร วิชัยวงค์

39 นางสาว อลิสา ฑีฆะสุข

40 นางสาว อัญญารัตน์ ม่ันศักด์ิ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับท่ี

1 นาย ธนันต์ชัย เอ่ียมก๊ัก

2 นาย ปกรณ์ วสุธาร

3 นางสาว ปุญญารักษ์ ครุฑพันธ์ุ

4 นางสาว วาธิชา มูลสุวรรณ

5 นางสาว สาวิตรี แสวงทรัพย์

6 นาย เสกสรรค์ จันทมาศ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กรวรรณ ธนะมูล

2 นาย คมชาญ ศิริลักษณานุกุล

3 นาย ชนกันต์ เหมือนกูล

4 นาย ชยุตม์ สุคนน้อย

5 นางสาว ชลธิชา พิมพ์สวัสด์ิ

6 นางสาว ญาดา เป่ียมเจริญ

7 นางสาว ณพฤมณ ตรัยรัตนพิทักษ์

8 นางสาว ณัชชา โคฮุด

9 นางสาว ณัฐกมล แก้วดก

10 นาย ณัฐวุฒิ ประเพชร

11 นางสาว ทิพย์รดา กลางเนตร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

12 นางสาว แทนใจ เกษแก้วเกล้ียง

13 นางสาว นงนภัส นิมิต

14 นางสาว นันนภัส ยุตัน

15 นางสาว ประวีนพร สันพินิจ

16 นางสาว ปวิชญา ม่ังค่ัง

17 นางสาว ปาริชาต จูปรางค์

18 นางสาว ป่ินแก้ว สุวรรณบ ารุง

19 นางสาว เปรมิกา ทรัพย์มามูล

20 นาย พชร บุญเพ็ง

21 นางสาว ภัทราภรณ์ อ่ิมแมน

22 นาย โภคิน จินตนพันธ์

23 นางสาว มาริสา บุญสร้าง

24 นางสาว วานิษฐา มณีค า

25 นางสาว วิรัลยุพา สังข์สาลี

26 นางสาว ศิริอักษร พวงจันทร์

27 นางสาว สิริกร เย็นเพ็ชร

28 นางสาว หริญชญา วันชาญเวช

29 นางสาว ไหมขวัญ สุกใส

30 นาย อภิสิทธ์ิ ไตรพิษ

31 นางสาว อรปรียา ภูมิไชยา

32 นางสาว อินทิรา กัณหา

33 นางสาว อินทิรา ร่มโพธ์ิ

34 นางสาว อินทิรา เสนาจันทร์

35 นางสาว อินทุอร สิงหกลางพล

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับท่ี

1 นางสาว ฉันทิศา เก้ือสังข์

2 นางสาว ชุติมา เอมโอษฐ์

3 นางสาว นลินนิภา สมบูรณ์

4 นาย นวมินทร์ แก้วอ าไพ

5 นางสาว ปนัยดา สุขภาค

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

6 นาย โภคิน ศูนย์รัมย์

7 นางสาว สุธาศิณี หนูพรหม

8 นางสาว อภิญญา น้อยสะอาด

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กฤตาพร ดะรีพัตร์

2 นางสาว ชลภัทร ศรีเพ็ง

3 นาย ธนชัย ทองกลม

4 นางสาว พรหมสร เลิศประพฤติ

5 นาย พันธกานต์ เวียนเตียง

6 นางสาว แพรวา ศิริวัฒนพันธ์

7 นางสาว วงศ์ชนก ชนินทร์ชนพงศ์

8 นางสาว สุวัจนี พินิจกิจ

9 นางสาว อภิสรา พิมูล

10 นางสาว อรศจี บ ารุง

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัญพิศลย์ ต้ังเสริมกิจ

2 นาย กิตติศักด์ิ เส็นสกุล

3 นางสาว เขมฤทัย แวงโสธรณ์

4 นางสาว จณิสตา ไวศยรุ่งเรือง

5 นางสาว จิณัฐตา รัตนรณชาติ

6 นางสาว จิรประภาวี แซ่ล้ิม

7 นางสาว จิรัชญา นวกะคาม

8 นางสาว จิราพร ใจม่ัน

9 นางสาว ชนิดา สัตบุศ

10 นางสาว ชลธาร บุญชด

11 นางสาว ชาลิสา ทิพยชิต

12 นางสาว ชุติญา ป้านสวาสด์ิ

13 นางสาว ฎรินรัตน์ ทรัพย์ศิริพันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

14 นางสาว ฐิตาพร ชนะ

15 นางสาว ณัญรณา เสียมไหม

16 นาย ณัฐณวัฒน์ ไตรรัตนภรณ์

17 นางสาว ณัฐณิชา หนูอ่ิม

18 นางสาว ณิธิตรา ราชบุญเรือง

19 นางสาว ธนวรรณ บัวศรี

20 นางสาว ธนัชพร คงสุวรรณ

21 นาย ธวัชชัย กองทุ่งมน

22 นาย ธารธรรม คงสอาด

23 นางสาว ธีรารัตน์ ธนเสถียรรัตน์

24 นางสาว นพนัส เอ่ียมสนธิทรัพย์

25 นางสาว นภษร พิชิตธนปัญญา

26 นางสาว นภาภัช วินิตนพคุณ

27 นางสาว นาฏจริยา ท่าน ้าต้ืน

28 นางสาว น ้าทิพย์ โกฏิปภา

29 นางสาว เนรัญชลา ศรีอรุณ

30 นางสาว ปนิตา ช่ืนมาธูรไพจิตร

31 นางสาว ปพิชญา ชีชะวา

32 นางสาว ปพิชญา ผ่ึงผาย

33 นางสาว ประภัสสร แย้มบุรี

34 นางสาว ปาริชาต วรเลิศฤทธิชัย

35 นางสาว ป่ินรัตน์ โมท้ง

36 นางสาว พรธีรา กิตติวงศ์ธรรม

37 นาย พรหมกร ศรสมบูรณ์

38 นาย พฤหัส หมาดหมาน

39 นางสาว พลอยชมพู ชลยุทธ

40 นางสาว พัณณิตา แสงนิล

41 นางสาว พิณกวี รอดตัว

42 นางสาว พิมพ์มาดา แสงสุวรรณ

43 นางสาว แพรวา คุ้มผล

44 นางสาว ภัคจิรา พนาศุริยสมบัติ

45 นางสาว ภัทรธิดา ปานทอง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

46 นาย ภูมิรพี วีระพันธ์

47 นาย ภูริณัฐ อาทิตย์ทอง

48 นาย ภูวิศ ภัทรยานนท์

49 นาย ยุทธนา สนิทผล

50 นางสาว ลลิดา ระนาฏศิลป์

51 นางสาว วรรณพร ทองสุข

52 นางสาว วรรณวลัย หอมเกตุ

53 นางสาว วิภานี คงศีล

54 นางสาว วิยดา ผาแสง

55 นางสาว ศตพร เลาห์อุทัยวัฒนา

56 นาย ศราวุฒิ เพชรพันธ์

57 นางสาว ศรีรัตน์ ศรีชุมพล

58 นางสาว ศศิคุณ นามคุณ

59 นางสาว ศศิศ ตะถาวร

60 นางสาว ศุภการ นงนุช

61 นางสาว สุชานันท์ ธีรภาพสกุลวงศ์

62 นางสาว สุทินา สุรินา

63 นางสาว สุภาวิณี เมืองแดง

64 นางสาว สุวพิชญ์ ทองฑีฆา

65 นางสาว หทัยชนก ประสงค์สุข

66 นางสาว อภิชญา งามแสงสิริทรัพย์

67 นางสาว อภิสรา ประภาอภิรัตน์

68 นางสาว อรณิชา ชนะกุล

69 นางสาว อารยา ขุนพิลึก

70 นางสาว แอนลิต้า โฮ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกรส ม่ันเจริญ

2 นางสาว กมลเนตร ต้ังไพบูลย์วณิช

3 นาย กรุณา ช้ันประเสริฐโยธิน

4 นาย กฤติธี วรรณลาวัณย์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

5 นาย กลวัชร์ ปานจันทร์

6 นางสาว กษิรา ธนาสินทวีคูณ

7 นาย กิตติพนธ์ พันธ์ุจินดาวรรณ

8 นาย กิตติพัฒน์ วิทย์วัฒนานนท์

9 นางสาว เกวลี เดชนิติรัตน์

10 นาย คุณาสิน อินทร์จันทร์

11 นาย เจษฎา ทองส าราญ

12 นาย ชยามร มาตขาว

13 นางสาว ชลชัชษร ค้าผล

14 นางสาว ฐตมน เก่งกิจการ

15 นางสาว ฐานิตา เหล่ารัตน์ศรี

16 นาย ณภัทรสัณห์ จันทร์หอม

17 นางสาว ณัชชานันท์ ม่ิงมณี

18 นางสาว ณัฐฐิมา จันทร์ทอง

19 นางสาว ณัฐวลัญซ์ อมรเวช

20 นาย ณัทถารัช ธารากรพรชัย

21 นางสาว ตรีญา โต๊ะสะและ

22 นางสาว ทันญรัตน์ เฉลิมทรง

23 นาย ทัศน์พล ฮวง

24 นางสาว ธมนวรรณ สาลิตุล

25 นางสาว ธวัลรัตน์ วุฒิจินดาโรจน์

26 นางสาว ธัชนันท์ วิวัฒนเจริญชัย

27 นางสาว ธัญรดา อิงคามระธร

28 นางสาว ธิญาดา ทองประเสริฐ

29 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีสุภัคพร

30 นาย นพรุจ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

31 นางสาว นันท์นภัส อุทัยแพน

32 นางสาว นาเดีย เลาะมะ

33 นาย นาธาน อะกะมุงคุณ

34 นางสาว บัณฑิตา เครือคุณ

35 นาย บุรัณปกรณ์ นิยมญาติ

36 นาย ปนาถ ลีลางามวงศา

ช่ือ - นามสกุล



- 41 - 
ล าดับท่ี

37 นางสาว ปาลิตา อรุณศุภนิตย์

38 นางสาว ปิยะนิธ์ิ ส้ิวอินทร์

39 นาย ปิยะสรรพ์ ปิยสรรพกิจ

40 นาย พงษ์พิพัฒน์ พันธ์ุสถิตย์

41 นางสาว พรชนิตว์ อ้นคง

42 นางสาว พัชรพร อุทัยพรชัย

43 นางสาว พัชรฤดี สุวรรณประเสริฐ

44 นางสาว พิชามญธ์ุ อินทะจักร์

45 นาย พีรพล ปัญญาจิรวุฒิ

46 นางสาว ภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์

47 นางสาว ภัคษ์ศิณี ปรีชาธนะบัณฑิต

48 นาย ภัทรกร เทียนพิมาย

49 นาย ภากร สังข์ทอง

50 นาย ภูริทิษฏิ อัมพรสินธ์ุ

51 นางสาว มณิสรา ม่วงไหม

52 นางสาว มนัสนันท์ ขจรวงศ์วัฒนา

53 นาย มหาศาล มีพาลา

54 นางสาว มิรันตี อธิศัยตระกูล

55 นาย ยศพัทธ์ ศรีคุณพิทักษ์

56 นางสาว ลักษมี หินทอง

57 นางสาว วรรณิศา สุรัชนิติ

58 นางสาว วรันธร ทรัพย์พันแสน

59 นาย วัชรพงศ์ วงษ์ศรี

60 นางสาว ศรัญญา ใจกองแก้ว

61 นางสาว ศศิกานต์ พูลทรัพย์

62 นางสาว ศิโรรัตน์ ล้วนศักด์ิศรี

63 นางสาว ศุภรดา ก าไลทอง

64 นางสาว ศุภากร โสนทอง

65 นาย สรัญธร หาวารี

66 นางสาว สัจจาภรณ์ ใจเดช

67 นางสาว สิริกร เฮ็งพลอย

68 นางสาว สุชาดา เกตุชรา

ช่ือ - นามสกุล



- 42 - 
ล าดับท่ี

69 นาย สุทัศน์ เพชรมณีชัยชนะ

70 นาย อนันยช นามสุวรรณ

71 นางสาว อภิชญา สุภาพ

72 นางสาว อลิชา ราชะรี

73 นาย อัครวิทย์ สหสิทธิวัฒน์

74 นาย อานันทเดช คูณสมพงษ์

75 นางสาว อุทัยวรรณ หลาบสีดา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กุลธิดา แซ่อ้ึง

2 นางสาว ขวัญชนก วงศ์กาฬสินธ์ุ

3 นางสาว จิดาภา ชูบัวทอง

4 นางสาว จิตสิริ โสภณ

5 นางสาว จิราพร ปุณยธาดาพงศ์

6 นางสาว ชรัตน์ดา นวลเล่ือน

7 นางสาว ฐิรกานดา สว่างมนต์

8 นางสาว ฐิรญา บุญเป่ียม

9 นางสาว ณภัทร ไทยเจริญ

10 นางสาว ณัฐภรณ์ เกตุพุฒ

11 นางสาว ณัฐรดา รีบุญลาภ

12 นางสาว ณาลดา ยอดสร้อย

13 นาย ธนเสฏฐ์ โมราบุตร

14 นางสาว ธัญพิชชา คงเทพ

15 นางสาว ธิดาพร จ าปานิล

16 นางสาว ปภัสจิรา ปะวะศรี

17 นาย ปัณณ์ อธิคมานนท์

18 นางสาว ปาลิตา จันทร์พวง

19 นางสาว ปุณยาพร อยู่วงษ์อ๋ัน

20 นางสาว พรธิภา ภาคอ าพร

21 นางสาว พรรณรดา ปัชฌาบุตร

22 นางสาว เพชรริน สร้างทองดี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 43 - 
ล าดับท่ี

23 นางสาว วริศรา กสิกิจเมธา

24 นางสาว วิภวานี จ าเนียร

25 นางสาว สุกฤตยา แอบเพชร

26 นางสาว สุภจิรา เทียมแสน

27 นางสาว สุภางค์รัตน์ ท่วมประจักษ์

28 นางสาว อนุตตรีย์ มันทะกะ

29 นางสาว อรัชพร สระเนียม

30 นาย อัษฎา กิตติสัทโธ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย เกียรติภูมิ ศิริปรีชารัตน์

2 นางสาว จีระนันท์ ไชยเทพ

3 นางสาว จุฑารัตน์ บานแย้ม

4 นางสาว ชนัฐกานต์ พร่ังโอฬาร

5 นางสาว ฐานนันท์ วงษ์อินทร์

6 นางสาว ณัฏฐณิชา อินพานิช

7 นาย ดนัย หัสรังษี

8 นาย เตชินท์ ไชยดิษยาพงศ์

9 นางสาว ธนพร อินทรทัศน์

10 นางสาว ธนภรณ์ เกียวกุลวิวัฒนา

11 นาย ธนวัฒน์ ลิขิตอภิสิทธ์ิ

12 นาย ธนวัฒน์ ใจสุทธ์ิ

13 นางสาว ธีริศรา อุปเม

14 นางสาว นัฐธิตา ปะทิรัมย์

15 นางสาว บุษยมาส ปานทน

16 นาย ปฏิญญา นาคมา

17 นางสาว ประภัสสร โหรเวช

18 นางสาว พรรษกร คุดดอน

19 นางสาว พัชรพร สร้อยมณี

20 นางสาว พัชราภา โตบุญมี

21 นาย พาโชค แช่มม่ันคง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 44 - 
ล าดับท่ี

22 นางสาว ภรธิดา รมย์นลิน

23 นางสาว ภัทรสุดา ทองแท้

24 นางสาว มนทกานต์ สังขรัตน์

25 นางสาว ลัดดา อินทรมาร

26 นางสาว วิภาดา ห้วงน ้า

27 นางสาว วีนัส นาสวน

28 นางสาว ศศิกานต์ อติแพทย์

29 นางสาว ศิรภัสสร ทรงเท่ียง

30 นางสาว สิริยากร แสงเรือง

31 นางสาว สุวิชา เพาะพูน

32 นางสาว อชิตา เกตุเห่ง

33 นางสาว อมลรุจี สมสุข

34 นางสาว ไอรดา เอ่ียมสอาด

ช่ือ - นามสกุล



- 45 - 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพร เกิดรอด

2 นางสาว เกสรา แว่นรัมย์

3 นางสาว จารุภัทร พลหาญ

4 นางสาว จิรนันท์ ค าสา

5 นางสาว ชนาภา ภิญโญ

6 นางสาว ตรีคูณ สุวรรณพฤกษ์

7 นางสาว นิภาภรณ์ วงทอง

8 นางสาว บุญยานุช ธนะภูมิชัย

9 นางสาว ปุญญิศา คลองโนนสูง

10 นางสาว พีรดา วิจิตรพัชราภรณ์

11 นางสาว วีรวรรณ วงวรรณา

12 นางสาว สุชานันท์ ทิพย์สุภา

13 นางสาว สุธิตา สุทธิพันธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลลักษณ์ ศรีเจริญ

2 นางสาว ขนิษฐดา ฉายไธสง

3 นางสาว ครองศิริ ป้องไฝ

4 นาย ณัฐพล ไทยเกิด

5 นางสาว ทยาธร วัฒนจันทร์

6 นาย ธนธรณ์ อภัยจิตต์

7 นาย ธันวา มีสกุล

8 นาย ภูมิพิพัฒน์ ลานขามป้อม

9 นางสาว วชิรามาศ กล้าแข็ง

10 นาย วรากร ภาชนะพูล

คณะศึกษาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 46 - 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กุลสตรี เหลาแก้ว

2 นาย ชโยธร ดอกบุญนาค

3 นาย ธนกร โคตมุล

4 นางสาว ธีรธิดา พัฒนพลศักด์ิ

5 นาย ประกาศิต มากมี

6 นางสาว ปวริศา ชูลีธรรม

7 นางสาว ปัญญ์พุธิตา ยอดภิรมย์

8 นางสาว วัลลภา แจ่มจ ารูญ

9 นาย สุกฤษฎ์ิ เดชอรุณ

10 นาย อภิพันธ์ุ เพชรดี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกลักษณ์ บุตะเขียว

2 นางสาว กรณิศ ประกระโทก

3 นางสาว กัณญาพัชญ์ ศิริชัย

4 นางสาว กุลธิดา สุขงาม

5 นางสาว เกศสุดา ทิศานุรักษ์

6 นางสาว ชวัญชนก สุขประเสริฐ

7 นางสาว พัตรพิมล เมืองชู

8 นางสาว เมขลา ชาวงษ์ศรี

9 นางสาว ลลิดา ช้ินประกอบเกิด

10 นางสาว วชิราภรณ์ ซ้ายขวา

11 นาย ศุภกฤต ชลิศราพงศ์

12 นางสาว สุจิตรา หลังปาปัน

13 นางสาว สุวิชญา ปราณีตพลกรัง

14 นางสาว อภิชญา เทพพรหม

15 นางสาว อรัญญา นุกิจ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 47 - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัญญารัตน์ ทาปิน

2 นางสาว จิรัชยา แก้วดวงใจ

3 นางสาว ชญาภรณ์ ทาระพันธ์

4 นางสาว ณัฐวรา วงษ์สุวรรณ

5 นางสาว ณิชาภัทร ช านาญกลาง

6 นางสาว ธพัชรชนม์ อู่เสือพะเนาว์

7 นางสาว ธีรกานต์ ดงพระจันทร์

8 นางสาว นภสร ประทุมทอง

9 นางสาว นภาพร อ่อนคลาย

10 นางสาว นันทกานตร์ เอ่ียมอักษร

11 นางสาว นันท์นภัส ทองสกุล

12 นางสาว นิชาภา รอดสอาด

13 นางสาว ปนัดดา วงษ์นามใหม่

14 นางสาว ปัณณธร นุ่มโต

15 นางสาว พิรญาณ์ ฐิตฐานะพัฒน์

16 นางสาว แพรวา พลอยสีสังข์

17 นางสาว ภัทรภร สวยสม

18 นางสาว วรนุช ภัสสรณ์ศศิกุล

19 นางสาว ศศิภา เพ็งนาม

20 นางสาว ศิรภัสสร กุลวงษ์

21 นางสาว สิริรัตน์ ตันฟุ่น

22 นางสาว สิริวรรณ เผ่ือแผ่

23 นางสาว สุภัททา สวนกูล

24 นาย สุริยะ ดิษเทศ

25 นางสาว เสาวนีย์ ผันเกตุกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกธร โมหวาน

2 นางสาว กรวิกา อินทร์แสง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 48 - 
ล าดับท่ี

3 นางสาว กวิตา จันทนา

4 นางสาว กุลจิรา ค าเคน

5 นาย จักรพันธ์ุ แช่มช่ืน

6 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขเพ็ชร

7 นางสาว เจษฎาภรณ์ พิมพงษ์

8 นางสาว ฐิตานันท์ พิริยเลิศศักด์ิ

9 นางสาว ณัฐชามญฑ์ สถิตย์ม่ัน

10 นางสาว ธนวรรณ แซ่เอ้ียว

11 นางสาว ธนัญญา อินทรสัมพันธ์

12 นาย ธีรดล บ่องาม

13 นางสาว นาตาชา สัมฤทธ์ิ

14 นางสาว ปณิตา สังวิศิษฎ์

15 นางสาว ปทุมวดี กลาทอง

16 นาย ปรเมษฎ์ พิมพ์ปรุ

17 นาย พงศธร ภานุวันตร์

18 นางสาว พรรณภัทร ชีนิมิตร

19 นาย พลวรรธน์ ทิพสัมพันธ์

20 นางสาว พิชญาดา กล่ินอุบล

21 นางสาว พุทธิชา เผ่ือนกลาง

22 นางสาว ภัทรณัช พ่วงอยู่

23 นาย ภูบดี ศิริรัตน์

24 นางสาว มลฑิรา อินทรผ้ึง

25 นางสาว ระพีพรรณ ระบาเลิศ

26 นางสาว ศุภรดา นุ่มไม้

27 นางสาว สิทธิชา นวลข า

28 นางสาว อภิษฎา ศุกระเศรณี

29 นางสาว อรณี เพชรรุญ

30 นางสาว ไอลดา บุญสุทธ์ิ

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัญญารัตน์ สิทธิไพร

2 นางสาว กุลนัดดา พิมพ์อ้น

3 นางสาว ขวัญจิรา คงสุข

4 นาย จิรวัฒน์ ปิยะสุวรรณวานิช

5 นางสาว เจนจิรา สุภาดี

6 นางสาว เจนน่ี ไวท์

7 นางสาว ชัญญานุช ศุภพัฒน์

8 นางสาว ณัฐชยา คุ้มมะม่วง

9 นางสาว ณัฐวดี บัวลพ

10 นางสาว ณิชนันทน์ ทองกรณ์

11 นางสาว ณิชาภัทร ปานเทพอินทร์

12 นางสาว ธนพร กลมพันธ์

13 นางสาว ธนภรณ์ สูงห้างหว้า

14 นาย เธียรทัศ รัตนสกล

15 นางสาว บัณฑิตา บัวเจริญ

16 นาย ปุณญวัฒน์ วงศ์ไทย

17 นางสาว เปมิกา ศรีมหาบรรณ

18 นางสาว พฤกษา ศิริวรรณ

19 นางสาว พัทธ์ธีรา อวยชัย

20 นางสาว พิมพ์อร สุภิษะ

21 นางสาว พิมลนาฏ ชารัญจ่า

22 นางสาว วริศรา กิจประยูร

23 นาย ศรวิชญ์ นาเมืองรักษ์

24 นาย ศักดา ปะริโต

25 นาย ศุฬพิชฌาย์ เลิศสุวรรณ์

26 นางสาว สิรินดาระวี สัมมัตถะ

27 นางสาว สุพิชชา แก้วประดับ

28 นางสาว อริสา หนูสังข์

29 นางสาว อัญชิษฐา ช่วยแก้ว

ช่ือ - นามสกุล



- 50 - 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัลยกร คันธจันทร์

2 นาย ธรรมนูญ กัญจนบุศย์

3 นางสาว บุณยวีย์ มีนาค

4 นางสาว ปภาดา ค าทอง

5 นางสาว ประภาศิริ ดอกแก้ว

6 นางสาว ปรียานุช ศรีเพ็ง

7 นาย ปิติภัทร ปุยแก้ว

8 นางสาว เปรมกมล จงจิตร

9 นางสาว ภวรัณชน์ บุญมี

10 นางสาว ภัทรกันต์ ปัดตายะโส

11 นางสาว วงศ์ชนก สมมีทรัพย์

12 นางสาว วรรณษา กษิตินทร์

13 นางสาว ศุภวรรณ รอดอ าพันธ์

14 นาย อชิตศักด์ิ นนทศักด์ิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพัชร อินอร่าม

2 นางสาว กนกวรรณ จางวางกร

3 นางสาว กมลทิพย์ จินดาวงษ์

4 นาย กรวิชญ์ พุทธเมธา

5 นาย กฤตเมธ หมอยาดี

6 นาย กฤษนัย ข าทอง

7 นางสาว จิดาภา จตุรงค์พลาธิปัต

8 นางสาว จิราพัชร ผลรักษ์

9 นาย เจริญชัย เจียะสถิตย์

10 นาย ชญานนท์ ลีเลิศไพศาล

11 นางสาว ชิดชนก บุญประวงค์

12 นางสาว ญาณิษา แจ่มแจ้ง

13 นางสาว ฐานิดา เกลาเกล้ียง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 51 - 
ล าดับท่ี

14 นางสาว ณัชชา อโลภะตานนท์

15 นาย ณัฐชนนท์ ศุภนิมิตจิตเจริญ

16 นางสาว ณัฐพร ทิวาวงษ์

17 นาย ธีราทร เลิศวิไลมณีวงศ์

18 นางสาว นารีรัตน์ หงษ์อินตา

19 นางสาว เนตรนภา โฮกอ่อน

20 นางสาว ปทุมมา รุขชาติ

21 นาย ปวีณ คงไชย

22 นางสาว ปาณิสรา คาระนัด

23 นางสาว ปาริฉัตร สมเขาใหญ่

24 นางสาว พรหมพร อินทโพธ์ิ

25 นาย พัฒพงศ์ วัตถุ

26 นางสาว พิชย์ตะวัน ไชยเพชร

27 นาย พีรภัทร์ สาครินทร์

28 นางสาว แพรนวล นาสา

29 นาย ภัทรพงษ์ แกรมกรา

30 นางสาว ภาวดี พลีพรม

31 นางสาว ภูริชญา รัตนขันแสง

32 นาย ภูรินท์ มาศิริ

33 นางสาว มนัญญา ภิรมย์สุข

34 นาย มนัสชัย แก้วสมุทร

35 นางสาว มุกมณี ขาวไสว

36 นาย เมธาพันธ์ กุลทรัพย์ปรีดี

37 นาย วรวัฒน์ นิธิพงษ์ไพบูลย์

38 นาย วรวิช ตันติเหมันต์

39 นาย วิทวัส สูโพธ์ิ

40 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ มาซานนท์

41 นางสาว ศิรประภา มาสุข

42 นางสาว ศิริลักษณ์ นาคแนม

43 นาย ศุภวิชญ์ ปล้ืมถนอม

44 นางสาว สุดารัตน์ ยอดเกตุ

ช่ือ - นามสกุล



- 52 - 
ล าดับท่ี

45 นางสาว แสงทอง ขวัญทิพย์ธนสาร

46 นาย อนุวัฒน์ บุญวร

47 นาย อนุสรณ์ เกิดโภคา

48 นาย อภินันท์ ดิษฐลักษณ์

49 นาย อภิสิทธ์ิ อัครวิกยกรม

50 นางสาว อายัญ กิตติธนโอฬาร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ล าดับท่ี

1 นางสาว เกศสิรินทร์ ประทุม

2 นาย จักรี ห่อพาณิชย์วิบูลย์

3 นาย จีรวัฒน์ หิรัญนุชนาถ

4 นางสาว โชติมณี บุญล้อม

5 นางสาว ญาณี ค าแก้ว

6 นางสาว ณัฎฐิมา สมบัติบูรณ์

7 นางสาว ณัฐพิชา เทียนทอง

8 นางสาว ธิติสุดา ศรีสุจริตกุล

9 นางสาว นภนภัส ค าเคร่ือง

10 นางสาว นลัทพร สุขจันทร์

11 นาย ปิยากร ล ้าเลิศวิทยา

12 นางสาว พรนภา ลูกเล็ก

13 นางสาว พิทยากาญจน์ จิตค านึง

14 นางสาว ภรณ์ภัสสรณ์ ธรรมรัตน์

15 นางสาว วริศรา จีระนุช

16 นางสาว วิรดี วงศ์สว่าง

17 นางสาว สกุณา พันธรักษา

18 นางสาว สุนิสา ปู่หงษ์

19 นางสาว อริสา เอ้ืออรรถการ

20 นางสาว อาทิตยา เสาแก้ว

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 53 - 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับท่ี

1 นาย คุณากรณ์ สมรูป

2 นางสาว จีระนันท์ เฝือสูงเนิน

3 นาย ชิษณุพงศ์ จารัตน์

4 นางสาว ณัฐภัทร ประชุมสาร

5 นางสาว ธิตินันท์ จันขุนทด

6 นาย นันทวัฒน์ เหยียนย่ังยืน

7 นาย นาวิน รถพรม

8 นางสาว ปาฏลี จงชาญสิทโธ

9 นางสาว พิมพ์ลภัส ชัยชาย

10 นาย พีระพัฒน์ พูดเหมาะ

11 นางสาว ภาวีฌา เล็กสกุล

12 นางสาว วริศรา น่ิมแก้ว

13 นางสาว ศิริวิมล รักชาติ

14 นางสาว อินทิรา ร่ืนช่ืน

15 นางสาว เอ้ือพร ไกรมาก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ล าดับท่ี

1 นางสาว ก่ิงกมล ชาวนา

2 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เรืองเดช

3 นาย ธนภูมิ ครบส่วน

4 นางสาว นะโม เพ็ชรจันทร์โท

5 นางสาว ปวันรัตน์ กองฤทธ์ิ

6 นางสาว พานพุ่มเงิน รุดดิษฐ

7 นางสาว ลัลนา ตุ้งแก้ว

8 นางสาว วริษา ชาญเดช

9 นางสาว ศิริลักษณ์ สร้อยสังวาลย์

10 นางสาว สิรามล กล่ินมณฑา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 54 - 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย กิตติพงศ์ กิจสมัคร

2 นางสาว ณัชชา ทิวันทา

3 นางสาว ณัฏฐนิษ โถวรุ่งเรือง

4 นางสาว ธนภรณ์ คุ้มครอง

5 นางสาว นาถจิรา ธรรมสาลี

6 นาย บ ารุงศักด์ิ โกสีย์รัตนาภิบาล

7 นางสาว ปิยกานต์ นพภารัมย์

8 นางสาว พรจรัส ทองขาว

9 นาย ภัทรพล ชาประชุม

10 นางสาว วัชราภรณ์ ล้ิมประเสริฐ

11 นางสาว สิตานันท์ เมืองแก้ว

12 นาย สุพพัต สีอุ่นดี

13 นางสาว อภิชญา สุขก ่า

14 นางสาว อันนา ธรรมโชติ

15 นาย เอกอาร์ม สิยาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย กุลเทวา กุลพรม

2 นางสาว จันชิราพร ป่ินทะวงค์

3 นางสาว จิรสุภา สร้อยสน

4 นางสาว ธนมนต์ กล้ายประยูร

5 นางสาว ปิยธิดา บัวจันทร์

6 นางสาว ศุภณัฐ คะระนันท์

7 นางสาว สุพัตรา ดีร่ืน

8 นางสาว สุภัสสรา อาด า

9 นางสาว อารีนา แมดือราแม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 55 - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย กนกพล จิรกาญจน์

2 นาย กัมปนาฑ สุดตา

3 นาย ชนกานต์ พวงพูล

4 นางสาว ญาณตา ทิพวัน

5 นางสาว ธัณยชนก บุตรละคร

6 นางสาว พัชญ์ธนัน นิยมพงษ์

7 นาย พัสกร เกตุทัต

8 นาย ยศพล แก้วแจ้ง

9 นางสาว สิรินญา ผ่องจะบก

10 นางสาว สุชาดา บุญทิน

11 นางสาว อริสา มนตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลพรรณ แก้วประพันธ์

2 นาย จานุกฤษณ์ ชมกล่ิน

3 นาย ณฐภัค ขวัญสุวรรณ

4 นางสาว ปณิดาภรณ์ ชาติทอง

5 นาย พัชรเมศร์ กุลดิลก

6 นาย ภคิน ป้ันนาค

7 นางสาว ยานิก้า แคลร์ เทลาน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กันตพิชญ์ ขอบปี

2 นาย ชินพงค์ ชินนะ

3 นางสาว ณัชชา เอมโอษฐ์

4 นางสาว ณัฐณิชา โมด า

5 นางสาว ณัฐวรรณ จินดาพล

6 นางสาว ทิพย์ชนาภา สวัสดิทัต

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 56 - 
ล าดับท่ี

7 นางสาว ปณิดา ศรราช

8 นางสาว ปทิตตา สายพร้อมญาติ

9 นางสาว ปาริชาติ ปราบริปู

10 นางสาว เป็นหน่ึง สายวงศ์

11 นางสาว พรพิมล แก้วค า

12 นางสาว พัชราภรณ์ พิมลสวัสด์ิ

13 นางสาว มนัสวี เจริญผล

14 นางสาว ศิรดา เป่ียมคล้า

15 นางสาว อมรรัตน์ ปาลลา

16 นางสาว อัญชสา กสิบุตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) (หลักสูตร 2 ปริญญา)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ จงหาญ

2 นางสาว กัญญ์วรา เจริญขุน

3 นางสาว จันทร์แพรวพราว คงจันทร์

4 นางสาว ชุติมณฑน์ รอดเอียด

5 นางสาว ธนิภา ต้ังประเสริฐ

6 นางสาว นิภาตอนะห์ ยะมะกา

7 นาย ศุภกร หิรัญญสุทธ์ิ

8 นางสาว สุภาภรณ์ สือจา

9 นางสาว หน่ึงฤทัย ทองแย้ม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย คุณภัทร แซ่อ๋อง

2 นาย ณัฐกฤษณ์ จันทร์ป่ิน

3 นางสาว ณัฐมน สุทธิรักษา

4 นาย ธนวัฒน์ กรุทวงษ์

5 นางสาว ธิติมา ปัจจัยโคนัง

6 นางสาว นัทธมน กุลบุญญา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 57 - 
ล าดับท่ี

7 นาย พงศกร แก้วบุดดี

8 นาย พีระวัฒน์ ประชาฉาย

9 นางสาว วณิชยา ขุนรัง

10 นางสาว ศุภสุตา เครือเทศ

11 นาย สถาพร จักรายุทธ

12 นางสาว สุพรรษา ธรรมเนียม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กฤตินี ทรัพยัย

2 นางสาว ชลิดา อินทับทิม

3 นาย ชุติ จันหัวนา

4 นาย ธนวัฒน์ ศรีมาลา

5 นางสาว ธนาภรณ์ นามเหลา

6 นาย นพรัตน์ ภารสงวน

7 นางสาว นิธิรา นนทะโคตร

8 นางสาว ปาริชาต ประโภชนัง

9 นางสาว ภัครินทร์ นงคะวาส

10 นางสาว รสิตา วิริยาภรณ์โสภณ

11 นางสาว วนัติยา กัลยา

12 นางสาว วรินทรา สุวรรณ์

13 นางสาว วฤณดา ภวกวินโชติ

14 นางสาว สุดารัตน์ ทับทิมศรี

15 นาย อภิชิต กลัดสุวรรณ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 58 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ล าดับท่ี

1 นางสาว จิรญาภา วาสเอ้ือยวงศ์

2 นางสาว จิราวรรณ กุลเก้า

3 นางสาว ณกัญภัทร เพชรชะเอม

4 นางสาว ณัฎฐธิดา กฤษดารัตน์

5 นาย ณัฐนนท์ อันวยานนท์

6 นาย เดชวัต ทามารัตน์

7 นาย ทักษ์ดนัย ยรรยงธรรม

8 นางสาว นรมน สายชล

9 นางสาว พรนภา สุขเลิศ

10 นางสาว พิมพ์ภา ใจกล้า

11 นางสาว เพชรรัตน์ หาญสงคราม

12 นางสาว ภัคจิรา สุมหะ

13 นางสาว ภาสินี จาตุรัตน์

14 นาย ภูดิศ สงสังข์

15 นาย ภูธนา โพธาคณาพงศ์

16 นางสาว มนัสนันท์ รุ่งธรรมกุล

17 นางสาว รสริน น้อยเสวก

18 นางสาว ศราภัทร ศิริรัตน์

19 นาย สมรัก จันทร์กระจ่าง

20 นาย สรสิช แก้วเนียม

21 นางสาว สุชานันท์ สินชัย

22 นางสาว สุภาพร ปะตังคะโต

23 นางสาว อรทัย พลรัตน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลชนก แซ่ต้ัน

2 นางสาว กมลพรรณ สุนทา

3 นางสาว กรวลี แซ่อุ่น

คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 59 - 
ล าดับท่ี

4 นางสาว กัญญา ยะแบน

5 นางสาว กัลยา แก้วพวง

6 นางสาว กิตติมา รัตน์วัฒนชัยกุล

7 นางสาว ขวัญหทัย สงฆ์ประสิทธ์ิผล

8 นางสาว เขมิกา พรหมโคตร

9 นางสาว คีตาวริญณ์ บริรักษ์

10 นางสาว จัสมินท์ โพธิบุตร

11 นางสาว จิดานันท์ อนันต์สลุง

12 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองขาว

13 นางสาว ชนัฐกานต์ วัฒนธีรางกูร

14 นางสาว ชนิสรา ทันใจ

15 นางสาว ชัชฎาภรณ์ สอนดี

16 นาย ชัยวัฒน์ ผาดกลาง

17 นางสาว ชาลิสา นาคดิลก

18 นางสาว ฐิติพร พลีขันธ์

19 นางสาว ณญาพร จันทรส

20 นางสาว ณัฏฐวรรณ สงเสน

21 นางสาว ณัฐณิชา ค าหอมกุล

22 นางสาว ณัฐวรา ชุมแวงวาปี

23 นางสาว ดลฤดี นราจันทร์

24 นางสาว ดารารัตน์ โพธิกุล

25 นาย ทรงภพ จูมศรีค า

26 นางสาว ธณศร แก้วคุ้มภัย

27 นาย ธนกฤต จันทา

28 นางสาว ธนพร ทับทิมไสย์

29 นาย ธนภัทร มูลโมกข์

30 นางสาว ธนัชชา แสงนรินทร์

31 นางสาว ธนาพร เทียนบูชา

32 นางสาว ธัญญวรรณ ภานุมาศ

33 นางสาว ธีญาฎา แสงทอง

34 นางสาว นพมาศ แสนภูวา

35 นางสาว นภัสนันท์ มาสุข

ช่ือ - นามสกุล



- 60 - 
ล าดับท่ี

36 นางสาว นภัสรา เย็นเพชร

37 นาย นรภัทร ลาหล้าเลิศ

38 นางสาว นริศรา ดวงไชย

39 นางสาว นริศรา บุญเรือง

40 นางสาว นวลหง รักษายศ

41 นางสาว นัฐทราวรรณ ร่อนแก้ว

42 นางสาว นันณภัส เกตุแก้ว

43 นางสาว นันท์นภัส เจริญผล

44 นางสาว นารีรัตน์ พุ่มเกาะ

45 นางสาว นิรัชพร ค าวิชิต

46 นางสาว บุญสิตา บุตรเงิน

47 นางสาว บุษรากร นาคปรีชา

48 นางสาว บุษศญาภรณ์ บุญแจ้ง

49 นางสาว ปนัดดา สุพรรณคง

50 นางสาว ปวริศรา อรรคนิตย์

51 นางสาว ปิยะธิดา เร่งประเสริฐ

52 นาย พงศ์พิเชษฐ์ วงศ์เนตรสว่าง

53 นางสาว พชรมน พิมขนิษฐ์

54 นางสาว พัชราภา ยวดย่ิงยง

55 นางสาว พันธิตรา เรืองนิรันดร

56 นางสาว พิชญา รักประเสริฐ

57 นางสาว พิมพ์นารา ยังย้ิม

58 นางสาว พิมลพรรณ โสวรรณะ

59 นาย พิรพัฒน์ เพชรขาว

60 นาย พีรพัทธ์ สวัสด์ิกิจธ ารง

61 นาย พีรวัส ธีระชาติ

62 นาย ฟัรฮาร อาบูเล๊ะ

63 นาย ภาณุพงศ์ ศรีตะบุตร

64 นางสาว มนต์ลดา ไชยเสริฐ

65 นางสาว โยษิตา เสวตราคม

66 นางสาว รวินทร ก าโชคชัย

67 นางสาว รอยพิมพ์ ปุญญทลังค์

ช่ือ - นามสกุล



- 61 - 
ล าดับท่ี

68 นางสาว รังสิมา สร้อยระย้า

69 นางสาว รินนดา อนันต์

70 นางสาว วรนุช ขันชาลี

71 นางสาว วรัญญา รัศมี

72 นางสาว วรางคณา พลากุล

73 นางสาว วริศรา จันทร์แสงศรี

74 นางสาว วัลย์ลดา ศุภมาตร

75 นางสาว วิชุฎา บุญทวี

76 นางสาว ศลิษา เหล็กล้ิม

77 นางสาว ศศินิภา บุญเฉลิม

78 นางสาว ศุภาพิชญ์ ฤทธ์ิภักดี

79 นางสาว ศุภาวรรณ กนก

80 นางสาว สิริกัญญา ติงหงะ

81 นางสาว สุจิณณา ยอดทอง

82 นาย สุธี บุญสงค์

83 นางสาว สุภาวดี อุ่นศิริ

84 นางสาว สุรัตนาพร วรผาบ

85 นางสาว สุรัสสา พิมพ์เมืองเก่า

86 นางสาว แสงเดือน ทองค า

87 นางสาว เหมือนฝัน เช่ือมชิต

88 นางสาว อธิติญาทรณ์ ผิวทอง

89 นางสาว อธิตินันท์ ทองโชติ

90 นางสาว อภิชญา กะกุลพิมพ์

91 นางสาว อรณัส สานพภา

92 นางสาว อรนาฏ ศรีโปฎก

93 นางสาว อรัชพร สว่างศรี

94 นางสาว อัจจิมา ทิตตเมธา

95 นางสาว อัจฉรา อุดรพิมาย

96 นางสาว อัญมณี นนทชิต

97 นางสาว อัลิปรียา จันทร์อิน

98 นางสาว อาทิตยาพร ควบคุม

ช่ือ - นามสกุล



- 62 - 
ล าดับท่ี

99 นางสาว อารยา วทนะอัคร

100 นางสาว อารีรัตน์ จ าปาศรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพิชญ์ กลับแก้ว

2 นางสาว กมลพร ขอแนบกลาง

3 นางสาว กรกมล ไพบูลย์ศรีนครา

4 นางสาว กัญญ์วรา แสงมาลา

5 นางสาว กัญญารัตน์ อ าพันธ์ุ

6 นางสาว กันตพิชญ์ กางทอง

7 นางสาว กานต์สินี ปีตานนท์ชัย

8 นางสาว กุลธิดา แซ่ล้ี

9 นางสาว เกษศิรินทร์ ขวัญภัทรนันท์

10 นางสาว คณิณษาฌญณัษ ณัณณิณคณัญ

11 นางสาว จารุภัญญ์ อยู่สูง

12 นาย จิรายุ บุญฤทธ์ิ

13 นางสาว ฉัตรพร รัตนเกตุ

14 นางสาว ชนม์นิภา ซิมสุรชาติ

15 นาย ชยกฤต มัฆพาน

16 นางสาว ชวัลนุช ถ ้ากระแสร์

17 นาย ชาญณรงค์ รักแก้ว

18 นางสาว ชุติมนันทา ตวงพิทักษ์พงศ์

19 นาย ณฐกร บุบผา

20 นางสาว ณหทัย แป้นทอง

21 นางสาว ณัฐธิดา สุขบุญเพ็ญ

22 นางสาว ณัฐวดี บัวเพ็ชร

23 นางสาว ดลฤทัย คุณเลิศ

24 นางสาว ทัณฑิกา สุค าภา

25 นาย ธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ

26 นางสาว ธัญชนก พงศ์ด้วง

27 นาย ธีมนิต์ิ คุณเนตร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 63 - 
ล าดับท่ี

28 นางสาว นพิษฐา แซ่ล้ี

29 นางสาว นภัสนันท์ โพธ์ิทอง

30 นางสาว นรากร เอกอุดมพงษ์

31 นางสาว นลินทิพย์ ภู่พูลเพียร

32 นางสาว นลินนิภา รัศมี

33 นางสาว นอร วงษ์สกุล

34 นางสาว นิชนันท์ พวกเมืองพล

35 นางสาว นิรัชพร บุญล้อ

36 นางสาว บงกชพร นางาม

37 นางสาว บัณธิดา สุนทรโวหาร

38 นางสาว ปนัดดา บุญเจริญ

39 นางสาว ปภัสมนต์ แสงสุวรรณ์

40 นางสาว ปภาวริญณ์ อรุณรัตนไพศาล

41 นาย ปรเมศร พรหมพงศ์ปัญญา

42 นางสาว ปัทมาวรรณ จุ้ยนุช

43 นางสาว ปิยนันท์ ลงค า

44 นางสาว ปิยะภรณ์ อินธิราช

45 นางสาว ผกากรอง ป่ีแก้ว

46 นางสาว พรรัมภา ศรีสุพรรณ

47 นางสาว พัสพร พัดจันทร์

48 นางสาว พิทยารัตน์ นามวิเศษ

49 นางสาว พีรดา กายประสิทธ์ิ

50 นาย พีรวิชญ์ สัมฤทธ์ิโอฬาร

51 นางสาว แพรวา ณรงค์พันธ์

52 นางสาว ภัคจิรา วงค์ลังกา

53 นางสาว ภัทราภรณ์ ธนวิชโรภาส

54 นางสาว ภัทราภา การิโก

55 นางสาว มนัสนันท์ ผาบจันดา

56 นางสาว เมทินี โตกนก

57 นางสาว รุจิรัตน์ บัวทิพย์

58 นางสาว ลลิตา ธรรมาวุฒิ

ช่ือ - นามสกุล



- 64 - 
ล าดับท่ี

59 นางสาว วนัชพร กังวาฬ

60 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เสริมสุวรรณ

61 นางสาว ศิริวรรณ พอกสนิท

62 นางสาว ศิลดา สารทักษิณ

63 นางสาว ศุภิสรา สุขสุเมฆ

64 นางสาว สาธิตา จันทา

65 นางสาว สายธาร เตชะอ้าย

66 นางสาว สาริยา มังคะรัตน์

67 นางสาว สาวิตรี พลพิษ

68 นาย สิดดิก โดยดี

69 นางสาว สิริญา รวยบุญส่ง

70 นางสาว สุกวรรณ ศรีสุวรรณ

71 นางสาว สุธาสินี แท่นข า

72 นางสาว สุนันทินี มุริชุน

73 นางสาว หัสยา ดีศิลป์

74 นางสาว อธิติยา แจ่มรัตนกุล

75 นางสาว อภัสรา มากหนู

76 นางสาว อรวรา สิงห์ค า

77 นางสาว อักษราภัค ทวีศรี

78 นางสาว อัญญาฎา อินตัน

79 นางสาว อิสราภรณ์ เช้ือแสดง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลลักษณ์ เชิดเวียง

2 นาย เกียรติศักด์ิ ทาศรีทอง

3 นาย จิริยะพัฒน์ ธีรกุลวัฒน์

4 นางสาว ชนม์ชนก เหล่าคนค้า

5 นาย ฐิติวิชญ์ นุโยกธัญสิริ

6 นาย ณัฐดนัย ปะนันโต

7 นางสาว ปิยาภรณ์ ม่ันคงประไพ

8 นาย พันธพร พิลาศาล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 65 - 
ล าดับท่ี

9 นางสาว เพชรรัตน์ ไทยวัฒนานนท์

10 นาย ภัทรวัต คิดประเสริฐ

11 นางสาว มณียา อุทรักษ์

12 นางสาว อภิศชญานันท์ ค าแก้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

ล าดับท่ี

1 นางสาว ชัชฎาภรณ์ เพ็ชรสุ่น

2 นาย ณัฐดนัย เลิศวงษ์สิน

3 นาย ธนาวุฒิ นุ้ยแย้ม

4 นาย ธัชทอง เทียมบรรจง

5 นาย ธัชธรรม จ านงค์ผล

6 นางสาว ธันยพร จ ารัสศรี

7 นางสาว นันท์นภัส ชัยชนะ

8 นางสาว นิธิพร วิเศษ

9 นาย ปรเมศร์ อิชยาวิโรจน์

10 นางสาว ปัณณฑร ตันประเสริฐ

11 นางสาว พงศ์ภรณ์ แก้วเจริญ

12 นาย พลวัต ธรรมสาโร

13 นางสาว พิชญาภา คูณชัย

14 นาย รชต แต้ยินดี

15 นาย วุฒิพงษ์ สวัสดี

16 นางสาว ศรีสตรี ด้นประดิษฐ

17 นางสาว อรัญญา ล าไธสง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพร พ่วงแจ่ม

2 นาย กนกพล แก้วน้อย

3 นางสาว กนกภรณ์ บุญชะนะ

4 นางสาว กนกวรรณ บัวศรี

5 นางสาว กมลชนก พรมโต

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 66 - 
ล าดับท่ี

6 นางสาว กัญญารัตน์ มักเชียว

7 นาย ไกรวิชญ์ สุธิราวุธ

8 นางสาว ขจีวรรณ ทรงพินิจ

9 นางสาว เขมอัปสร ผลมะขาม

10 นางสาว เขมิกา วินิจฉัย

11 นางสาว ชนนิกานต์ พุทธา

12 นางสาว ชนมน เปล่ียนข า

13 นางสาว ชนิสรา ด่านกุลชัย

14 นาย ชัยพร ดอนริเลิศ

15 นางสาว ฐิตาพร เสมอภาพ

16 นางสาว ฐิตาภา สุดศรี

17 นางสาว ฐิติพร เมืองเปล่ียน

18 นาย ณัฏฐวรรธน์ ฉัตรชัยศักด์ิ

19 นางสาว ณัฏฐิตา เม้าพิมพ์พา

20 นาย ณัฐกิตต์ิ ชนิด

21 นางสาว ณัฐธิดา มีบุญรอด

22 นางสาว ดวงกมล ศิริธาร

23 นาย ธนกร ภัทรภาณีนาท

24 นาย ธภัทร ศรีเฉลิม

25 นางสาว ธาราทิพย์ บูชา

26 นางสาว ธาราทิพย์ ตระกูลษา

27 นาย นิติพล บุญนฤธี

28 นางสาว ปิยะฉัตร มีกระมลเวช

29 นางสาว พรรณประภา ศิริสุนทร

30 นาย พีรพล นกน้อย

31 นางสาว พุธิตา ทิพย์โกศลวงศ์

32 นางสาว ภัทรภร ค าฤทธ์ิ

33 นาย ภาณุพงศ์ ก ามา

34 นางสาว รุจิรา มหาโยธี

35 นางสาว วรรณพร คงม่ัน

36 นางสาว ศศิกาญจน์ วายาโม

37 นาย ศิริพงศ์ อ่อนเนียม

ช่ือ - นามสกุล



- 67 - 
ล าดับท่ี

38 นาย ศุรพัศ ร่ืนสุข

39 นาย เสรี ชิตชิกุล

40 นาย อัครพงษ์ ล้ิมสุวรรณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกลักษณ์ น่ิมนวล

2 นาย กมนทัต จินดากุล

3 นาย กฤติเดช บรรพพงศา

4 นางสาว กฤติมา คงชุม

5 นางสาว กวิสรา ประสิทธ์ินุ้ย

6 นาย กษิดินทร ภูฆัง

7 นาย กิจจา กิจประเสริฐ

8 นาย กิตติพศ มีรอด

9 นางสาว กิติยา ผ่องแผ้ว

10 นางสาว เกวลิน พิมพา

11 นางสาว โกศลินี ภักดีวิจิตร

12 นางสาว ขวัญปีใหม่ พ่ึงไชย

13 นาย จตุรพร วงศ์ศรีจันทร์

14 นาย จิราพัชร เวชพะพา

15 นาย จีราวัฒน์ ศิรยศลักษณ์

16 นาย ชลันธร การด าริห์

17 นาย ชัชวาล แผ่เรืองรัตน์

18 นาย ฌานันท์ เจียมประเสริฐ

19 นาย ญาณากร บุญสม

20 นางสาว ญาณิศา ประทุมสุวรรณ์

21 นาย ณัฐชนน เท่ียงธรรม

22 นางสาว ณัฐชา กมขุนทด

23 นางสาว ณัฐฌา อย่าเคล้ิมจิตร์

24 นาย ณัฐดนัย ประมูลจักโก

25 นางสาว ณิชารีย์ อินต๊ะกัน

26 นาย ไตรรัตน์ ศรพรหม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 68 - 
ล าดับท่ี

27 นาย ทยกร ภาสุวเกียรติ

28 นางสาว ทยิดา มูลด า

29 นาย ธนพัฒน์ สถิตย์กุลรัตน์

30 นาย ธนภัทร เทพแก้ว

31 นาย ธนภัทร รุจิชานันทกุล

32 นาย ธนันธร พจนาวงษ์พานิช

33 นาย ธนาธร ศรแสง

34 นางสาว ธัญชนก จัตตุพงศ์

35 นางสาว ธันยพร แซ่ล้ี

36 นาย ธามนิธิศ ธนะสุข

37 นาย ธีรกานต์ เพชรแอน

38 นาย นพศร แก้วเย็นฉ ่า

39 นาย นิติพล ชุณหปัญญาเวช

40 นาย นิธิ มีแสงเพ็ชร์

41 นาย นิสิต หนูนวน

42 นางสาว ปฏิญญาพร สุดโท

43 นาย ปรมินทร์ หิรัญรัตนาธร

44 นาย ประกฤษฎ์ิ อรุณกิจเจริญ

45 นาย ประวิทย์ ไชยรัตน์สัมพันธ์

46 นาย ปวีณ ดิษผักแว่น

47 นางสาว ปัญญารัตน์ เกนวิถี

48 นางสาว ปานประดับ บุญตัน

49 นางสาว พชรพรรณ ตุพิลา

50 นางสาว พนิดา อินชัย

51 นางสาว พรกมล เอ้ียพิน

52 นางสาว พิชญ์ตะวัน จันทรัตน์

53 นางสาว พิชญา พิมพ์มหาศิริ

54 นางสาว พิมพ์มณี น้องดี

55 นางสาว พิมพ์ลภัส ตะนะวิลัย

56 นาย ภัทชรัตน์ ดวงตา

57 นาย ภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์

58 นาย ภูริทัต คมข า

ช่ือ - นามสกุล



- 69 - 
ล าดับท่ี

59 นาย ภูวเดช นามไพร

60 นาย วรนพ ลิมป์ปีติวรกุล

61 นาย วรเมธ อภิวังโสกุล

62 นางสาว วรวลัญช์ เปล่ียนสี

63 นางสาว ศศิพร โพธ์ิชะคุ้ม

64 นางสาว ศศิรัตน์ บริสุทธ์ิ

65 นางสาว ศัญฑิวรรณ วงษ์สมบัติ

66 นาย ศุภกฤต รัตนะจิตรดี

67 นาย สรยุทธ กรัณยพัฒนพงศ์

68 นาย สิรภัทร ลีลาจิตต์เจริญ

69 นาย สิรวิชญ์ ผาสุข

70 นางสาว สิรินาถ ต้องดี

71 นางสาว สุชาวดี ตู้สมบัติ

72 นาย เสฏฐพงศ์ มณีศาสตร์

73 นางสาว หฤณชนก พนมวรชัย

74 นางสาว อรปรียา บุดดี

75 นางสาว อารยา ถาวรสิริจรัส

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชกร มุสิกพงษ์

2 นางสาว กฤติกา บวรวุฒิพงศ์

3 นางสาว กัญญเกียรติ อุปจักร์

4 นางสาว กัญญณัช ศุภบัณฑิต

5 นางสาว กัญญารัตน์ ปรีเปรม

6 นางสาว กันต์ฤทัย โตสวัสด์ิ

7 นางสาว กัลยรัตน์ สระ

8 นางสาว กัลยา ทักทิน

9 นางสาว จิณณพัต ป่ินทอง

10 นางสาว จิรัชญา ทรงศิริ

11 นางสาว จิรัชยา วรุณธรรม

12 นางสาว จุฑามณี ทองเฟ่ือง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 70 - 
ล าดับท่ี

13 นางสาว ฉันท์ชนิตา กูลเรือน

14 นาย ชลชาติ ลาดศรีภูมิ

15 นางสาว ชิตยาภรณ์ เพ็ชรอาวุธ

16 นางสาว ชุตินันท์ ค าแก้ว

17 นางสาว ชุติมา ดวงเขียว

18 นางสาว ฐณฐิการณ์ พ่ึงสันเทียะ

19 นางสาว ณัฐกานต์ นนท์ศิริ

20 นางสาว ณิชกร สันทอง

21 นางสาว ทอฝัน อุปดิษฐ

22 นางสาว ทักษพร สีหบุตร

23 นางสาว ธาราทอง ศิริถาวรเลิศสกุล

24 นางสาว ธิญาดา รักษาสัตย์

25 นางสาว นพวรรณ ธรรมรัตน์วัฒนา

26 นางสาว นิธินัดดา กาวี

27 นางสาว บัวชมพู ขัตติยะมาตย์

28 นางสาว ปราณปรีย์ วรรณพรพิพัฒน์

29 นางสาว ปรียาภรณ์ โลหากาศ

30 นางสาว ปวิตรา ศรีชู

31 นางสาว ปัทมา เลาะนะ

32 นางสาว ปาริชาติ แก้วใจ

33 นาย ปิยวัฒน์ สว่างพันธ์

34 นางสาว พัชรี ศรีสังวาลย์

35 นางสาว ภคพร เปาวสันต์

36 นางสาว มนสิชา แสงดี

37 นางสาว มนัสณัญช์ สืบประสิทธ์ิ

38 นางสาว มัชฌิมา จิตต์น่วม

39 นางสาว เมษา วันชา

40 นางสาว รติรัตน์ วงค์ประเสริฐ

41 นางสาว รสธร วงค์สุภา

42 นางสาว รัฐฐิณีย์ สีทอง

43 นางสาว รุจิรดา ร่ืนนุสาร

44 นางสาว วนัสนัน สุมาตรา

ช่ือ - นามสกุล



- 71 - 
ล าดับท่ี

45 นางสาว วรกมล อาจหาญ

46 นางสาว วรดา แอนดริส

47 นางสาว วราภรณ์ เจริญสุข

48 นางสาว วริยา แสงสูงเนิน

49 นางสาว ศรัญญา คงเพชรศักด์ิ

50 นางสาว ศรันยา อ ่าแก้ว

51 นางสาว ศศิวิมล คณธิคามี

52 นางสาว ศิรประภา ทองทับ

53 นางสาว ศิริกันยา วรรษา

54 นางสาว ศิริพร เฉลิมเกียรติ

55 นางสาว ศิวพร แป้นโพธ์ิกลาง

56 นาย ศุภวิชญ์ ภูอ่าง

57 นาย ศุภวิชญ์ ชอบธรรม

58 นางสาว สมลดา เนียมละมูล

59 นางสาว สิตานันท์ ค าผง

60 นางสาว สุชัญญา เขียวสนาม

61 นางสาว สุชานรี อยู่ทะเล

62 นางสาว อธิติยา ค าไมล์

63 นางสาว อรณิชา พาเช้ือ

64 นางสาว อรณี เท่าสิงห์

65 นางสาว อรวรรยา รุจิเศรษฐ

66 นางสาว อรสา อินทร์แตง

67 นางสาว อัจริยา พูลกลาง

68 นางสาว อัญชิสา แผนงาม

69 นางสาว อาทิตยา สว่างเมฆ

70 นางสาว อินทิรา บุษบรรณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชพร กล้าพร้อม

2 นางสาว กนกรส กิจสกุลภักดี

3 นางสาว กรกนก สุขสวรรค์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 72 - 
ล าดับท่ี

4 นาย กฤษฎา คงแก้ว

5 นาย กองทัพ วันสามง่าม

6 นางสาว กัญญ์วรา พุฒพิมเสน

7 นาย กิตติภัฎ ชนะนิธิธรรม

8 นาย ครรชิต นวลลออง

9 นาย จักรพัชร คัชชาพงษ์

10 นางสาว จารุพร ศิลารัตน์

11 นางสาว จิดาภา กระตุดนาค

12 นางสาว จิราพร ศรีใสสุข

13 นางสาว จุฑาทิพย์ ธาระถ้อย

14 นางสาว ชลันธร เพชรอินทร์

15 นาย ชวภณ สัตยานิคม

16 นางสาว ชุติมา สหพรอุดมการ

17 นาย ฌันษา อินทรศักด์ิ

18 นางสาว ญาณิศา โมราศิลป์

19 นางสาว ณฐพร สุขเจริญพรกุล

20 นางสาว ณภูฟ้า ผลไม้

21 นาย ณัฎชนนท์ บัววัน

22 นาย ณัฏฐนันท์ ช่ืนใจหวัง

23 นางสาว ณัฐพร รักรอด

24 นาย ดนัยธร ซ้ายเบ้ียว

25 นาย ตรีรัช ภรณ์ภู่ศรี

26 นาย ตุลธร ประเสริฐสมบูรณ์

27 นาย ธนกร ช้ันอินทร์งาม

28 นาย ธนโชติ แขกวันวงศ์

29 นาย ธนภัทร น่ิมเจริญ

30 นาย ธนวิชญ์ แววสูงเนิน

31 นาย ธัญวุฒิ กีรติอิสริยะกุล

32 นาย ธาวิน จักรวาฬนรสิงห์

33 นาย นทนันทน์ แสงเทียน

34 นางสาว บัณฑิตา บุญญภัทร

35 นางสาว ปภาดา ไชยพงษ์

ช่ือ - นามสกุล



- 73 - 
ล าดับท่ี

36 นาย ปัณณวัฒน์ กองทรัพย์

37 นาย ปิยวัฒน์ ผิวงาม

38 นางสาว พรพรรณษา โกฎค้างพลู

39 นาย พรภวิษย์ ปิยภิรมย์

40 นาย พรรวษา ใจดี

41 นางสาว พิมพ์ลิดา สายวิวัฒน์

42 นาย พิสิษฐ์ สุประดิษฐ์

43 นางสาว พียาดา คงชาตรี

44 นาย เพ็ชรรัตน์ เจนกสิกิจ

45 นาย ภัทรกร อินทร์ทรง

46 นาย ภาดล เกตุจันทร์

47 นาย ภูมิภัทร เขียวข า

48 นาย มนัสนันท์ พิพัฒธนธีรกุล

49 นางสาว รวินท์นิภา ด ารงบูรณะกุลชัย

50 นางสาว รวีพร สุภาพันธ์ุชัย

51 นางสาว ลัลน์ลลิตา สว่างศิลป์

52 นาย วงศ์พัทธ์ แสงกล ่า

53 นาย วรปรัชญ์ เฉิน

54 นางสาว วริศรา จันทร์ค า

55 นาย วัชรมน เผือกกลาง

56 นางสาว วิทิตา ศิริโส

57 นางสาว วิภาดา ดวงจินดา

58 นางสาว ศศิมา พังยาง

59 นาย สมการ กังน้อย

60 นาย สิรวิชญ์ เพชรเรืองดี

61 นาย สิรวิชญ์ นกอ่วม

62 นางสาว สิริกานต์ เกาสุรัตน์

63 นางสาว สุภัชญา เบญจานุวัตร

64 นางสาว สุภัทรา เค้าส าราญ

65 นางสาว สุภีร์กิต์ิ พันธ์ุบุญปลูก

66 นางสาว อคัมย์สิริ ฉุยเนย

67 นางสาว อทิตยา พ่ึงเพียร

ช่ือ - นามสกุล



- 74 - 
ล าดับท่ี

68 นางสาว อภิญญา แซ่อ้ึง

69 นางสาว อาทิตยา แสงกระจ่าง

70 นางสาว อารดา แว่นวงษ์

71 นางสาว อารียา พิทักษ์มโนธรรม

72 นางสาว อินทิรา ภู่ข า

73 นางสาว อุไรวรรณ นวลค า

74 นางสาว เอมวิตรา มูฮ าหมัด

75 นาย โอสธี สุขภูตานนท์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลชนก จงสุขสวัสด์ิ

2 นาย กิติพงศ์ เกียรติอารยกุล

3 นางสาว เกวลิน ย้ิมเป็นสุข

4 นางสาว ฐิตาภรณ์ เล่ียนยงค์

5 นาย วุฒิกร เรียบร้อย

6 นางสาว สริษา ห้วยระหาญ

7 นางสาว อริสรา โฉมมณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชพรรณ บุญญานันท์ณุกุล

2 นาย กษิดิส อารีเจริญ

3 นางสาว กาญจนาภรณ์ วังชนะชัย

4 นางสาว ขวัญฤดี รดกัน

5 นางสาว จันทกานต์ ไชยสุวรรณ

6 นาย จารุเดช ยกเล่ียน

7 นาย จิรเมธ เราจุติธรรม

8 นาย ชินกฤต คชภักดี

9 นางสาว ณัฏฐาเนตร วรวงษ์

10 นางสาว ธนภรณ์ ป่ินตบแต่ง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 75 - 
ล าดับท่ี

11 นางสาว ธนภรณ์ ธิติรัตนานนท์

12 นาย ธนภัทร์ ละครราช

13 นาย ธนภูมิ เสนทอง

14 นาย ธนากร มุ่งนคร

15 นาย ธันยธรณ์ ครุธพันธ์

16 นางสาว ปิยภัทร ชัยสิริ

17 นาย ปุณณวิทย์ บุบผาช่ืน

18 นางสาว พัชรศรณ์ สุนทรานุสร

19 นางสาว พิมลพรรณ รัตน ้าหิน

20 นางสาว พิยดา ไสยแก้ว

21 นาย พีระณัฐ ทาเกตุ

22 นาย ภวาภพ นุกูลเอ้ืออ ารุง

23 นาย ภาคิน ภูสีฤทธ์ิ

24 นาย ภาคิน การุณเกียรติกุล

25 นางสาว ภิญชยา พิมพ์สอนวงศ์

26 นางสาว มณาพันธ์ุ เสือกล้า

27 นาย ยศวัจน์ ทรัพย์ธนกิจ

28 นางสาว รัตติยาภรณ์ สุนทรโชติ

29 นางสาว วรัญญา อินอุ่นโชติ

30 นาย ศรวัฒน์ โฉมข า

31 นางสาว ศรุตา พิทักษ์เจริญวงศ์

32 นางสาว ศิรประภา ปาลี

33 นาย ศิวัช นิลชาติ

34 นาย สัณหณัฐ ซ้ายเกล้ียง

35 นางสาว สิญกมลภัทร แก้วอินทร์

36 นางสาว สิรภัทร กิจสวัสด์ิ

37 นางสาว สิริยุพา มะธิปิไข

38 นางสาว สุวิชาดา ยินดีธีป

39 นางสาว อริสา กฤตฤกษ์

40 นางสาว อาทิตยา อสิพงค์

ช่ือ - นามสกุล



- 76 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ล าดับท่ี

1 นาย กชพล ไหมเต็ม

2 นางสาว กัญญารัตน์ สนิทปัญญาวุโธ

3 นางสาว ขวัญจิรา สินใจ

4 นางสาว จิดาภา แสงทองไทย

5 นางสาว ญาราภรณ์ บัวเผ่ือน

6 นางสาว ณภัทร รัตนา

7 นางสาว ดารีม่ี สาและ

8 นาย ธีรนัย ก ามะหย่ีเงิน

9 นาย ธีรเมธ สมวาที

10 นางสาว นันญาดา โทท า

11 นางสาว นีรชา เจริญชัยสมบัติ

12 นางสาว ปภาวรินท์ รอดโต

13 นางสาว ปาจรีย์ หว่างพันธ์

14 นางสาว พัชรดา เหมือนจินดา

15 นางสาว พิชญาภา บุญนะ

16 นางสาว ภัณฑิรา บุญประเสริฐ

17 นางสาว วรรณิษา สิทธิอ่วม

18 นางสาว วรัญญา อุ่นชัย

19 นางสาว สุชานาฎ หาญอนุสรณ์

20 นางสาว สุปรียา อินทลี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย เนติรัฐ บุญทอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว จิรนันท์ อมรพิพัฒนานนท์

2 นาย ปริญญา พัฒนเหม

3 นางสาว ปีย์วรา ศรีมุล

4 นางสาว วราภรณ์ สุขแสวง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 77 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว พัชราภา ชาวแพรกน้อย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กาญจนพรรณ นวลใย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กวินธิดา สุมาลี

2 นาย การัณยภาส ก้วยไข่มุข

3 นาย จักรพันธ์ โฉมปราชญ์

4 นาย จิรพงศ์ ศิริสวัสด์ิ

5 นาย จิรภัทร วิบูลรังสรรค์

6 นางสาว ชนนิกานต์ ชูนวล

7 นาย ชนาธิป แก้วพวง

8 นางสาว ชนิกานต์ ทองแท่ง

9 นางสาว ตัสนิม หะยีบือราเฮง

10 นาย ธนกฤต สุทธิพงษ์

11 นาย ธเนศพล อมรศยามล

12 นาย นภสินธ์ุ เดชสุวรรณ

13 นาย นวพล สิงห์ลอ

14 นางสาว ปานฟ้า พฐาบัณพร

15 นางสาว พัชราพร ภายไธสง

16 นาย พัฒนพงศ์ ด้วงม่ัง

17 นาย ภูมิภัทร จิตรครองสิทธ์ิ

18 นางสาว รับวาสน์ โมราสุข

19 นางสาว วริศรา ป้ายงูเหลือม

20 นาย ศิวกร อินทรสูต

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 78 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กฤตลัญช์ธร สุตะพรหม

2 นาย เกียรติกมล สุวรรณวงค์

3 นางสาว ขวัญเพียงขวัญ อาภาศุภวัฒน์

4 นาย จิรวัฒน์ จันทร์เทศนา

5 นางสาว ชนินาถ สุริยะวรานนท์

6 นางสาว ชุติกาญจน์ สถิรพันธ์ุ

7 นางสาว ณัฐจรี เจริญสุข

8 นางสาว ณัฐธิมา กาญจนฤทธิไกร

9 นางสาว ณัฐนรี สามช่ืนฉ ่า

10 นางสาว นภัสสร ทองถนอม

11 นางสาว พนิชดา แดงบุญเรือง

12 นาย ภัทรพงศ์ ใจช่ืน

13 นางสาว มุกทอง สุขเล้ือง

14 นางสาว วริศรา ค าเสน

15 นาย ศิวัช บุตรดี

16 นางสาว สิรินทรา ขุนโยธา

17 นางสาว อนันทพร กมลแสงมณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย กฤตเมธ ศรีจรูญ

2 นาย จิรสิน รุ่งเรืองด้วยบุญ

3 นาย เจษฎาพร อมรจิตรเวชกุล

4 นาย ชนกันต์ กิตติวิริยะ

5 นาย ชาติพงศ์ สงวนสัตย์

6 นางสาว ฑัณฑิการ์ ศรีจันทร์

7 นาย ณภัทร อัสสันตชัย

8 นาย ณัฐพล ปินะสา

9 นางสาว ดวงพร โคตมี

10 นางสาว ธมกร นันทเศรษฐสิริ

11 นาย นราธิป อยู่สุขขี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 79 - 
ล าดับท่ี

12 นางสาว ปวริศา เกตุอ าไพ

13 นางสาว ปาริชาติ เปรมบุญ

14 นาย ภูรินท์ ชินราช

15 นาย ภูริภัทร ลิสอน

16 นาย วรัญญู ปราบณรงค์

17 นาย วิชัย ทองเลิศ

18 นางสาว เสาวลักษณ์ โตมะสูงเนิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย เศรฐกาล ลารังสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

ล าดับท่ี

1 นางสาว จิราวรรณ มุ่งเกิด

2 นางสาว ชนิสรา เลิศบริพัฒน์

3 นางสาว ชาลิสา เขียวแพร

4 นางสาว ทรรศธร ขวัญเพ็ง

5 นาย ธนกฤต ช านาญ

6 นาย บุลากร เกตุแก้ว

7 นาย พชร รัชประภาพงษ์

8 นาย ภูมิพงศ์ ผิวอ่อน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 80 - 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ล าดับท่ี

1 นางสาว กันตา ธาราวัชรศาสตร์

2 นางสาว จินดามณี ช่อเจ้ียง

3 นางสาว ฉัตรพร ละมุดทอง

4 นาย ชินาธิป เนาวบุตร

5 นางสาว ชิรญาณ์ ใจมานิตย์

6 นางสาว ชุติมา จันทพันธ์

7 นางสาว ญาณิศา วัฒโน

8 นาย ฐานพัฒน์ ธัญญวรการ

9 นางสาว ฐิติชญา เตปินตา

10 นางสาว ฐิติมา วงไชยา

11 นาย ณัฐ บุญสิน

12 นางสาว ณัฐณิชา ฉินสูงเนิน

13 นางสาว ณิชกานต์ เกศอรุณสกุล

14 นางสาว ณิชมน กีโซ๊ะ

15 นางสาว เทียนศรี ทองเปรม

16 นางสาว ธนกร ศรีทิพรัตน์

17 นางสาว ธนพร วงศ์กิตติอุดม

18 นาย ธนานพ เต็มศิริพันธ์ุ

19 นางสาว ธัญจิรา ก่ิงวงศา

20 นางสาว ธัญลักษณ์ เปรมอิสระกูล

21 นางสาว นฤพร อังกินันท์

22 นางสาว นวภรณ์ นิยตานนท์

23 นางสาว นันธิชา กสิผล

24 นางสาว นิตย์ตะวัน อรรถศิริ

25 นาย บัณฑิต นวเจริญชัย

26 นางสาว บุณฑริกา คงสถาพรชัย

27 นางสาว บูชิตา โพธ์ิโต

28 นางสาว ประภาพร อมรอรรถโกวิท

29 นางสาว ปัญญภัค ปุณณรัชช์

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล



- 81 - 
ล าดับท่ี

30 นางสาว พรชนก ขวัญนิมิตร

31 นางสาว พรธิรา ธีระวรวงศ์

32 นาย พฤตินันท์ กิจแก้ว

33 นางสาว พัชรณัฏฐ์ อาชีวกุลมาศ

34 นางสาว พัทธิฌา สมควรพาณิชย์

35 นาย พันแสงศร อุมะนันท์

36 นางสาว ภัณฑิรา วิรัตินันท์

37 นางสาว ภัณฑิรา มณีโชติ

38 นางสาว ภัทราภรณ์ จุลอักษร

39 นางสาว มาณิศา มานะศิริพันธ์ุ

40 นางสาว ลักขณา กูลสุวรรณ์

41 นางสาว วีนาพร ประดิษฐ์

42 นางสาว ศสินีย์ ศรีลาพัฒน์

43 นางสาว ศุภณัฐกานต์ อ่อนพุ่ม

44 นางสาว สวิตตา โลกานิตย์

45 นางสาว สาริศา จันทร์อักษร

46 นางสาว สุชญา อ่อนน้อม

47 นางสาว สุธินี สุขสุเมฆ

48 นาย สุพัฒน์ วัฒนกุลจรูญสิริ

49 นาย เสฎฐวุฒิ ธีรานันตชัย

50 นางสาว หทัยชนก บรรณทอง

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพร บุญช้วน

2 นางสาว กมลพรรณ ขจรสิทธินพคุณ

3 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วตา

4 นางสาว กัญญาภัค กฤษณาวารุณ

5 นางสาว กันต์กนิษฐ์ รามจันทร์

6 นางสาว กันตินันท์ อนุศาสนรักษ์

7 นางสาว กิตติยา โพธ์ิสง่า

8 นางสาว จิติมา แดงดี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 82 - 
ล าดับท่ี

9 นางสาว จุฬารัตน์ สรรพกิจก าจร

10 นาย เจษฎา ศิริบุตร

11 นางสาว ชลธิชา ศรีวัฒนาเจริญ

12 นางสาว ชัญญานุช ยันนะศักด์ิ

13 นางสาว ชุติปภา สินพิชัย

14 นางสาว ฐิตารีย์ ศรีพงศ์ธรพิบูล

15 นางสาว ฐิติมา ผดุงพัฒโนดม

16 นางสาว ณฐา ฐิติสวัสด์ิ

17 นางสาว ณหทัย รัตนพันธ์

18 นางสาว ณัฏฐญาดา ธาราณัติ

19 นางสาว ณัฏฐณิชา วะสิโน

20 นางสาว ณัฐณิชา ล้ิมศิริเศรษฐกุล

21 นาย ณัฐภัทร สุนทรนนท์

22 นางสาว ณิรินทร์ญา อัยยะศิริชัย

23 นางสาว ดีลดา แห่งธานีราเมศ

24 นาย ธนวัฒน์ ทุมดี

25 นางสาว ธัญภัค เมฆมัณฑนา

26 นาย ธีรศานต์ ทิพย์ศิริ

27 นางสาว นภสร มณีสถิตย์

28 นางสาว นันท์นภัส พงศ์ภัคบูรณกิจ

29 นางสาว นันท์นลัท วรรณทอง

30 นางสาว นันทภรณ์ น้อยตง

31 นางสาว นุสิตา เขียวพันธ์

32 นางสาว เนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐี

33 นาย บรรณสรณ์ บุญเรืองโรจน์

34 นางสาว บรรณสรณ์ ธรรมไชยธรรศ

35 นางสาว ปพิชญา ลาวัณย์รัตนากุล

36 นางสาว ปัณฑารีย์ ดอนลาว

37 นางสาว พลอยวรินทร์ อภิสิทธิกุล

38 นางสาว พิมณัฐฌา คงประสม

39 นางสาว พิมพ์พรรษา สมบัติก าจรกุล

40 นางสาว พิมพ์ลดา สดศรีสุวรรณ

ช่ือ - นามสกุล



- 83 - 
ล าดับท่ี

41 นางสาว พิยดา ชาติเผือก

42 นาย พีรดนย์ บุญซ้าย

43 นางสาว พีรดา สุชาตะวัฒน์

44 นางสาว ภัคจิรา ศรีมงคล

45 นางสาว ภัทราพร คณะธรรม

46 นาย ภูมิพัฒน์ ชัยอัศวนันต์

47 นางสาว มนัสนันท์ ศรีบุญเล้ียง

48 นาย ยศศักด์ิดา ยวงสุวรรณ์

49 นาย รชต หมวดมณี

50 นางสาว ระมินดา ติรพัฒน์

51 นาย รัชชานนท์ มีใหญ่

52 นางสาว รินรดา มณีวงศ์

53 นาย วรงค์ ตันยะกุล

54 นางสาว วรรณิดา คงสมบุตร

55 นางสาว วรรธนรัตน์ วงศ์สุวรรณ

56 นาย วีรวิชญ์ มัลลิกมลศักด์ิ

57 นางสาว ศราวรรณ ข าวิลัย

58 นางสาว ศรุดา จิตต์โสภักตร์

59 นางสาว ศศิกานต์ แหวนสัมฤทธ์ิ

60 นางสาว ศศิประภา มูลณี

61 นางสาว ศศิภัสสร เอ่ียมส าอางค์

62 นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา

63 นาย ศุภกร เรียนวัฒนา

64 นาย ศุภณัฐ คล้ายหอม

65 นางสาว ศุภิสา จิตรรุ่งวิทยา

66 นาย สัชฌุกร แปงการิยา

67 นางสาว สาริศา สุนทรธนากุล

68 นางสาว สิตานัน พันธเสน

69 นางสาว สิริพัชร แซ่จ้ิว

70 นางสาว อภิชญา ไทยประสิทธ์ิ

71 นางสาว อมลวรรณ อัศวรุ่งฤกษ์

72 นางสาว อรกช ดาวสดใส

ช่ือ - นามสกุล



- 84 - 
ล าดับท่ี

73 นางสาว อัญชิสา ราชกิจ

74 นางสาว อัญพัชญ์ ธีระอัญญาวัชร์

75 นางสาว อัญมณี อัศววงศ์เสถียร

76 นางสาว อาพิชญา ล้วนแก้ว

ช่ือ - นามสกุล



- 85 - 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับท่ี

1 นาย ฉันฐรัฐ แก้วเนตร

2 นาย ชญานนท์ ยะประโคน

3 นาย ณภัทร ทองเจือ

4 นางสาว นิสารัตน์ วุฒิเกษตรกิจ

5 นางสาว บงกชกร วรฉัตร

6 นางสาว ปัญณัฐภัทร ทูลธรรม

7 นาย พณัฏฐ์ ลิโมทัย

8 นางสาว พรรณพร สุทธิตังกวิเชียร

9 นาย พิสิษฐ์ พัทฐ์นันท์

10 นางสาว ภัคจิรา อูปกัน

11 นาย ราชัน ปฐวีศรีสุธา

12 นางสาว วิจิตรา มนตรี

13 นางสาว วิญานันท์ สายสกล

14 นางสาว อริสา สน่ันจิตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกกร ป่ินเงิน

2 นาย กฤษดา นิพนุติยันต์

3 นาย ก้องภพ เพ็งวงศ์

4 นางสาว กัญญาภรณ์ หอมละออ

5 นางสาว ก่ิงกาญจน์ มีจาด

6 นางสาว กิติยา เน่ืองบุญมา

7 นาย จิรันตน์ สาครสุขศรีฤกษ์

8 นางสาว จุฑามาศ แซ่ม้า

9 นางสาว ชนากานต์ วงษ์สงฆ์

10 นางสาว ชมพูเนกข์ มะเด่ือ

11 นางสาว ชลธิชา ชีพนุรัตน์

12 นางสาว ฐานิดา จิระย่ิงเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 86 - 
ล าดับท่ี

13 นางสาว ฐิตาภา ธงชาติ

14 นางสาว ณัฐกมล ปานน้อย

15 นางสาว ณัฐธีรา นพคุณ

16 นางสาว ดลฤดี พุดเกล้ียง

17 นาย ธนเดช ชิวปรีชา

18 นางสาว ธารีรัตน์ คุณธรรม

19 นางสาว ธีร์จุฑา โอสถสถาพร

20 นาย นพรัตน์ ต่ายทอง

21 นางสาว นภสร เสมอภพ

22 นางสาว นัจภัค เงินเรืองชัย

23 นางสาว นันตชา ขจรล่า

24 นางสาว นิพาดา ไพบูลย์เสมาทัศน์

25 นางสาว บัวบูชา สกุลคง

26 นางสาว เบญจลักษ์ ครองยุติ

27 นางสาว ประกายรัตน์ พลเนียม

28 นางสาว ปาลิตา เอ้ือพาณิชย์กุล

29 นางสาว พณรส พฤกษราช

30 นางสาว พรชนก ใบเรือง

31 นางสาว พรศิริ สีคร้าม

32 นางสาว พลอยไพลิน จิตสวา

33 นางสาว พัชราภรณ์ ไทยล้ือ

34 นางสาว พิมพ์มาดา คงพัฒน์ยืน

35 นาย พีรณัฐ ไข่มุกข์

36 นาย ภูตะวัน ธนะสินวิริยะกุล

37 นางสาว วราภรณ์ สมใจ

38 นาย วีชัยพล กนกดีสีห์รัต

39 นางสาว ศิริขวัญ จันทวงศ์

40 นางสาว ศุภาวรรณ ดีสมบัติ

41 นางสาว สุธิณัฐ มีบุตรสม

42 นางสาว เสาวภา อ้อมแก้ว

43 นางสาว หฤทัย ไชยเยส

ช่ือ - นามสกุล



- 87 - 
ล าดับท่ี

44 นางสาว อภิสรา เวชแพทย์

45 นางสาว อาทิตยา นิสัยดี

46 นางสาว เอิน แซ่ล้ิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกชนก ฉัตรแถม

2 นางสาว กัญญาณัฐ กันดี

3 นางสาว จณิสตา เจนสิริผล

4 นางสาว ชลลดา นามมหา

5 นางสาว ชัญญา สิริแสงกาญจน์

6 นางสาว ณัฐวดี ไทยเจริญ

7 นางสาว ณัฐวดี เภอสม

8 นาย ณัฐวุฒิ อุปนันไชยชะนะ

9 นางสาว ทิพวรรณ ส่ังสอนอาตน์

10 นางสาว ธันยพร น่ิมเนียม

11 นางสาว นนทพร มานุจ า

12 นางสาว นัฐนิชา ปลากระโทก

13 นางสาว ปริยากร รัตนบริบูรณ์ลาภ

14 นาย พงษ์ธเนศ เปรมสิริพงษ์กุล

15 นาย พรลภัส วุฒิเขตร์

16 นางสาว พัทธนันท์ ด้วงมี

17 นางสาว พิชญาภา แพร่สกุลเจริญกิจ

18 นางสาว วรรณภา กัณหารักษ์

19 นาย วัชรวิชญ์ แก้วฟุ้ง

20 นางสาว หทัยชนก ขันค านันต๊ะ

21 นาย อดิศร พอขุนทด

22 นางสาว อรปรียา เปล่ียนข า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับท่ี

1 นาย กฤษณพงศ์ โสดา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 88 - 
ล าดับท่ี

2 นางสาว เขมิสรา อมรสิน

3 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์พืช

4 นางสาว ธัญญรัศม์ ศรีสุภานนท์

5 นางสาว ธิญาดา ผายกลาง

6 นาย นตะวัน ทรวงก าเนิด

7 นางสาว นันทกานต์ วรปัญญานันท์

8 นางสาว บัวชมพู สกุลแฟง

9 นางสาว พิชานิกา ควรด ารงธรรม

10 นางสาว เพชรลดา ห้วยหงษ์ทอง

11 นาย ภูธนิก สุขเอียด

12 นาย ภูมิพัฒน์ คล้ายอยู่

13 นางสาว มนต์นภา มณีโรจน์

14 นางสาว ศศิธร ต้นวงค์

15 นางสาว ศัจกร สมเป็น

16 นางสาว ศิรินทิพย์ รักษาผล

17 นาย ศุภวิชญ์ ขจรนาม

18 นางสาว สุภาวดี บราชสันต์

19 นางสาว อารีภา เซียะเม้ง

20 นางสาว อินทุอร ดอนมอญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ ค าศรี

2 นางสาว กมลชนก จันใด

3 นางสาว กมลลักษณ์ ลาเศษ

4 นางสาว กัญญารัตน์ ทับทิมหิน

5 นาย กีรติ สอาดไพร

6 นาย จักรภพ อุทยางกูร

7 นางสาว จันทกานต์ิ โตก าแพง

8 นาย เจษฎา เสนาอินทร์

9 นาย เจษฎาวุฒิ บุตรวัน

10 นางสาว ชาลิสา ทองโมถ่าย

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 89 - 
ล าดับท่ี

11 นางสาว ณัฐณิชา ขยันท า

12 นาย ทัศนพล สอนดี

13 นางสาว ธนัชพร ทองนุ่ม

14 นาย ธิติ จิตตะวิกุล

15 นาย นวภัทร หยกชฎาธาร

16 นาย นวมินทร์ กามินทร์

17 นาย นิพล ชูดวง

18 นาย ปรเมศ มฤควงศ์

19 นางสาว ปวันรัตน์ กลับสุข

20 นาย ปิยะเมธ อ้ึงธิติพันธ์

21 นางสาว ปุณณภัสสร สีนวลวริทธ์ิ

22 นางสาว พรรณปพร ทัพจุมพล

23 นาย พลณัฏฐ์ ปัตธิมากร

24 นาย พีรณัฐ อินทร์จันทร์

25 นาย ภาณุพงศ์ สูญญาจารย์

26 นางสาว มาริสา ทอนใจ

27 นาย วัชรพล สิทธิศักด์ิ

28 นางสาว วิมลมณี นามนนท์

29 นางสาว อภิญญา บุญเสนอ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชกร เสนเพ็ง

2 นาย กุญชร เอกจีน

3 นางสาว กุลระวี ตึกกระโทก

4 นางสาว คณิศร นาสิงคาร

5 นางสาว จิดาภา ศรียาภัย

6 นางสาว จินตนา จ าปานุ้ย

7 นางสาว จิรนันท์ หีบแก้ว

8 นางสาว ฉัตรธาดา วิจารัตน์

9 นางสาว ชลธิชา สมร่าง

10 นางสาว ชาลิสา คล่องแคล้ว

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 90 - 
ล าดับท่ี

11 นางสาว ซูไฮลา โละนียะ

12 นางสาว ดรุณรัตน์ หงษาวดี

13 นาย ธนบดินษ์ ดีมาก

14 นาย ธนภัทร คูอัมพร

15 นาย ธนวัฒน์ อรบุตร

16 นางสาว ธนัชชา โสมนัส

17 นาย ธีรภัทร์ นาตรีชน

18 นางสาว บงกชกร สุคันธพฤกษ์

19 นางสาว ปฐมาวดี เปรมปรี

20 นาย ปณิธาน สุรวินนท์

21 นางสาว ป่ินเพชร ตุ่มเมืองโดน

22 นางสาว พัชรพร สุราฤทธ์ิ

23 นางสาว พิมพ์ชนก โพธ์ิร่มเย็น

24 นางสาว ภวรัญชน์ ย้ิมฟ้อย

25 นางสาว ภัสรารินทร์ ชัยจุมพล

26 นาย ยศพัทธ์ วัฒนวิเศษโชติ

27 นาย วรโชติ โชติกะคาม

28 นางสาว วรางคณา ศรภักดี

29 นางสาว วิภารัตน์ ฤทธ์ิประชา

30 นาย ศักรินทร์ โชคชัยเจริญพร

31 นาย ศิรชัช กัลยาวัสถ์

32 นางสาว ศิริประภา กันงา

33 นางสาว ศุภณัฎฐ์ ด าเม็ง

34 นาย สิรดนัย อ่อนสุระทุม

35 นางสาว อรวรรณ อ่ิมพันธ์

36 นางสาว เอมมิกา สุขเอ่ียม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กุลนันทน์ ทองโปร่ง

2 นาย โกญจนาท แขวงโสภา

3 นางสาว ณัฐธิดาวรรณ์ ใจม่ัน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 91 - 
ล าดับท่ี

4 นางสาว ณัฐวดี นวนสาลี

5 นาย ธีรภัทร ศิริญาติ

6 นางสาว นงนภัส ก่ิงแก้ว

7 นางสาว พรรณวดี ปล้องสี

8 นาย พลัฏฐ์ บรรใดทอง

9 นาย พันธวัสส์ สิริโสภณวัฒนา

10 นางสาว ภัทรภรณ์ รอดนุช

11 นาย รัฐพล นาคสวัสด์ิ

12 นาย วรพล ตรีพานิช

13 นางสาว วาฐิณี ดาวเรือง

14 นางสาว ศิรปภา ทองเทียนชัย

15 นาย สาริน ผลวัฒน์

16 นางสาว สุวภัทร ร่ัญอะรัญ

17 นางสาว อภิสรา ล าเภา

18 นางสาว อัญธิกาญจน์ สายสี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับท่ี

1 นางสาว จุฑามาศ แก้วจีน

2 นางสาว ญาณสิริ ชัยนาง

3 นางสาว ณัฐรินทร์ โฆษะวัฒนารัตน์

4 นาย ทรรศนัย มูลวิเศษ

5 นางสาว นริศรา ปานแก้ว

6 นาย บูรพา ศิริสมบูรณ์

7 นาย พศวัต แม้นพรม

8 นาย พาณาสน์ คุรุสวัสด์ิ

9 นาย ภูบดินทร์ เย็นกลม

10 นาย ภูพญา ธรรมศักด์ิ

11 นางสาว เยาวลักษณ์ ละพิมพ์

12 นาย วิกรานต์ โชคเกษตรชัย

13 นาย ศุภพล รัตนวัน

14 นาย เศรษฐภัค ชัยสินทรากุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 92 - 
ล าดับท่ี

15 นางสาว สุธีรา มะลิงาม

16 นาย อดิศักด์ิ เกรียงบูรณนันท์

17 นาย เอกชัย ค านึง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับท่ี

1 นาย กณวรรธณ์ แซ่โง้ว

2 นาย กฤษฎ์ิ ปุริสา

3 นาย กฤษนัย แก้วงาม

4 นาย กวินท์วิชญ์ ภู่นาค

5 นางสาว กัญญานัฐ หม่ืนพัน

6 นาย กิตติชัย ใจปาละ

7 นางสาว เกษราภรณ์ ดูเชิดรัมย์

8 นางสาว จรรยมณฑน์ สถิตไพศาลวงศ์

9 นาย จารุพัฒน์ ตานา

10 นาย ชนุดม เขตอุดมคีรี

11 นาย ชินโชติ สว่างโชติ

12 นางสาว ฐิติมาภรณ์ ค าสี

13 นางสาว ณภัทรชนม์ ศรีมงคล

14 นาย ณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร

15 นาย ณัฐปคัลภ์ เพชรน้อย

16 นาย ณัฐพงศ์ จงสิริรัตนานุกูล

17 นางสาว ณัฐวศา ช้างพันธ์

18 นางสาว ณัฐวิภา อนุพันธ์

19 นางสาว ณัฐินี หลาแก้ว

20 นางสาว ธนนันท์ ตันตระกูล

21 นางสาว ธนานันท์ เอ่ียวธนโชติกุล

22 นางสาว ธินัฐดา ปานต๊ะรังษี

23 นาย นันทกร ปรางปิยนันท์

24 นางสาว นันท์นลิน สิงห์กรณ์

25 นาย บวร น้อยอยู่

26 นางสาว บัณฑิตา สายคล้าย

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 93 - 
ล าดับท่ี

27 นาย บุริศร์ สุทธิพล

28 นาย ปฐมพัฒน์ ทรัพย์สิน

29 นาย ปรรณพัชร เปรมย่ิง

30 นางสาว ปวริศา จิตรมิตร

31 นาย ปัญญากร อุทน

32 นางสาว ปาณิสรา ทองยินดี

33 นาย พงศกร ค านิน

34 นางสาว พรหมพร สุขุมทอง

35 นางสาว พีรดา ยศวัฒนพานิช

36 นางสาว เพชรรัตน์ ชุติวิทูรชัย

37 นาย ภัทรพล บุญเกิดมา

38 นางสาว ภันธ์ุทิพา ปานคงคา

39 นาย รุสซีดาน นาดี

40 นางสาว วราภรณ์ ชาวสวน

41 นางสาว วารุณี จันทร์ท่า

42 นางสาว ศศิธร บุบผาพิลา

43 นาย ศุภกิจ วงค์อักษร

44 นาย ศุภณัฐ เขียวมีส่วน

45 นาย ศุภณัฐ คุ้มครอง

46 นาย ศุภากร นาคใหม่

47 นาย สิรภัทร บูรณเกียรติศักด์ิ

48 นาย อภิวัฒน์ เนตรสว่าง

49 นาย อับดุลฮากิม สาแม

50 นาย เอกอัมรินทร์ ปินต๊ะวะนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับท่ี

1 นางสาว ฐิติมา ฉิมเจริญ

2 นาย ณัฐดนัย ดิษด้วง

3 นาย พัสกร ก่ิงไทรงาม

4 นางสาว พิมพ์มาดา ตนุมัธยา

5 นางสาว ภูริตรา แก้วเอ่ียม

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 94 - 
ล าดับท่ี

6 นางสาว รอฮีนี หะยีเจ๊ะมุ

7 นาย วชิรวิทย์ หอยสังข์

8 นางสาว วรรณพร เขมาภิรตะ

9 นางสาว วริน พลนิกาย

10 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีทอง

11 นางสาว ศุภรัตน์ นครภักดี

12 นาย อัศจรรย์ นริศราวุธ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับท่ี

1 นาย กฤตพณ ชัยศิริ

2 นางสาว กุลกันยา ขันสัมฤทธ์ิ

3 นางสาว จิดาภา ชุ่มน้อย

4 นางสาว จีรณาฐ์ สุทธิวารีพงษ์

5 นาย ชญานนท์ ตระกูลโชคอ านวย

6 นางสาว ชิดชนก กอประเสริฐถาวร

7 นางสาว ฐิติมา สลับแสง

8 นาย ณัฐนวัต หุราพันธ์ุ

9 นางสาว ทยิดา ปัญญาทิพย์

10 นางสาว นภัสนันท์ อาจกล้า

11 นางสาว พิมพ์นภัส กัณฑะวงษ์

12 นางสาว ภัทรวดี หนูแดง

13 นางสาว มีนนารัตน์ ไตรสิงห์

14 นางสาว ศรุตา โพธ์ิมา

15 นางสาว ศิโรรัชช์ หิรัณย์เมธกุล

16 นางสาว ศุภาพิชญ์ พงศ์ทอง

17 นางสาว สราพรรณ รอดถนอม

18 นาย สราลัญ จันทีมา

19 นางสาว เสาวลักษณ์ กรุดสุข

20 นางสาว หน่ึงฤทัย แดงประเสริฐ

21 นางสาว อัมรินทร์ ม่วงแก้ว

22 นางสาว อาทิตยา สีโสภา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 95 - 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว นพพลอย ชูเดช

2 นาย พลวิชญ์ กวินวิภารักษ์

3 นางสาว มณีรินทร์ ศุภคุณกาญจน์

4 นาย รัชชานนท์ พรมชลา

5 นาย สหัสสนัยต์ วรวลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย กฤติเดช อัจนา

2 นางสาว คริษฐา สุดสวาสด์ิ

3 นาย นิติกรณ์ ก าแก้ว

4 นางสาว ปารมี มีลิ

5 นางสาว ภัทราภรณ์ เมืองนก

6 นาย วัชรากร ชูพันธ์

7 นาย ศิรเชษฐ์ ชินประดิษฐสุข

8 นางสาว อนันตญา ศรีทองค า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว จิณห์ตมาศ ภวเรืองจ ารูญ

2 นาย ติณณภพ รัตนวิจิตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัลยาณี ป่ันทรัพย์

2 นางสาว กุลปริยา พวงสวัสด์ิ

3 นางสาว ณัฐณิชา นาคเก้ียว

4 นางสาว ธัญรัตน์ ผิวงาม

5 นางสาว ธัญสิริ ผิวงาม

6 นางสาว สุภาพร สังข์น้อย

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว ชรินรัตน์ ฤทธ์ิส าเร็จ

2 นาย ภูริวัจน์ อภิศักด์ิชัยกมล

3 นางสาว รมิดา ศรีสะใบ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กานต์พิชชา วิบูลมงคลชัย

2 นาย จตุพรพัฒน์ สมุทรเพรียว

3 นางสาว จอมขวัญ ตองอ่อน

4 นาย เดชาพล ยานุพรม

5 นาย นภัทร เทียนสมบูรณ์

6 นาย พลาธิป พรหมสวัสด์ิ

7 นาย พัชระ นาคมานนท์

8 นางสาว วันชนก ค าสิงห์

9 นาย วุฒิชัย ศรีเดช

10 นาย ศุภวิชญ์ ไชยรัตน์

11 นาย สมเดช เพชรเดิม

12 นาย สหรัฐ ชาวสวนงาม

13 นาย อภิวัฒน์ ค าสุนทร

14 นาย อภิสิทธ์ิ เจียมจรัสรังษี

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล



- 97 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพร แก้วก าเนิด

2 นางสาว กมลลักษณ์ ง่อนไธสง

3 นาย กฤติเดช วรธนโชติการ

4 นางสาว กัญญ์วรา จิตตรง

5 นางสาว กัญญาณัฐ คงมาก

6 นางสาว กันยกร พงษ์สุภาพ

7 นางสาว กานต์ระพี บุญเพ็ญ

8 นางสาว กิตติยา ท่อนทอง

9 นางสาว ไกรพิชญ์ สุทธิพิพัฒน์

10 นางสาว ขวัญชีวา สุดสน

11 นางสาว จริยา ช านาญเขา

12 นาย ชลธิศ จอดพิมาย

13 นางสาว ญาดาพร พันธ์ชาญสง่า

14 นางสาว ฐิดาพร อ่วมขัน

15 นางสาว ณัฎฐธิดา บัวแก้ว

16 นาย ณัฏฐพล เสนา

17 นางสาว ณัฐณิชา สิงห์เชิดชูวงศ์

18 นางสาว ตติยา กรรไกร

19 นาย ธนกร ไชยหงส์สา

20 นางสาว ธนัชญา พิลึก

21 นาย ธวัชพล นามเนา

22 นางสาว ธิดามาศ รอดนุช

23 นางสาว นงนภัส ค าขะ

24 นางสาว นรีรัตน์ สกุลทอง

25 นางสาว นันทพร สิงทองหอม

26 นางสาว เบญจมาศ เอ่ียมสอาด

27 นางสาว เบญญาดา อนุกูล

28 นางสาว ปพิชญา อเบอร์โครมบ้ี

29 นางสาว ปุญญิศา มณีบุญ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ช่ือ - นามสกุล



- 98 - 
ล าดับท่ี

30 นาย ไปศล สิงห์เรือง

31 นาย พงศกร บุญเรือง

32 นางสาว พชรพร รัชวงศ์

33 นางสาว พนัสดา แก้วปุ่ม

34 นางสาว พรศิริ โคตรบุตร

35 นางสาว พัชรี ตางูเหลือม

36 นางสาว พัฒน์นรี คูเม้ง

37 นางสาว พัทธ์รดาณัท ตันติธัญญพงษ์

38 นาย พัสสน ย้ิมประดิษฐ

39 นางสาว พิมพ์ชนก พวงดอกไม้

40 นางสาว พิมมาดา สีสด

41 นางสาว แพรวา ปัญจนะ

42 นางสาว ภัทราพร กิจเจริญ

43 นางสาว ภิญญดา ก่ิงเมือง

44 นาย ภูเบศร บุดดีกุล

45 นางสาว มาซีเตาะ ยูโซะ

46 นางสาว รัชฎาพร พ่ึงเกษม

47 นางสาว วรัทยา ป้ันบุญชู

48 นางสาว วลัยภรณ์ สืบบุก

49 นางสาว ศศิธร มูลสาร

50 นางสาว ศิลาริน พรหมมิ

51 นาย ศุภชัย วัฒนมะโน

52 นางสาว สรัลพร ภาคภูมิ

53 นางสาว สาวิตรี ย้อยด า

54 นาย โสรจน์ จันทรภักดี

55 นางสาว อรพรรณ แพใหญ่

56 นางสาว อริสรา ด าคลองตัน

57 นางสาว อรุณรัตน์ ปานสุวรรณ

58 นาย อัครัช สมศรี

59 นางสาว อารียา ชูระเชตุ

60 นาย อุเทน วงค์สกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ล าดับท่ี

1 นางสาว เจนวราพร งามภูเขียว

2 นางสาว ชนิกานต์ กาใจใส

3 นาย ณฐพล ชาติดี

4 นางสาว ณภัทร์ ทองนพรัตน์

5 นางสาว ณัฐชฎาธร โพธ์ิจันทร์

6 นางสาว ณัฐธยาน์ พรหมจันทร์

7 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าอัน

8 นางสาว ณิชาวีย์ สีสดใส

9 นางสาว ดวงกมล แซ่โง้ว

10 นางสาว ธนวรรณ ดาวหาง

11 นาย ธนัช อินเปง

12 นางสาว นลีกานต์ ขุ้ยสุข

13 นางสาว นิศามณี ตันสมบูรณ์

14 นางสาว บงกช ดีไข่

15 นาย พลรัฐ หนูประดิษฐ์

16 นางสาว พิมพ์ บ ารุงจิตร์

17 นางสาว แพรทอง จันทร์ศรี

18 นางสาว แพรวา ช่ืนอารมณ์

19 นางสาว ภิญญาพัชญ์ อัศวเดชาธนรัตน์

20 นาย ภูบดินทร์ สงสาร

21 นาย ภูริ กังเจริญ

22 นางสาว มัดติรส ค าจูมจัง

23 นางสาว ลิดาวรรณ เด๊ะไวการ

24 นางสาว วราภรณ์ แก้วแต้ม

25 นาย วิจิตรศิลป์ เทพอรุณ

26 นางสาว ศุภพิชญ์ คุ้มวัตร

27 นางสาว สัญจิตา นาคข า

28 นาย สิริวัชรากร ซ้ิมประดิษฐ

29 นางสาว สุภาภรณ์ ทีน ้าค า

30 นางสาว เสาวภาคย์ หงษ์โต

31 นาย อริญชย์ สรคุปต์

ช่ือ - นามสกุล



- 100 - 
ล าดับท่ี

32 นางสาว อาทิตยา จิตตรีสิน

33 นางสาว อายุพัฒน์ ภพรัตน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ล าดับท่ี

1 นาย เกริกพล เซ็งแซ่

2 นางสาว ขวัญฤดี เหลาทอง

3 นางสาว จารุพิชญา สาระประทุม

4 นางสาว จิรปรียา บุญกระโทก

5 นางสาว ชมพูนุช พรมโชติ

6 นาย ชโยดม ตันติสุขารมย์

7 นางสาว ชลธิชา อินรัญ

8 นางสาว ดวงกมล พนม

9 นาย บุญญฤทธ์ิ นาคเจริญ

10 นางสาว ปาริชา ปัญญาวุฒิกุล

11 นางสาว ไปรยา มาด า

12 นางสาว พิชญ์สินี บุญเจียมเจริญ

13 นางสาว พิมทรัพย์ เพชรสุวรรณ์

14 นาย ภูริพัฒน์ ย้ิวเห้ียง

15 นางสาว รมิดา กองสาลี

16 นางสาว รวิสรา เลิศศิลานวกุล

17 นางสาว วิชญาดา แร่เพชร

18 นางสาว ศิรษา ปานสุขขุม

19 นางสาว สุตาภัทร แสวงหา

20 นางสาว สุภาพร สารการ

21 นางสาว อรวี แสนหาร

22 นางสาว อินทิรา ก่ิงโสดา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ล าดับท่ี

1 นาย กฤษดา สุริยารังสรรค์

2 นางสาว จันทร์ชนก สมทรัพย์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 101 - 
ล าดับท่ี

3 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีมูล

4 นาย สิทธิสาส์น พุคง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัณฑิมา งามลาภ

2 นางสาว ชนิตสิรี แซ่ล้ี

3 นางสาว ญาษิกาญจน์ ฉิมกุล

4 นางสาว ณัฐชา ทองประเสริฐ

5 นางสาว ทิพยรัตน์ กรรณเทพ

6 นาย ธนรัชต์ ศุภเลิศ

7 นางสาว ธนิชา กาวิทัง

8 นางสาว นัทธมน คุณธรรมย่ิงยง

9 นาย พงษ์โชติ ทังสฤดี

10 นางสาว ภารดี สมุทรดนตรี

11 นางสาว วริศรา โยธาพิษ

12 นางสาว วโรชา ม่ังมี

13 นางสาว สุธิมนต์ ประวัติกุล

14 นางสาว สุพรรณษา วงษ์ศรีสังข์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 102 - 

โครงการเด็ก ดี มีโอกาส

กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว ชาลิสา ศรีมณฑา

2 นางสาว ดารุณี โพธิผล

3 นางสาว ปาริชาต ทองอินทร์

4 นางสาว ศิริลักษณ์ พลสิม

5 นางสาว ศิริวรรณ ยงเขตรกิจ

6 นางสาว อภิชญา ธีรประภานนท์

7 นางสาว อารดา ประโยชน์ย่ิง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว จุฑาพร ตะแก้ว

2 นางสาว ณัฏฐณิชา พรมสะอาด

3 นางสาว ณัฏฐณิชา คะหงวน

4 นางสาว ตติยาพร จงรักษ์

5 นาย ธนกร เชียงขันธ์

6 นางสาว ธมลวรรณ ข าก่ิง

7 นาย นรุตม์ สรีดอกจันทร์

8 นางสาว บุญสิยา พรายเพริด

9 นาย พิชัยยุทธ เลิศพรตสมบัติ

10 นาย ภัทรชัย เทวิน

11 นางสาว มินท์มันตา พิริยกรณ์อรุณ

12 นางสาว วิรงรอง พงษ์ประวัติ

13 นาย ศราวุฒิ อักษรเสือ

14 นาย สีหนาถ บนิสุทธ์ิ

15 นางสาว อลิสา เกตุสุวรรณ์

คณะวิทยาการจัดการ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ล าดับท่ี

1 นางสาว ชาลิสา คงทอง

2 นางสาว ชุติกาญจน์ อาจสัญจร

3 นางสาว ณัฐพร ภูสะเทือน

4 นางสาว ณิชา ลีลายุทธชัย

5 นางสาว ธนพร เพ็งท่าโรง

6 นาย พัฒนศักด์ิ เอ่ียมสอาด

7 นางสาว พิมพ์ชนก รวมพลพรมราช

8 นางสาว วัสสา สุวรรณ์

9 นาย สรวิชญ์ ตาหน่วย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย คุณวัฒน์ วีระไพศาล

2 นางสาว จิรัชญา ศิริวัฒน์

3 นาย ฐิติพงศ์ สิงห์ทอง

4 นาย ณภัทร อยู่กิจติชัย

5 นาย ดานุพล หวัง

6 นางสาว ธันยธรณ์ สุขกูล

7 นางสาว ธิติมา เปล่ียนศาสตร์

8 นาย นครินทร์ เดินรีบรัมย์

9 นาย ป้อมเพชร กิมฮวยไล้

10 นางสาว วรัญญา เฟ่ืองขจร

11 นางสาว วรินญา ทองค า

12 นางสาว ศิริลักษณ์ โพธ์ิเวียง

13 นาย ศิวัช ดาววิจิตร

14 นาย ศุชัย ก าจรฤทธ์ิ

15 นางสาว อธิชา สิริคณาภรณ์

16 นาย อภิวัฒน์ ผิวจันทร์

17 นาย อภิสิทธ์ิ มะอาจเลิศ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 104 - 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กฤษณา วงค์สกุลยง

2 นาย ณภัทร เลิศศรีชัยนนท์

3 นางสาว นิพานา อุทธิยา

4 นาย เศรษฐภูมิ วรรณพัฒน์

5 นางสาว อันธิกา ทาชาติ

ล าดับท่ี

1 นาย กฤติเดช เอ่ียมรัศมีเพ็ญ

2 นาย กฤติน ประทีป ณ ถลาง

3 นางสาว กัลยา โคสันเทียะ

4 นางสาว กาญจนาภรณ์ อ าพัน

5 นางสาว จตุพร เช้ือกระโซ่

6 นางสาว เจสสิกา จลิสิตา อัลเลน

7 นางสาว ช่อฉัตร ฉัตรทอง

8 นางสาว ณัฐชยา สิทธิบูรณ์

9 นางสาว ณัฐยา ไตรพนม

10 นาย ธนพร ศรีกลชาญ

11 นางสาว ธนพร จันทร์ดี

12 นางสาว ธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์

13 นาย ธนากรณ์ แซ่จัง

14 นางสาว นพวรรณ เทียมจิต

15 นางสาว น ้าทิพย์ ยอดตรงดี

16 นางสาว เปรมยุดา เสาว์รส

17 นาย พงศธร บัวเผ่ือนหอม

18 นางสาว พรนภัส ไตรระเบียบ

19 นางสาว มานิตา กกฝ้าย

20 นางสาว รัตนพัฒน์ เอ่ียมอนันต์วัฒนะ

21 นางสาว รุจรดา สุนสุข

22 นาย วงศธร พิมลศรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 

(วิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุ่น)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

23 นางสาว วณัศญา รางแดง

24 นางสาว วิชุฎา ธิพันธ์

25 นางสาว สราญรัตน์ เจริญสิทธ์ิ

26 นางสาว สิตานันท์ จรัสโสภณพัฒนา

27 นางสาว สุภาวดี ใจแปง

28 นางสาว สุวนันท์ ตะเพียนทอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กรรณิกา สร้อยสนธ์ิ

2 นางสาว กรรณิการ์ ใยโพธ์ิ

3 นาย กิตติธัช โพตะริ

4 นางสาว กุรุพิลว์ เพียรพิทักษ์

5 นางสาว คุณัญญา จันทร์เพชร

6 นางสาว จนิสตา วงษา

7 นางสาว จิตติพร เช้ือชาติ

8 นาย จุลภัทร แสนค า

9 นางสาว ชนิกานต์ ปรีทอง

10 นางสาว ณัฐช่ืนทิพย์ มะธิปิไข

11 นาย ทิวัตถ์ ปฏิพัฒนพงศ์

12 นาย ทิวากาล โพธ์ิทอง

13 นางสาว บัณพร บัณฑิตไทย

14 นาย บุญศรัญญ์ กัญจนวัตตะ

15 นาย ปฏิญญา พ่ึงฤทธ์ิ

16 นางสาว ปิยะพร ชูสุทธิสกุล

17 นาย ปุญญกัณฑ์ แก้วประไพ

18 นางสาว พิชชาพร งามสมบัติ

19 นางสาว ภัชราภรณ์ พลเสนา

20 นาย วรัญญา ทองล้วน

21 นางสาว วรางคณา ศรีวิลาศ

22 นางสาว วิมาลา แสงอรุณ

23 นาย ศุภกิตต์ิ ค าแก้ว

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

24 นาย สรรค์ภวี งามปล่ัง

25 นางสาว สลิลทิพย์ วันจันทร์

26 นาย สิรภพ มานพ

27 นางสาว สุชาดา ถมยาพันธ์

28 นางสาว สุนันทาภรณ์ คงทิพย์

29 นางสาว สุวิตรา มุสิกาวงษ์

30 นาย อัมรินทร์ รักขธรรม

31 นางสาว อินทิรา ฟักเถ่ือน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลรส บุบผาสิริ

2 นางสาว กรรณิการ์ พวงแต้ม

3 นางสาว กฤษณี เข็มอุดม

4 นาย กษิดิศ เพ็ญพิบูลรัตนา

5 นางสาว จิตรกัญญา เดชวิไลเลิศ

6 นางสาว ชนกานต์ บุญรัตน์

7 นาย ชาตโยดม ด าเล็ก

8 นางสาว ชุติกาญจน์ บัวระภา

9 นาย ณยศ จ่าทองค า

10 นางสาว ณัฏฐมาภรณ์ โพธ์ิสุวรรณ

11 นางสาว ทิพย์วรรณ บุญชู

12 นาย ธนดร ตันติสง่าวงศ์

13 นาย ธรรศชนน หลิมวานิช

14 นางสาว ธิญาดา ชูชุม

15 นาย ธีรภัทร กาบแก้ว

16 นางสาว นภสร ม่ิงแก้ว

17 นางสาว นัชชา สนิทศรี

18 นางสาว บุญนิสา วิเชียรกุล

19 นางสาว เพชรลดา เพ็ชรอ่ิม

20 นางสาว ภัทรภร ภาคโพธ์ิ

21 นางสาว ภาวินี ช่วยอุระชน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

22 นาย รัชชานนท์ นิสยะพันธ์

23 นาย รามิล หิรัญทวีภัทร

24 นางสาว วรดา จันส าโรง

25 นางสาว วรรณพร แจ่มจ ารัส

26 นางสาว ศิรดา มโนนิติธรรม

27 นางสาว ศุพร หวังผล

28 นางสาว สรัลชนา บุญญาธนานุรัตน์

29 นางสาว สุทธิกานต์ มุ่งหาทรัพย์

30 นางสาว สุภาวดี ศรีอ๊อต

31 นางสาว สุรีย์วรรณ มะลิดอกไม้

32 นาย อนุมัติ วรรณเมฆ

33 นางสาว อริศา ชาตรี

34 นางสาว อัญญาฎา บุญรังษี

35 นาย อิทธิพัทธ์ วัฒนากิจไพศาล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชพรรณ สุทธิวารี

2 นางสาว กมลนัทธ์ ช่ืนสงวน

3 นางสาว กมลลักษณ์ พันธ์ุบ้านแหลม

4 นางสาว กัลยาณี กะตะโท

5 นางสาว เกษร สุพรรณอ่วม

6 นางสาว เขมจิรา ย้ิมไพโรจน์

7 นาย จตุพล อยู่ฉิม

8 นางสาว จิณห์นิภา วงษ์ไชบุตร

9 นางสาว เจียระไน ยอดแสง

10 นาย ชลชวิน ร้อยดวง

11 นาย โชติวัฒน์ เหมือนแดง

12 นางสาว ญาณิศา ขันทวี

13 นางสาว ฐิตาภรณ์ สอนน่วม

14 นางสาว ณภัทร เสลาคุณ

15 นาย ณัฐกิตต์ิ เงินโสภา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 108 - 
ล าดับท่ี

16 นางสาว ณัฐชยา ขม้ินแก้ว

17 นางสาว ณัฐนรี ตุ้มน้อย

18 นางสาว ณิชากานต์ นุชเทียน

19 นางสาว ณิชาพัชร์ ศรีกลาง

20 นางสาว ทัศนันท์ มุ่งคุณ

21 นาย ทินกร ค าสีลา

22 นางสาว ธัญญาพร สุนย์ตะคุ

23 นางสาว นภัสวรรณ ศรีเพ็ง

24 นางสาว นภารัตน์ หล่อทอง

25 นางสาว นลินทิพย์ วรรณพงษ์

26 นางสาว นลินนิภา เรืองเลิศกุล

27 นางสาว นันทชพร วงศ์ศักด์ิศิริกุล

28 นางสาว นิชิตา ศักดาสระ

29 นางสาว นิรมล จันทนนตรี

30 นางสาว เบญจมาภรณ์ สุวรรณโกสินธ์ุ

31 นางสาว ใบเตย ภู่ทอง

32 นาย ปฐพี สังสรรค์อนันต์

33 นางสาว ปณพร จ านงค์สุก

34 นางสาว ปริญญาภรณ์ หาญละคร

35 นางสาว พนิตตา คณาวงษ์

36 นางสาว พรรษชล จิตรักษา

37 นางสาว พร้อมสิน อุดมสันติสุข

38 นางสาว พลอยวรินทร์ พงษ์วัน

39 นางสาว พัชรินทร์ แสนทิพย์

40 นางสาว พัทธรินทร์ พรมมา

41 นางสาว พิมพ์มาดา เงินเจริญ

42 นางสาว ภรณภัทร ดาวเรือง

43 นางสาว ยุภารัตน์ แซ่ล้ิม

44 นาย รัฐภูมิ กล้าอาษา

45 นางสาว ลฎาดา วงศ์รักไทย

46 นางสาว วรรณพร พรมจีน

47 นางสาว สิทธิขวัญ กมลเสต

ช่ือ - นามสกุล



- 109 - 
ล าดับท่ี

48 นาย สิรดนัย ย่ังยืน

49 นางสาว สิริรัตน์ ราศรีดี

50 นางสาว สุธาวัลย์ แมลงภู่

51 นางสาว อภิสรา บุบผามาโล

52 นางสาว อสมาภรณ์ สุรภาพ

53 นาย อัครชัย ผิวเณร

54 นางสาว อัจจิมา หวานจิตต์

55 นางสาว อิงอร วรบุตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลทิพย์ กันตะวงษ์

2 นางสาว กมลนัทธ์ กาญจนรุจวิวัฒน์

3 นาย กฤษดากร เสริฐศรี

4 นาย ก้องเกียรติ นรสิงห์สกุล

5 นางสาว กัญญาวีร์ วงษ์มะเซาะ

6 นางสาว กาญจนาภา น่ิมนวล

7 นาย เขตร พชรชยชัชวาล

8 นาย คเณศวร สุขสวัสด์ิ

9 นางสาว คริษฐา สงกอก

10 นางสาว จริยา ธีรสถาพร

11 นางสาว จิราพัชร เพชรรัตน์

12 นางสาว จุฑามาส สว่างศรี

13 นางสาว ชนากันต์ แสนละคร

14 นางสาว ชัญญา อุปะเดีย

15 นางสาว ชัญญานุช บุญภาพ

16 นางสาว ชุติภาดา เลขาภิสิทธ์ิ

17 นางสาว ญาณิน บุญไพโรจน์

18 นาย ณัฏฐกิตต์ิ วิริยกิจจา

19 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยรักษ์

20 นาย ณัฏฐธเนศ ล้ิมไกรวุฒิ

21 นางสาว ณัฏฐนิช บุญขวัญ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 110 - 
ล าดับท่ี

22 นางสาว ณัฐติกาญจน์ หม่ันวิช

23 นาย ธนกร มีชัย

24 นางสาว ธัญลักษณ์ ต้ังพรประเสริฐ

25 นางสาว ธัญวรัตน์ สุภาพิชัย

26 นางสาว ธิติมา เดชสองแพรก

27 นางสาว นันทวรรณ ตรีเจริญลาภ

28 นาย ปฐมภาคย์ เกตุวิเชียรไชย์

29 นางสาว ประพัสรา หม้อนนทา

30 นางสาว ปรียาภรณ์ ดาน้อย

31 นางสาว ปวิตรา ตุ๊สูงเนิน

32 นางสาว ปิยธิดา จอมจันทร์

33 นาย ปีย์วรา ไทยวัฒนานุกูล

34 นาย ปุณยวัจน์ ขจรวงษ์

35 นางสาว พิชชาพร พวงงาม

36 นาย ภัคพล อ าพันศรี

37 นางสาว ภัทรพร ตันรัตนะ

38 นาย ภูชิต ลอยลม

39 นางสาว ภูริชา นัคราโรจน์

40 นางสาว มัณฑนา เขียนภูเขียว

41 นางสาว รจนา โชวันดี

42 นางสาว รสวรรณ ยวนแก้ว

43 นางสาว ลักษณาวจี จิตต์ประเสริฐ

44 นางสาว วณิชชา นิลทัย

45 นางสาว วรรณษา สุทัศนเลิศ

46 นางสาว วรัญชญา กรมาทิตย์สุข

47 นางสาว วริศรา ทิมคล้าย

48 นางสาว วาสิตา ยุติมิตร

49 นางสาว ศกุนิชญ์ ด าเน้ือดี

50 นางสาว ศศิภา วงศ์มาก

51 นาย เศรษฐพงษ์ น้อมจันทึก

52 นาย สงกรานต์ ท าสะอาด

53 นางสาว สริดา วัฒนาวงศ์สว่าง

ช่ือ - นามสกุล



- 111 - 
ล าดับท่ี

54 นางสาว สุพิชชา ยาแก้ว

55 นางสาว สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์

56 นาย เสฏฐนันท์ จิรัฐจินตนา

57 นาย อดิศร ลุนพุฒ

58 นาย อภิชัย พรหมวิหาร

59 นาย อภิวิชญ์ สถาปนาวัตร

60 นาย อรรถพล กานต์ชัยพฤกษ์

61 นางสาว อรุณี สุขมณี

กลุ่มเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พ้ืนท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชกร ผลโพธ์ิ

2 นางสาว กรวิก อังสนาวศิน

3 นาย กฤชกร ป่ินม่ิง

4 นางสาว กฤติยา กว้างสวาสด์ิ

5 นาย กัณฑ์อเนก พุ่มกุมาร

6 นางสาว กันติชา ศรเศรษฐี

7 นาย กิตติธนะ ย้ิมเจริญ

8 นางสาว กุลนิษฐ เนียมก้อน

9 นางสาว จังคนิภา อาคมสรรเสริญ

10 นางสาว จันทรรัตน์ ขวัญนาค

11 นางสาว จันทร์สุดา สุพรรณโกเมฆ

12 นางสาว จิดาภา ต้ังวงษ์ไชย

13 นางสาว จิรชยา จ้อยทองมูล

14 นางสาว จิรดา ชมจันทร์

15 นาย จิรพัส เครือชะเอม

16 นาย จิรภัทร วุฒิเลิศเดชา

17 นางสาว จิรัชญา วงษ์ศรีสุข

18 นางสาว ชญาณิศา สุดลาภา

19 นาย ชนพัทธ กิมานนท์

20 นางสาว ชมพูนุช ประกอบผล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

21 นางสาว ชลธิชา วงษา

22 นางสาว ชลิตตา ประหัส

23 นางสาว ชัญญานุช คุณธรรมวรกุล

24 นาย ชินกฤต กิจวาส

25 นาย ชิษณุพงศ์ พรหมมาศ

26 นางสาว ชุติกาญจน์ กระทายขวัญ

27 นางสาว ญาณิศาธิป ป้องซ้าย

28 นาย ณภัทร เรืองกิจวณิช

29 นาย ณภัทร เนวช่ืน

30 นาย ณภัทรพล จอมเกตุ

31 นางสาว ณัฏฐา อ่อนตา

32 นางสาว ณัฐชา อ่อนละมุล

33 นางสาว ณัฐนันท์ กันเกียว

34 นางสาว ณัฐวลัญช์ ภูธร

35 นาย ณัฐศักด์ิ สังข์รุ่ง

36 นางสาว ณิชารีย์ เกรียงไกรวศิน

37 นาย เตชัส ยศบุตร

38 นางสาว ทรายแก้ว ชูช่วย

39 นางสาว ธวัลรัตน์ ถาวร

40 นางสาว ธวัลรัตน์ ภูริวิกรัย

41 นางสาว ธัญพิชชา ธนะบรรณ

42 นาย ธีรัช นรรินทร์

43 นางสาว นงนภัส ประทุมวัลย์

44 นางสาว นภสร นัยยปริวัตร

45 นาย นันทกร เข่ือนแข็ง

46 นางสาว นันทิกานต์ ปุรินิพุทธ์

47 นางสาว นันทิชา ส าราญจิตร์

48 นางสาว นัสชนก วสุเพ็ญ

49 นางสาว น ้าทิพย์ ลีธนศักด์ิสกุล

50 นางสาว นิสรีน คุณูปการ

51 นางสาว นูรฮารีซา สาและ

52 นาย ปฏิภาณ ครองธรรมศิริ

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

53 นาย ปภาวิน เลิศวิลาศานนท์

54 นาย ปัณณวัชร์ สิทธิวิเศษพันธ์ุ

55 นางสาว ปาณิศรา ด ารงย่ิงสุภาพ

56 นางสาว ปานรดา ดิษย์ธ ารงกุล

57 นาย พณิชพล มงคล

58 นางสาว พนัชกร จะแรบรัมย์

59 นางสาว พรพิมล ยาสมาน

60 นางสาว พิชชาพร ศิริเดช

61 นาย พิชญะ ภาคภูมิวุฒิกุล

62 นางสาว พิชญา คลังก าเหนิด

63 นางสาว พิณอ์อักษร ถาวรวัฒนผล

64 นางสาว ภัทรภร ครุฑสุธา

65 นางสาว ภัทรศยา เฉลิมศักด์ิ

66 นางสาว มนธิชา ช่วงเวฬุวรรณ

67 นางสาว มานิตา ศรีสมบัติ

68 นางสาว มุฑิตา คูหาก้องเกียรติ

69 นางสาว เมธิญาณ์ แฝงทรัพย์

70 นางสาว รัตมณี จุ่นใจดี

71 นางสาว ลลิตา คงพาณิชย์ตระกูล

72 นาย โลกุตรภูมิ ด าสุวรรณ

73 นาย วรากร เกล่ือนเพชร

74 นางสาว วันวิสาข์ จันทโรธร

75 นางสาว วิชญาดา คุ้มวงศ์

76 นาย ศรัณย์ ธรรมบัวชา

77 นาย ศาสดา รัตนะชัยวรภัทร์

78 นางสาว สวิตตา ละมูล

79 นาย สิธา เศรษฐาธิวัฒน์

80 นางสาว สิรินดา กอรัตนโชค

81 นางสาว สิริยาพร ศรีเจริญ

82 นางสาว สุชญา การุญ

83 นางสาว สุนิตา ไม่มีนามสกุล

84 นางสาว สุพิชฌาย์ สุทธิธรรม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

85 นางสาว สุภัสสรา พุ่มดวง

86 นาย อนันต์ธวัฒน์ จรินทร์ทอง

87 นางสาว อภิชญา ลักษมีคุณากร

88 นางสาว อรพรรณ คันธจันทน์

89 นางสาว อริยาภรณ์ ภูมิจิตอมรการย์

90 นางสาว อัญชิษฐา ชาตินาเสียว

91 นางสาว อาทิตตยา ล้ิมสุวรรณ

92 นางสาว อารยา แทนวันดี

93 นางสาว อาลีเชียร์ สตา มาเรีย

94 นางสาว เอวิการ์ แสนศิริ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชพร ทรัพย์สินธ์ุ

2 นางสาว กมลวรรธน์ มีชัย

3 นางสาว กรวีร์ หนิมุสา

4 นางสาว กวิสรา วาสุชาติ

5 นางสาว เขมาปภา ธารทิพถิรธน

6 นางสาว จันทิมา สมบัติพรม

7 นางสาว จิรฐา อู่ไทย

8 นางสาว จุฑาพร แก้วกัญญา

9 นาย เจตนิพัทธ์ เสนาธรรม

10 นางสาว ชนัญญา มณีคง

11 นางสาว ชลิดา สินธ์ทอง

12 นางสาว ญาณิธิป ภูวดลไพศาล

13 นาย ณฐภัทร จิตศรัณยูกุล

14 นาย ณธัช โสภณธนะคุปต์

15 นางสาว ณัชชา บุญเรือง

16 นางสาว ณัฐชา เล็กชะอุ่ม

17 นางสาว ณัฐธิชา พรหมถาวร

18 นางสาว ณัฐนรี แปงใจ

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 

(วิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุ่น)

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

19 นางสาว ณัฐวดี แหยมนก

20 นางสาว ณัฐวลัญช์ สนใจแท้

21 นางสาว ณิชาภา น้อยวงษ์

22 นาย ดนัย เพชรเลิศ

23 นางสาว ธนพร หวังศิริสมบูรณ์

24 นางสาว ธนพรรณ ศรัทธาธรรม

25 นางสาว ธนภรณ์ รู้เพียรธรรม

26 นาย ธนัช หุ่นศิลป์

27 นางสาว ธนัชชา เข่ือนพันธ์

28 นางสาว นภสร อักคราพร

29 นาย นรบดี สิริรัตน์ภัทรกุล

30 นางสาว นฤภร คุณากร

31 นางสาว นฤมล จันทร์ทอง

32 นางสาว นันทัชพร อ่วมพัด

33 นางสาว นาซารียา แอศิริ

34 นางสาว เนติธร สุขสมทรง

35 นางสาว เนธิณี ขาวสง่า

36 นางสาว บุญธิดา คุ้มแก้ว

37 นางสาว เบญญาภา ทองเย็น

38 นางสาว ปรีดาภรณ์ นิลมูล

39 นางสาว ปาณิศา ม่วงค า

40 นาย ปุณยวีร์ แสนรักชาติ

41 นางสาว เปมิกา ธนนิธินันท์

42 นาย พชรพล พรหมด้วง

43 นางสาว พฤกษญพร อาจหาญ

44 นางสาว พัชรดา กถาสัตตาพิชญ์

45 นางสาว พิมพกานต์ ครองม่ิงมงคล

46 นางสาว พิมพ์นิภา ด ารงกุลชัย

47 นางสาว พิมพ์มาดา จาดน้อย

48 นางสาว พิมพิศา รักทรัพย์

49 นาย พีระพงศ์ เท่ียงบุญ

50 นางสาว แพรวพรรณ เอกรัชดากร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

51 นางสาว ฟิรดาวส์ ยากะจิ

52 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บ ารุงรส

53 นาย ภาณุรุจ เว่ย

54 นางสาว ภูริญญา เฟ่ืองระย้า

55 นาย ภูรินท์ ม่ันคงวงศ์ศิริ

56 นางสาว มนัชนก พยอมแย้ม

57 นางสาว มนัสนันท์ รถทอง

58 นางสาว มุฑิตา รวมธรรม

59 นางสาว เมฆพัด ศรีสุขดี

60 นางสาว รติกานดา สถานสถิตย์

61 นางสาว รมณ มงคลสมบัติศิริ

62 นางสาว ริญญาภัทร์ โสภาธีรธนธรณ์

63 นางสาว ลภัสรดา โพล้งอยู่

64 นางสาว วรรณิษา หนูนวน

65 นาย วรินทร อินทร์น้อย

66 นางสาว วริศรา กาญจนพรหม

67 นาย วสุพล มากคล้าย

68 นางสาว วิญาดา วงษ์แก้ว

69 นางสาว ศรสวรรค์ ปัญญาศรี

70 นางสาว ศศกร ศักด์ิทรง

71 นางสาว ศุทรา จินดาทวีผล

72 นาย สิงห์ราช ธรรมสุข

73 นางสาว สิรีธร อรวงศ์ไพศาล

74 นางสาว สุทธิดา พุกนิล

75 นางสาว สุพิชฌาย์ สุววัชรานนท์

76 นางสาว สุริยาพร พรหมเศรณีย์

77 นางสาว สุวิชาดา ตันติศิริกุล

78 นางสาว อธิชนัน แสวงกิจ

79 นาย อนันตพันธ์ ทรัพย์เลิศอนันต์

80 นางสาว อัยซ์มี หาทรัพย์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชสวรรณ์ ตรียมณีรัตน์

2 นาย กร สรณาคมน์

3 นางสาว กรกมล เปรมจิตร

4 นาย กฤษฏ์ิ ฮ้ออุดมสิน

5 นาย กฤษฏ์ิพิชญ์ งามเกษมสุข

6 นางสาว กฤษธีรา โล่วรพงศ์

7 นางสาว กัญณภัทร แจ่มแจ้ง

8 นาย กันตพัชร ณ บางช้าง

9 นางสาว กาญจนาพร แสงลือ

10 นาย กานกวิณช์ เป้าป้ัน

11 นางสาว กานต์ชนก เศรษฐบุตร

12 นาย กานต์นภสินธ์ุ อาสายุทธ

13 นาย กิตติธรรม ค าเอ่ียม

14 นาย กิตติภูมิ สมพร

15 นางสาว กุลจิตรา เจียมเจริญ

16 นางสาว กุลวรา กุลส านัก

17 นางสาว กุสุมา เขียวหวาน

18 นางสาว จินต์จุฑา รอดบ ารุง

19 นางสาว จินนิยตา สวัสด์ิศรี

20 นางสาว ชญานิศ พักตร์ผ่อง

21 นางสาว ชนนิกานต์ เว่ียนวิเศษ

22 นาย ชนันธร ครุฑธา

23 นางสาว ชวัลลักษณ์ จิตรฐาน

24 นางสาว ญาณัจฉรา สุภาทิพย์

25 นางสาว ญาณิกา บุญเก้ือหนุน

26 นางสาว ญาณิน นามอุตวงษ์

27 นางสาว ฐิตาภรณ์ ช่วยสง

28 นาย ณภัทร วุฒิวิทยาพล

29 นางสาว ณภัทร จีนไชยะ

ช่ือ - นามสกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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ล าดับท่ี

30 นาย ณภัทร แสงสระคู

31 นางสาว ณัชชา ธนาเศรษฐอังกูล

32 นางสาว ณัชชา ไล้

33 นางสาว ณัชยา ผดุงแสง

34 นางสาว ณัฏฐา นิลบรรจง

35 นางสาว ณัฏฐากุล แก้วกุล

36 นางสาว ณัฐกฤตา วัฒนเดโชชัย

37 นางสาว ณัฐณิชา ธารทรัพย์

38 นางสาว ณัฐณิชา แก้วทองประค า

39 นาย ณัฐดนัย แซ่เฉ้ียง

40 นาย ณัฐปคัลภ์ จิตรบุญ

41 นางสาว ณัฐพิชญา เพ็งประพัฒน์

42 นางสาว ณัฐริกา เลิศสูงเนิน

43 นางสาว ณัฐวดี เจริญบุญชู

44 นาย ณัฐสิทธ์ิ บุญสม

45 นางสาว ดุสิตา ภูเขาเกิด

46 นางสาว เทวิกา แกล้วกล้า

47 นาย ธนะพล ลี

48 นางสาว ธัญชนก พันชาติ

49 นางสาว ธัญญ์นรี คงมุสิก

50 นางสาว ธันญ์วริน ธนเศรษฐวิศาล

51 นาย ธารชลสิทธ์ิ ผลทิพย์

52 นาย ธิติวุฒิ ใจปาละ

53 นาย ธีรภัทร เอ่ียมย้ิม

54 นางสาว นงลักษณ์ ผายช านาญ

55 นาย นนทพัทธ์ พิบูลพงศ์พันธ์

56 นางสาว นพคุณ นนทะศรี

57 นาย นพธีรา ศรไพศาล

58 นางสาว นันทิชา ปัตตะถม

59 นาย ประสิทธิพร แจ่มฟ้า

60 นาย ปรินทร์ อมรรัตนไพจิตร

61 นางสาว ปริยฉัตร ธยาธรรม

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

62 นางสาว ปาเจรา ทองสุข

63 นางสาว ปาริชาติ ไม่มีนามสกุล

64 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ชูจันทร์

65 นาย ปุณยวัฒน์ ติระยะพานิชกุล

66 นาย พชร ค าบุญเรือง

67 นาย พชรพล ส ่าประเสริฐ

68 นางสาว พนิตนันท์ ค านก

69 นางสาว พรรณปพร อันชูฤทธ์ิ

70 นางสาว พรสวรรค์ พ่ึงเมือง

71 นางสาว พัชราภา อุตมาศูรย์

72 นาย พิภัช แก้วภัทรไชย

73 นางสาว พิมพกานต์ หัดค า

74 นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

75 นางสาว พิมพ์ภัทรา ศักด์ิประภัสสร

76 นางสาว พิมพ์วิภา คงเงิน

77 นาย พีรณัฐ หนูเทศ

78 นางสาว พีลดา พิลาดี

79 นางสาว พุทธพร มาอ่อน

80 นางสาว เพชรแพง รัตนภา

81 นางสาว เพ็ญสิริ บริรักษ์

82 นางสาว แพรว กาญจนวาจ

83 นางสาว แพรวพรรณ เล่ียงความช่ัว

84 นางสาว ภัคสิรี อุ้มแก้ว

85 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อมาตยคง

86 นาย ภาคิน ผิวศิริ

87 นาย ภาสวีร์ ธีรศิรปัญญา

88 นางสาว ภิญญาพัชร์ มงคลพัฒนศักด์ิ

89 นาย ภูริพงศ์ อ่อนทอง

90 นาย ภูริภัทร รอดสุวรรณ

91 นางสาว มรรษกร สิริวัฒนสมบูรณ์

92 นางสาว มาริสา มาสคีรีวงษ์

93 นางสาว มิรันตรี เรือนเพ็ง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

94 นาย ยสินท์ กุหลาบ

95 นางสาว ย่ีหวา รุ่งเช้า

96 นางสาว รสกาญจน์ เขียนสุวรรณ

97 นาย เรืองฤทธ์ิ พีรนัฏพงศ์

98 นางสาว ลลิตภัทร ทศนักข์

99 นางสาว ลลิตา ปัทมาวีรภรณ์

100 นางสาว ลัลนา แซ่เบ๊

101 นาย วชิรวิชญ์ ดวงแก้ว

102 นางสาว วรดา ผาปะค า

103 นาย วรเมธ ภูจอมคา

104 นางสาว วริศรา เพ็ญไพฑูรย์

105 นางสาว วันลดา เพียรนิยมรัตน์

106 นาย วาณิช พ่ึงเพาะปลูก

107 นางสาว ศศิญา จินตนาโกศล

108 นาย ศาสตรา มาทอง

109 นาย เศรษฐกานต์ เลิศชุณหทรัพย์

110 นางสาว โศภิษฐา ภู่สกุลสุข

111 นางสาว สมัชญา วงศ์สีด า

112 นางสาว สโรชา ผ่านสถิน

113 นางสาว สาธิตา ประสพสุข

114 นางสาว สายน ้า อรัญวัฒนานนท์

115 นาย สิรดนัย ราญมีชัย

116 นางสาว สุชานาฏ ชาติธรรมรักษ์

117 นางสาว สุภัสสร ต้ิวต้ง

118 นาย หยกศิลา พันวิไล

119 นาย อภิชัย ถือด า

120 นางสาว อรณิชารีย์ เลาหพงศ์พลิน

121 นางสาว อัจจิมา ศรศรีเจริญ

122 นางสาว อัณณา โพธิชา

123 นางสาว อารยา ไวยสุภี

124 นางสาว อ าพร สุขโข

125 นางสาว อิศราภรณ์ ผิวค า

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

1 นาย กัมปนาท สุวรรณเจริญสุข

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลลักษณ์ บุตรทะยัก

2 นางสาว กวินทรา อุ่นไธสงค์

3 นาย กิตติธัช ฉ่ัวศรีวงษ์

4 นางสาว เกศสุดา จินาวัลย์

5 นางสาว จรัสแสง ศิริพรมพิศาล

6 นาย จิรัฏฐิกร ธัญรตบวรนันท์

7 นางสาว ชญาภรณ์ กริเครือ

8 นาย ชลสิทธ์ิ จิตเจนสุวรรณ

9 นาย ฐตภพ เกศเทศ

10 นางสาว ณีรนุช สัมโน

11 นาย ทิชานนท์ ทีทา

12 นาย นพรุจ ไตรศักด์ิวัฒนา

13 นางสาว นิธิตา บัวภา

14 นางสาว บุษกรินทร์ กันทะค าแหง

15 นางสาว บุษบง เฉลิมมีกล

16 นาย ผดุงเกียรติ ปันมูล

17 นาย ภูมิพัชร ดุษฎีปรีชา

18 นาย รชานนท์ คงฟู

19 นางสาว วชิรญาณ์ บุญสวัสด์ิ

20 นางสาว วราภรณ์ ถาวรพัฒน์

21 นาย ศุภวิชญ์ สุขสิน

22 นาย สิทธา ติณวงศ์สุวรรณ

23 นางสาว อนิตา ก้องเกียรติวานิช

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
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ล าดับท่ี

1 นางสาว กานต์พิชชา เวียงสุขไพบูลย์

2 นาย กิจติพันธ์ุ ด้วงเกตุ

3 นาย กีรติ เกตุวงษ์

4 นางสาว จารวี แก้วเกียรติศักด์ิ

5 นาย ชนม์ชนก โหรา

6 นางสาว ทิพรัตน์ ประสิทธิพันธ์ุ

7 นาย นิติภูมิ ทวีผล

8 นาย ปณิธิ ทรงเล็กสิงห์

9 นาย สมพล ชีวมงคลกานต์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
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