
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

1 64701210 น.ส. อันทิกา แสนสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 64702359 น.ส. วรัญญา วุฒิยา บัญชี

3 64702657 นาย วุฒิพงษ์ พลาชีวะ นิเทศศาสตร์

4 64703227 น.ส. ภัทรสุดา โพธิวงค์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5 64703467 นาย จตุพร ตันสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 64703594 นาย ปวริศร์ สิริวรรณเจริญ นิติศาสตร์

7 64705063 น.ส. ญาดา สายใหม่ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

8 64705316 น.ส. นันทิยา วังเปียง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

9 64705607 นาย สรกฤษ นพกฤตโภคากุล นิเทศศาสตร์

10 64707309 นาย ชยพล คงคาอินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 64709323 น.ส. พิยดา คุ้มรักษา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

12 64710000 น.ส. อรอนงค์ หงษ์สาหัส ศิลปศาสตร์

13 64710308 นาย เตชนวัต นามปราศัย นิติศาสตร์

14 65700217 นาย วรุตม์ เกตุวัตถา เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 65700560 นาย อดิสร รุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 65700577 นาย ชรัณ เดชศศิโภคิน เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 65700762 นาย ชัยชนะ ช่างเก่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 65701318 นาย จักรพรรด์ิ สิทธิเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 65701678 น.ส. พรชนก ฉิมวาส เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 65702135 นาย ธีรวิธร์ พิสิฐคณาลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 65702488 นาย ปริญญา ม่วงปาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 65702717 นาย พงษ์สันต์ แก่นทน เทคโนโลยีสารสนเทศ

23 65702724 น.ส. สุขฤดี มนสุนทรียา เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

24 65703072 น.ส. ปัณณ์ณัช รักบุญถ่ิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

25 65703476 น.ส. รัตติกาล ส้มดี เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 65703969 นาย อภิพัฒน์กิจ แก้วเนียม เทคโนโลยีสารสนเทศ

27 65704522 นาย ภาณุมาศ เจิญสมสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ

28 65704577 นาย ภูเมฆร์ ปลงจิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

29 65704591 นาย เมฆาวี อนุกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

30 65704604 น.ส. รวีพลอย ศุขเขษม เทคโนโลยีสารสนเทศ

31 65704635 น.ส. ฆโนทัย นาคโทน เทคโนโลยีสารสนเทศ

32 65704680 นาย ศุภฤกษ์ สงวนชล เทคโนโลยีสารสนเทศ

33 65704717 นาย บูรพา วัชรพิมลพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

34 65704724 น.ส. ศศินา แซ่เตียว เทคโนโลยีสารสนเทศ

35 65704779 นาย อัฑฒ์ ใช้ฮวดเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ

36 65704875 นาย อธิชาติ เพชรไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ

37 65705298 นาย พงศธร ปล่ังดวง เทคโนโลยีสารสนเทศ

38 65705325 นาย ณัฐพันธ์ จันทร์ไกรทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ

39 65705609 นาง กัญญาณัฐ จีนย้ิม เทคโนโลยีสารสนเทศ

40 65706748 นาย กษิดิศ ยืนยงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

41 65707421 นาย มานะดล วอนเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ

42 65707623 นาย อภิสิทธ์ิ มีสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

43 65707743 น.ส. เสาวนีย์ เสมอวงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

44 65708224 นาย วัชรพงศ์ โพธิศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ

45 65708779 นาย กฤตภาส มังกรแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ

46 65709510 นาย สัมฤทธ์ิ แซ่โท้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ

47 65709534 นาย สรวิชญ์ เผือกทิม เทคโนโลยีสารสนเทศ

48 65709750 น.ส. อภิชญา ค าลอย เทคโนโลยีสารสนเทศ

49 65709774 น.ส. ศศิประภา จันทร์น่ิม เทคโนโลยีสารสนเทศ

50 65710040 น.ส. ณัฐชา กุลบุญมา เทคโนโลยีสารสนเทศ

51 65710393 น.ส. เสาวลักษณ์ ปรือปรัก เทคโนโลยีสารสนเทศ

52 65710797 นาย ศิริวุฒิ ฉ ่าศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ

53 65711209 นาย สราวุธ ศิริสุนทร เทคโนโลยีสารสนเทศ

54 65711230 นาย ฐณพล โชคไพศาลนุกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
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55 65711350 นาย ฉัตรดนัย เมืองมอง เทคโนโลยีสารสนเทศ

56 65711374 นาย อิทธิราช วิมลธรรมะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

57 65711432 นาย วรชัย บุญย้ิม เทคโนโลยีสารสนเทศ

58 65711918 น.ส. ประภาพร พิมพ์ครู เทคโนโลยีสารสนเทศ

59 65711970 นาย ณัฐพงษ์ แทนสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ

60 65700077 นาย ธีรภพ วิญญาคูณ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

61 65700135 น.ส. ธัญญลักษณ์ จันดีโพด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

62 65700159 นาย กิตติรัตน์ มีธรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

63 65700433 น.ส. ชุติมา แก้วกุลวงค์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

64 65700440 น.ส. ณัฐกานต์ เอ้ือนไทยสง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

65 65700635 น.ส. ณัฐมล รอดพล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

66 65700793 น.ส. ธัญญาภัทร์ สุวรรณเลิศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

67 65700806 นาย ยุทธนา พนมมรรค โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

68 65700868 น.ส. สุประวีณ์ วุฒิสม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

69 65701154 น.ส. อาทิตยา ทับทิมเพชร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

70 65701250 น.ส. ชนวรรณ ศรีสวัสด์ิ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

71 65701421 น.ส. กรรณิกา ซิวฮะหลี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

72 65701527 น.ส. รพีพรรณ เพ็ชวงศ์ษา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

73 65701692 นาย อมเรศร์ ดิษกุล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

74 65701712 น.ส. วรรณา ยศข า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

75 65701750 น.ส. ชลธิชา บัวพัฒน์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

76 65701767 น.ส. ชลิตา สังฆะชัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

77 65701952 น.ส. กรนันท์ ทองย้อย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

78 65701969 น.ส. มณีรัตน์ ถาวร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

79 65702084 น.ส. สรัลชนา ค าแก้ว โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

80 65702142 น.ส. อรุณศิริ ตะระเวลา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

81 65702231 น.ส. รัตติกาล สิงไซร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

82 65702262 นาย ธนพงศ์ เกตุแก้ว โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

83 65702337 น.ส. ปิยะนุช บุญเต็ม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

84 65702433 น.ส. รัศญา ธวัชชัยพันธ์ุ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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85 65702471 น.ส. พัชราพร แสงอรุณ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

86 65702553 นาย พิสิษฐ์ ดวงเลิศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

87 65702628 น.ส. ณัฐชยา ชาชุมพร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

88 65702666 นาย ณัฐวุฒิ มุณีแนม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

89 65702673 น.ส. จิตดาพร นามวิเศษ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

90 65702748 น.ส. นริศรา วิวาห์สุข โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

91 65702755 น.ส. มนัญชยา อินทร์สุก โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

92 65702762 นาย สิรภพ วิชาเรือง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

93 65702793 น.ส. วธิญา ย้ิมอ่ิม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

94 65702820 น.ส. กุลยา เครือปันแก้ว โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

95 65702851 น.ส. วรัญญา พ้นภัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

96 65702964 นาย กฤศวรรธฐ์ หาญประเสริฐ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

97 65702971 นาย นันทกานต์ เเสงทอง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

98 65703301 นาย สุรวีร์ กล่อมเกล้ียง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

99 65703325 น.ส. โศภิษฐา อ่ิมสว่าง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

100 65703527 น.ส. ภัทรวดี วิเศษสกุล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

101 65703589 น.ส. ธนิษฐา โพธ์ิสาชัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

102 65703729 น.ส. ศิริวรรณ์ มานะจิตร์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

103 65703767 น.ส. ณัฐมน พรายแฉ่ง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

104 65703798 น.ส. ชลธิกานต์ เจนการสถาวร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

105 65703856 น.ส. ณิชกานต์ โนรีราษฎร์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

106 65704046 น.ส. เพ็ญภาทิพย์ โชควิริยะมงคล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

107 65704060 น.ส. ศิรประภา รัตน์เจริญ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

108 65704255 นาย สถาปัตย์ เสริฐศร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

109 65704755 นาย นัชนาวิน อาษานอก โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

110 65704806 น.ส. ทิพยาภรณ์ พุ่มฉัตร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

111 65704940 นาย จิรายุ ครุฑศรี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

112 65705130 นาย กิตติศักด์ิ ทองชัด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

113 65705349 น.ส. ศิรดา นันเจริญ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

114 65705503 นาย อัษฎาวุฒิ ระเริง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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115 65705565 นาย กรกันต์ ประดิษฐภู่ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

116 65705572 น.ส. ปาณิศา กรเกตุ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

117 65705661 นาย ฐิติพงศ์ เปอะปิน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

118 65705685 น.ส. ณัฐทิชา วัฒนา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

119 65705736 น.ส. พัชรินทร์ มาพุก โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

120 65705863 น.ส. ปัญญาพร ธิติกรสกุล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

121 65705914 น.ส. ศุภานิช สุขสมทรัพย์ทวี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

122 65705945 น.ส. สุณิสา วงค์จ าปา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

123 65705969 น.ส. ดารารัตน์ พูลเกิด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

124 65706217 น.ส. ศรีวรรณ นามรักษา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

125 65706320 น.ส. อารียา ศาสนา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

126 65706368 น.ส. ชลธิชา จันทะคัด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

127 65706522 น.ส. วราพร สิงห์โคตร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

128 65706553 น.ส. ศศิวิมล อินทวงศ์ษา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

129 65706577 น.ส. จารุนันท์ ธรรมลังกา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

130 65706642 น.ส. พรประภา สอนดี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

131 65706680 นาย ธีระ ก ่าสนาม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

132 65706724 น.ส. ชลลดา รัชโพธ์ิ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

133 65706779 น.ส. บุษยาภรณ์ หอมสมบัติ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

134 65706813 น.ส. นภัสนันท์ โคตพรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

135 65706875 น.ส. พิชารัตน์ ศรีเพ็ญ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

136 65706995 น.ส. ธนพร แจ่มหม้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

137 65707010 น.ส. ชญานัน วงศ์บุปผา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

138 65707041 น.ส. มณีรัตน์ คนิกา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

139 65707089 น.ส. นันท์นิชา จินดานิธิวัชร์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

140 65707178 น.ส. สุนิสา หู้กาทอง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

141 65707185 น.ส. ชาลิสา ปรุงปัญญา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

142 65707250 นาย โกศล สมอ่อน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

143 65707267 น.ส. นลิน เข็มเพ็ชร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

144 65707394 น.ส. พรณภา สมอลม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

145 65707407 น.ส. ปิยะวรรณ พรมสกุล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

146 65707647 น.ส. ฐิติมา ค าพันธ์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

147 65707712 น.ส. นวรัตน์ รอดทอง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

148 65707870 น.ส. ชลิตา ปฏิสังข์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

149 65707887 น.ส. อลิษา พูลพิมมะ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

150 65707894 น.ส. นนลณีย์ สิทธิโชคเจริญ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

151 65707945 น.ส. วิภา โสภีย์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

152 65708039 น.ส. ประภัสสร มงคลทิพย์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

153 65708060 น.ส. อลิษา หัดหมัด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

154 65708166 น.ส. ฐาวิณัน ประทุมมา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

155 65708173 น.ส. วรรณวิษา ไชยวัน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

156 65708255 น.ส. วีณา อินทรสุข โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

157 65708286 น.ส. สิริขวัญ เอ่งฉ้วน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

158 65708433 นาย พีระพัฒน์ โพพุฒ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

159 65708440 น.ส. พจมาน ศิริวัฒนตระกูล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

160 65708508 นาย กัลยกร สมพันธ์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

161 65708762 นาย อนุวัต ศรีประเสริฐ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

162 65708786 น.ส. เบญจวรรณ เกษรหอม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

163 65708899 น.ส. มณีรัตน์ อินเสก โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

164 65708919 นาย ชโนทัย ค าพันธ์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

165 65708933 น.ส. อลิสา หงษ์เวียงจันทร์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

166 65708957 น.ส. พรรณภัสสร แซ่ต๊ัน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

167 65709130 นาย ภัทรกร เหล่ียมแก้ว โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

168 65709243 น.ส. ปวีณา ผ่องสอาด โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

169 65709325 น.ส. ณัฐิดา เทียนทองค า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

170 65709394 น.ส. รัตติยา โนรา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

171 65709445 น.ส. วันทนา สุดใจ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

172 65709781 นาย กฤษฎาภา แก้วมณี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

173 65709825 น.ส. ปรายฟ้า ธนวัฒน์จิรโชติ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

174 65709863 น.ส. อารีรัตน์ คุ้มเหลือ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

175 65709870 น.ส. วิญาดา ศรีสมสุข โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

176 65709887 น.ส. อทิตยา พานเกล้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

177 65710211 นาย เอกภพ รัตนวิมล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

178 65710259 น.ส. ทิพวรรณ ศรีนาค โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

179 65710280 น.ส. ใบตอง ฤชุดาอ าไพ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

180 65710773 นาย จิรายุทธ พลน า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

181 65710824 น.ส. ธีรวดี สืบสิมมา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

182 65710886 นาย สิทธินนท์ อภัยวงษ์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

183 65710944 น.ส. ชิดชนก รักติกุล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

184 65710999 นาย กิตติชัย แพงสี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

185 65711007 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ศรีภานุกุล โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

186 65711134 น.ส. ญดา ใจอุ่น โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

187 65711312 น.ส. ธนพร โขมณี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

188 65711696 น.ส. ตรีรัตน์ จันกนก โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

189 65711792 นาย สัณฐิติ จังอินทร์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

190 65711881 นาย ศุภวิชญ์ นรคีม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

191 65711994 นาย ตะวัน คุ้มเจริญ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

192 65712088 นาย ธรรมวิชญ์ แสวงหาทรัพย์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

193 65712242 น.ส. สุรีรัตน์ แสงลี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

194 65712266 น.ส. กฤติยากรณ์ สวัสดี โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

195 65700402 น.ส. วาเลนท์ รมย์รส นิเทศศาสตร์

196 65700488 น.ส. กนกพร โตเอ่ียม นิเทศศาสตร์

197 65700604 นาย สุรเชษฐ์ พรหมแสง นิเทศศาสตร์

198 65700779 นาย รัชชานนท์ ยะอนันต์ นิเทศศาสตร์

199 65700882 นาย ธันวา วรวิชกุลนันทน์ นิเทศศาสตร์

200 65700964 น.ส. รังสินี พวงทองค า นิเทศศาสตร์

201 65701027 น.ส. อริสรา นิยม นิเทศศาสตร์

202 65701109 น.ส. รัตนาวดี ถาวรทรัพย์ นิเทศศาสตร์

203 65701130 นาย เดชารัตน์ รัตนคช นิเทศศาสตร์

204 65701445 น.ส. อริสรา เวียงฆ้อง นิเทศศาสตร์

205 65701476 นาย ก้องภพ สุจิโต นิเทศศาสตร์

206 65701558 นาย สุรศักด์ิ ผิวโสม นิเทศศาสตร์

207 65701825 น.ส. ณุตตรา พิโล นิเทศศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

208 65702584 น.ส. สิริญากร ทองสุข นิเทศศาสตร์

209 65702700 นาย อภิสิทธ์ิ คชชา นิเทศศาสตร์

210 65703161 นาย ฉัตรมงคล ค ามาวงษ์ นิเทศศาสตร์

211 65703356 นาย ธรรมปพน รัตนวิชา นิเทศศาสตร์

212 65703490 นาย ธนา พุยศิริ นิเทศศาสตร์

213 65703692 นาย ศรัณย์ คล้อยสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์

214 65703712 นาย ธิติวุฒิ เปรมเจริญ นิเทศศาสตร์

215 65703774 น.ส. สุพิชฌา ชาริพันธ์ุ นิเทศศาสตร์

216 65704015 น.ส. ฐิติมา สอนจ าปา นิเทศศาสตร์

217 65704091 นาย กฤษณ กฐินทอง นิเทศศาสตร์

218 65704111 นาย ธนากร บุญส่งเสริม นิเทศศาสตร์
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

219 65704166 น.ส. มุทิตา แจ้ค า นิเทศศาสตร์

220 65704262 น.ส. แพรวา ช่างโทรเลข นิเทศศาสตร์

221 65704286 น.ส. เบญจวรรณ อุทรวงศ์ นิเทศศาสตร์

222 65704560 น.ส. มณีรัตน์ คงค าวร นิเทศศาสตร์

223 65704762 น.ส. อ้อยนิตา ศรีภักดี นิเทศศาสตร์
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

224 65704902 น.ส. วชิรา ศรีจุดานุ นิเทศศาสตร์

225 65704957 น.ส. ปภาดา ศรีบุณยรัตนิน นิเทศศาสตร์

226 65705041 น.ส. วรัญญา สุขแสวง นิเทศศาสตร์

227 65705438 น.ส. ฐิตารีย์ บัวแก้ว นิเทศศาสตร์

228 65705469 น.ส. ณัฎฐณิชา อยู่เจริญ นิเทศศาสตร์

229 65705558 นาย ปิยวัตร์ จันทร์ทอง นิเทศศาสตร์

230 65705767 นาย พีรวัส เป็นใย นิเทศศาสตร์

231 65706539 นาย เมธา กันตสีโล นิเทศศาสตร์

232 65706560 นาย กิตติพัฒน์ จุ้ยประเสริฐ นิเทศศาสตร์

233 65706882 นาย ณัฐพงศ์ พลเภา นิเทศศาสตร์

234 65707003 น.ส. นิรชา ฤทธ์ิกระจาย นิเทศศาสตร์

235 65707589 น.ส. ปิยนุช สืบพันธ์โพธ์ิ นิเทศศาสตร์

236 65707596 น.ส. ศศิภา เอมเปีย นิเทศศาสตร์

237 65707616 นาย ธณพล พัทยาน นิเทศศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

238 65707818 นาย กฤษณะ เน้ือทอง นิเทศศาสตร์

239 65707825 น.ส. ชนัญชิดา เกา นิเทศศาสตร์

240 65707990 น.ส. ปานิศา มุขพรหม นิเทศศาสตร์

241 65708084 นาย ปัณณพัฒน์ เดชนาคประสิทธ์ิ นิเทศศาสตร์

242 65708091 น.ส. วิภาวี โพธ์ิมิ นิเทศศาสตร์

243 65708197 น.ส. นิชาภัท ชาญชัยไพรี นิเทศศาสตร์

244 65708279 นาย ธนภัทร ทิมสถิตย์ นิเทศศาสตร์

245 65708584 น.ส. ปานชีวา ละสุยะ นิเทศศาสตร์

246 65708793 น.ส. ฐิตินันท์ พลจันทึก นิเทศศาสตร์

247 65709072 น.ส. เบญจวรรณ ลือชัยธีรกุล นิเทศศาสตร์

248 65709298 น.ส. รวิภา สังขิลิต นิเทศศาสตร์

249 65709301 น.ส. ศณัญญา สินพรม นิเทศศาสตร์

250 65709483 นาย บูรพา มหาสุวรรณ นิเทศศาสตร์

251 65709705 นาย อัศม์เดช ประภาสิริผล นิเทศศาสตร์

252 65710386 น.ส. จิดาภา สุรัตน์ นิเทศศาสตร์

253 65710451 นาย อานุภาพ คงสงวนทรัพย์ นิเทศศาสตร์

254 65711709 น.ส. วารุณี ขาวงาม นิเทศศาสตร์

255 65712115 น.ส. วนิจศรา กองแก้ว นิเทศศาสตร์

256 65700313 น.ส. อมราวดี แย้มโหม นิติศาสตร์

257 65700731 น.ส. วรัญญา ศรีอาษา นิติศาสตร์

258 65700875 น.ส. สุภาภรณ์ นฤภัย นิติศาสตร์

259 65701483 นาย ศีรวัต ลออนุช นิติศาสตร์

260 65701921 น.ส. ศุภกานต์ ดาบจันทร์ นิติศาสตร์

261 65702306 นาย จิตติพัฒน์ ศรีชนะ นิติศาสตร์

262 65703003 น.ส. รุจิรัตน์ แซ่คู นิติศาสตร์

263 65703034 น.ส. ญาดา เขียวหวาน นิติศาสตร์

264 65703154 น.ส. สุรดา ดอนมอญ นิติศาสตร์

265 65703750 น.ส. วาร์วาร่า ดาวีโดวา นิติศาสตร์
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

266 65703870 น.ส. กัลยา วินทะชัย นิติศาสตร์

267 65703887 น.ส. วาสิตา จรัสแสง นิติศาสตร์

268 65704053 น.ส. ชไมพร ช่องท้วม นิติศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

269 65704084 น.ส. สุภลักษณ์ ศรีทับทิม นิติศาสตร์

270 65705161 นาย ธนาคาร รักษ์จันทร์วงค์ นิติศาสตร์

271 65705229 นาย จรงค์กรณ์ เกิดภิญโญ นิติศาสตร์

272 65705421 นาย อรรถสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ นิติศาสตร์

273 65705654 น.ส. ภัทราภา ลาเทียม นิติศาสตร์

274 65705692 นาย อิทธิพล สารวรรณ์ นิติศาสตร์

275 65705990 นาย นพัฒน์ โตโคกสูง นิติศาสตร์

276 65706008 น.ส. อรยา ชลอยบุญ นิติศาสตร์

277 65706046 นาย กิตติภูมิ บุญแก้ว นิติศาสตร์

278 65706457 นาย พสิษฐ์ สุทธิใส นิติศาสตร์

279 65706635 น.ส. วิจิตตรา จ าปี นิติศาสตร์

280 65706666 น.ส. อทิตตยา บุญกล้า นิติศาสตร์

281 65706957 น.ส. สิริธร ปานคะเชนทร์ นิติศาสตร์

282 65707483 น.ส. ชุติมา ล่าสกุล นิติศาสตร์

283 65707938 นาย กฤติธี ยศปัญญา นิติศาสตร์

284 65708053 น.ส. อรปรียา เครงป้ัน นิติศาสตร์

285 65708755 น.ส. วรัชยา บริบูรณ์ นิติศาสตร์

286 65709685 นาย ปรัชชา กาญจนะเกตุ นิติศาสตร์

287 65709801 น.ส. ศศิธร จันทิมาธร นิติศาสตร์

288 65710064 นาย กัณณวัชรน์ ธนาภัทร์พงศ์ นิติศาสตร์

289 65710122 นาย ศรราม มณีรัตน์ นิติศาสตร์
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

290 65710475 น.ส. เสาวรสค์ ขมเล็ก นิติศาสตร์

291 65710684 น.ส. ชนิกานต์ ช่ืนคุณากร นิติศาสตร์

292 65710817 นาย ศุภกร นิสัยม่ัน นิติศาสตร์

293 65711103 นาย กษิด์ิเดช เอมประณีตร์ นิติศาสตร์

294 65711398 นาย อดิศักด์ิ ศรีอารีย์ นิติศาสตร์

295 65711538 น.ส. เหมือนฝัน เนินแสง นิติศาสตร์

296 65711627 นาย อชิระ พงษ์สุวรรณ นิติศาสตร์

297 65712228 นาย สุธินันท์ สืบสุขปีติกุล นิติศาสตร์

298 65700015 น.ส. อัญชลิตา ทองจุลละ บริหารธุรกิจ

299 65700046 น.ส. กิตติรัช แก้วค า บริหารธุรกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

300 65700988 น.ส. ธนิษสา ตระกูลอุทัยอ าไพ บริหารธุรกิจ

301 65701281 น.ส. พรทิพย์ พุทธรักษา บริหารธุรกิจ

302 65701332 น.ส. พิมพ์ญาดา อยู่เย็น บริหารธุรกิจ

303 65701798 น.ส. รษา ด้วงเมฆ บริหารธุรกิจ

304 65702279 นาย ศรัณย์ธัมม์ จิรมัยธนังกุล บริหารธุรกิจ

305 65702344 น.ส. มานิสา โข่งเขียว บริหารธุรกิจ

306 65702351 น.ส. รัชนก ยังให้ผล บริหารธุรกิจ

307 65704279 น.ส. นิตยา ค าใส บริหารธุรกิจ

308 65704813 นาย ณภัทร จันทโรจวงศ์ บริหารธุรกิจ

309 65705267 น.ส. ปรัศนียาภรณ์ กรงไกร บริหารธุรกิจ

310 65705356 น.ส. โชษิตา มีเจริญ บริหารธุรกิจ

311 65705781 น.ส. อภิชดา จรรยาสกุลชาติ บริหารธุรกิจ

312 65706077 น.ส. วรรณษา สุขสวัสด์ิ บริหารธุรกิจ

313 65706700 น.ส. ณัฐสุดา สดรับ บริหารธุรกิจ

314 65707147 นาย ภูริพัฒน์ พลายวัน บริหารธุรกิจ

315 65708008 น.ส. สุปรานี ขาวเลิศ บริหารธุรกิจ

316 65708426 น.ส. ฐิติมา พูลสวัสด์ิ บริหารธุรกิจ

317 65709041 น.ส. จินตนา ท ามาเขียว บริหารธุรกิจ

318 65709065 น.ส. ณัฐกานต์ สายค ายศ บริหารธุรกิจ

319 65709647 นาย ชัยณรงค์ ยะปะภา บริหารธุรกิจ

320 65709678 น.ส. อัญธิญาน์ อัครธนินพัชร์ บริหารธุรกิจ

321 65709952 นาย มารุต ประสพโชคชัย บริหารธุรกิจ

322 65711463 น.ส. สิริกัญญา พรประเสริฐ บริหารธุรกิจ

323 65711987 นาย กรวิชญ์ เจริญสมสกุล บริหารธุรกิจ

324 65712146 น.ส. พิมพ์ชนก สุขเอ่ียม บริหารธุรกิจ

325 65700173 น.ส. สุฑามาศ สัณหภักดี บริหารธุรกิจ

326 65700231 น.ส. กฤติยาภรณ์ หงษ์เหิน บริหารธุรกิจ

327 65700286 น.ส. เสาวลักษณ์ เรืองแสงทองกุล บริหารธุรกิจ

328 65700293 นาย สันติ สีม่วง บริหารธุรกิจ

329 65700337 นาย พิสิษฐ์ ราชวัฒน์ บริหารธุรกิจ

330 65700344 น.ส. โอสิริ นาเวียง บริหารธุรกิจ

331 65700382 น.ส. สรัญรักษ์ มนต์ขจรเดชา บริหารธุรกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

332 65700426 นาย พรหมรักษ์ จิรธรรมวงศ์ บริหารธุรกิจ

333 65700628 น.ส. จิรนันท์ ค าสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ

334 65700673 น.ส. อริศรา ศิริสาธร บริหารธุรกิจ

335 65700837 น.ส. วรรณวิษา ตรีวัฒนานนท์ บริหารธุรกิจ

336 65700844 น.ส. ศิริกุล หนุนสิมิ บริหารธุรกิจ

337 65700926 น.ส. สุชานรี นันต์จันทึก บริหารธุรกิจ

338 65700933 น.ส. สุวิชาดา นันต์จันทึก บริหารธุรกิจ

339 65700971 น.ส. สุกัญญา ศรีเนาวรัตน์ บริหารธุรกิจ

340 65701034 น.ส. อนัญญา สุขขี บริหารธุรกิจ

341 65701072 น.ส. น ้าฝน นันทะสิงห์ บริหารธุรกิจ

342 65701185 น.ส. วชิรญาณ์ บัลลังก์ บริหารธุรกิจ

343 65701243 น.ส. พรพรรณ์ จิตมหัน บริหารธุรกิจ

344 65701363 น.ส. จิดาภา พลแสน บริหารธุรกิจ
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

345 65701490 น.ส. พิยะดา รุ่งสอาด บริหารธุรกิจ

346 65701503 น.ส. นราพร ยามดี บริหารธุรกิจ
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

347 65701589 น.ส. รติณา ดวงแข บริหารธุรกิจ

348 65701654 น.ส. ธนาภา สุวรรณแสง บริหารธุรกิจ

349 65701818 น.ส. วัชรประภา โคกนา บริหารธุรกิจ

350 65701856 นาย กฤตธน ฐานัสปภาวิน บริหารธุรกิจ

351 65701907 น.ส. นาฏวดี เอ่ียมสอาด บริหารธุรกิจ

352 65701938 นาย พิชญุตม์ กุลธนาเรืองกิตต์ิ บริหารธุรกิจ

353 65701945 น.ส. ทิพรัตน์ เภาโพธ์ิ บริหารธุรกิจ

354 65702091 น.ส. สุธิภาพร หลักกอ บริหารธุรกิจ

355 65702104 น.ส. วันวิสาข์ สุดสวาท บริหารธุรกิจ

356 65702111 น.ส. ธัญเรศ เดชป้ัน บริหารธุรกิจ

357 65702173 น.ส. คณิศร จันทบุตร บริหารธุรกิจ

358 65702197 น.ส. รุ่งทิพย์ เลิศอิทธิอุดม บริหารธุรกิจ

359 65702495 น.ส. น ้าทิพย์ รุจิวรรณ บริหารธุรกิจ

360 65702591 น.ส. อลิชา ศรีใหม่ บริหารธุรกิจ

361 65702957 น.ส. กาญจนา สมัยตรี บริหารธุรกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

362 65703041 น.ส. รัตติกาล เรืองวงษ์ บริหารธุรกิจ

363 65703058 นาย ชัยวัฒน์ บุญแทน บริหารธุรกิจ

364 65703065 น.ส. สุพิชฌาย์ บุญแทน บริหารธุรกิจ

365 65703565 นาย ศุภกิตต์ิ ดอนธงขวา บริหารธุรกิจ

366 65703623 น.ส. ศศิกานต์ วงษ์พรม บริหารธุรกิจ

367 65704008 น.ส. แก้วฤดี นานวล บริหารธุรกิจ

368 65704382 น.ส. อริศรา บุญแต่ง บริหารธุรกิจ

369 65704433 น.ส. อธิชนัน อิทธิไกวัล บริหารธุรกิจ

370 65704786 น.ส. พิกุลแก้ว ศรีกนก บริหารธุรกิจ

371 65705034 น.ส. ฐิติกานต์ พรมทรัพย์ บริหารธุรกิจ

372 65705318 น.ส. กัญญาภัค สงทอง บริหารธุรกิจ

373 65705363 น.ส. สุณิสา จิตตะวิกุล บริหารธุรกิจ

374 65705407 นาย วัชรพงศ์ ผู้ดี บริหารธุรกิจ

375 65705476 น.ส. พรสินี เปรมจินดา บริหารธุรกิจ

376 65705801 น.ส. วรรณศิริ ยินดี บริหารธุรกิจ

377 65706173 น.ส. ชลิตา แก้วสมนึก บริหารธุรกิจ

378 65706399 น.ส. นุสรา จิตรประสงค์ บริหารธุรกิจ
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

379 65706402 น.ส. ณิชากร สุขเกษม บริหารธุรกิจ

380 65706464 น.ส. ฉันทนา อาจภักดี บริหารธุรกิจ

381 65706471 น.ส. วาสนา มาเขียว บริหารธุรกิจ

382 65706495 น.ส. พัทราภรณ์ วิลัยรัตน์ บริหารธุรกิจ

383 65706806 น.ส. อังศุมาลี คุ้มทองอินทร์ บริหารธุรกิจ

384 65706851 น.ส. กัณฐิกา จันโป้ บริหารธุรกิจ

385 65707123 น.ส. เมตตา สุขย้ิม บริหารธุรกิจ

386 65707154 นาย ครรชิต ใจสว่าง บริหารธุรกิจ

387 65707161 นาย สิทธิชัย บัวทอง บริหารธุรกิจ
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

388 65707332 น.ส. ลักษิกา ติณสุทธิ บริหารธุรกิจ

389 65707356 น.ส. ธนัชชา บุญอภัย บริหารธุรกิจ

390 65707692 น.ส. สุขิตา เฉลิม บริหารธุรกิจ

391 65708046 น.ส. อรปรียา ต้ังใจมงคล บริหารธุรกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

392 65708700 นาง จิดาภา จันทวิมล บริหารธุรกิจ

393 65709058 น.ส. พัชรา สมทอง บริหารธุรกิจ

394 65709096 น.ส. อติภา ปาอินทร์ บริหารธุรกิจ

395 65709123 น.ส. ชลธิชา สุดเต้ บริหารธุรกิจ

396 65709370 น.ส. ณัฏฐณิชา เรืองเดช บริหารธุรกิจ

397 65709818 น.ส. อัจฉรา เมืองศิริ บริหารธุรกิจ

398 65710057 น.ส. มัณฑิตา ดีโคกน้อย บริหารธุรกิจ

399 65710324 น.ส. ณพัชญ์ปภา ธนคุปต์ไพศาล บริหารธุรกิจ

400 65710499 น.ส. นันธิชา จันทร์บาง บริหารธุรกิจ

401 65710540 น.ส. ณัฐธิดา เกษอินทร์ บริหารธุรกิจ

402 65710571 น.ส. พิราวรรณ์ เทพประสิทธ์ิ บริหารธุรกิจ

403 65710742 นาย ดัตวทัสน์ ชลธนสุวัฒนา บริหารธุรกิจ

404 65711076 น.ส. สิริกัลยา มาฤทธ์ิ บริหารธุรกิจ

405 65711172 น.ส. กมลชนก ม่ิงขวัญ บริหารธุรกิจ

406 65711189 น.ส. สุพัตรา วุฒิพงษ์ปรีชา บริหารธุรกิจ

407 65711336 นาย พงศธร อ่องประเสริฐ บริหารธุรกิจ

408 65711456 น.ส. ธัญนันทน์ ตุ้มวิจิตร บริหารธุรกิจ

409 65711552 น.ส. วาสนา หล้าอ่อน บริหารธุรกิจ

410 65711754 น.ส. อภิษฐา โมรา บริหารธุรกิจ

411 65711925 นาง จุรีรัตน์ ค าภาพงษ์ บริหารธุรกิจ

412 65711932 น.ส. ภัทรวดี เกตุศิริ บริหารธุรกิจ

413 65712057 นาย ภัทรกร พิมพา บริหารธุรกิจ

414 65712280 น.ส. สวิตตา สุนทรนันท์ บริหารธุรกิจ

415 65700084 นาย คุณาวุฒิ คฤหัส บริหารธุรกิจ
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

416 65700166 น.ส. อัจฉรา ภูมิการ บริหารธุรกิจ

417 65700457 นาย พิพัฒน์พงษ์ พรมเดช บริหารธุรกิจ

418 65700642 น.ส. เจนจิรา อินอ่อน บริหารธุรกิจ

419 65701541 นาย อภิสิทธ์ิ เกตุแก้ว บริหารธุรกิจ

420 65702560 น.ส. ชลธิชา งามแม้น บริหารธุรกิจ

421 65702844 น.ส. ณัฐณิชา โสชาลี บริหารธุรกิจ

422 65703298 น.ส. นลพรรณ แก้วจันทร์ บริหารธุรกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

423 65705798 น.ส. พรรณสา อยู่อ่อน บริหารธุรกิจ

424 65705818 น.ส. ภาสินี สมานมิตร บริหารธุรกิจ

425 65707510 น.ส. เกษมณี บุญประคอง บริหารธุรกิจ

426 65708015 นาย วีรฉัตร ศรีกานิล บริหารธุรกิจ

427 65708111 น.ส. ปฐมามาน ลายแก้ว บริหารธุรกิจ

428 65710982 น.ส. มณีรัตนะ กล้ิงรัมย์ บริหารธุรกิจ

429 65711158 น.ส. ชลพินท์ุ เหล่าบัวดี บริหารธุรกิจ

430 65711196 น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ สถิตย์ม่ัน บริหารธุรกิจ

431 65711223 น.ส. ศิริภาณุกร สิมมา บริหารธุรกิจ

432 65711401 น.ส. อรทัย ศรีฟอง บริหารธุรกิจ

433 65711901 น.ส. กมลวรรณ ลาภูตะมะ บริหารธุรกิจ

434 65712273 น.ส. ชวัลลักษณ์ ถนอมแสนดี บริหารธุรกิจ

435 65700248 น.ส. อิศรียา กสิกรรม บัญชี

436 65700522 น.ส. อรสา พงษ์วรรณ บัญชี

437 65700584 น.ส. อภิชญา สนิทกูล บัญชี

438 65700666 น.ส. สุภัสสรา เนียมชาวนา บัญชี

439 65700717 น.ส. พิชญาภา รัตนะ บัญชี

440 65700755 น.ส. ชัญญานุช พุทธรักษา บัญชี

441 65700899 น.ส. ลลิตา ซิงหล่ี บัญชี

442 65700919 น.ส. พิมพิมล พลหาญ บัญชี

443 65701058 น.ส. ศันสนีย์ ทรงงาม บัญชี

444 65701065 น.ส. ชญานิษฐ์ แปงนาค บัญชี

445 65701147 น.ส. สุภาวดี ไกรมาตย์ บัญชี

446 65701267 น.ส. ธัญยดา บัวน้อย บัญชี
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

447 65701565 น.ส. ญาณิศา พวงพลับ บัญชี
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

448 65701572 น.ส. กมลชนก จันทร์จ ารูญ บัญชี

449 65701623 น.ส. ธันยาพร ทองกล ่า บัญชี

450 65701630 น.ส. กรรณิการ์ เหล็กผา บัญชี

451 65701647 น.ส. ภัทชรีพร พรหมพระศร บัญชี

452 65701863 น.ส. กันติศา บุญช่วย บัญชี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

453 65701983 น.ส. สุชาดา สาขามุละ บัญชี

454 65702053 น.ส. ปาณิชา ภูมิดอนสาร บัญชี

455 65702060 นาย กิตติชัย มาลี บัญชี

456 65702255 น.ส. เนตรชนก ศิริโชติอาภรณ์ บัญชี

457 65702402 น.ส. สิรามล บุญทวี บัญชี

458 65702611 น.ส. นิธินันท์ ผาบสิมมา บัญชี

459 65702837 น.ส. นันธิชา เจริญวัย บัญชี

460 65702882 น.ส. จริยา โลบุญ บัญชี

461 65702899 น.ส. วิภามณี ถนัดหัตถกรรม บัญชี

462 65702919 น.ส. สิริรัตน์ พูลเกษม บัญชี

463 65702933 น.ส. พรรณภา ก้านเหลือง บัญชี

464 65703096 น.ส. รวี รักถาวร บัญชี

465 65703116 น.ส. สิริธัญ ดีลุนชัย บัญชี

466 65703267 น.ส. ศิริกัญญา พานิคม บัญชี

467 65703281 น.ส. ปิยวรรณ ปกเกษ บัญชี

468 65703363 น.ส. ฐิติมา ศรพราหมณ์ บัญชี

469 65703394 น.ส. เกวลิน ทองภูธร บัญชี

470 65703407 น.ส. สุทธิดา บุญเจียม บัญชี

471 65703503 น.ส. กิติยาพร นวะพิฒ บัญชี

472 65703572 น.ส. ภัทราวดี ผลเกตุ บัญชี

473 65703616 น.ส. จรรยาภรณ์ วุฒิจิตรมงคล บัญชี

474 65703736 น.ส. ชนากานต์ นิสสัยซ่ือ บัญชี

475 65703743 น.ส. ทาริกา มะนุภา บัญชี

476 65703990 น.ส. สวรรยา ศรีเทียนทอง บัญชี

477 65704142 น.ส. เบญจพร ไกรเจริญ บัญชี

478 65704173 น.ส. ศกุนตลา พวงพ่ัวเพชร บัญชี

479 65704180 น.ส. ธนพร จอมสิน บัญชี

480 65704197 น.ส. ธนพร วรรณพงษ์ บัญชี

481 65704200 น.ส. สกุณา แดงศาลา บัญชี

482 65704231 น.ส. ชลดา ค าธารา บัญชี

483 65704419 น.ส. ดวงกมล หาสอน บัญชี

484 65704440 น.ส. สิริกัญญา แก้วสรพงศ์ บัญชี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

485 65704457 น.ส. ชนากานต์ ภิญโญ บัญชี

486 65704539 น.ส. วรรณรดา มินพิมาย บัญชี

487 65704748 น.ส. ลลิตา แจ้งกระจ่าง บัญชี

488 65704844 น.ส. ปิยธิดา กาบตุ้ม บัญชี

489 65704868 น.ส. รัจนา ภูยานยงค์ บัญชี

490 65705010 นาย ศิริกุล ภัทรกูล บัญชี

491 65705109 น.ส. กุลธิดา ทรงธรรมรัตน์ บัญชี

492 65705147 น.ส. โชติกา มณีรัตน์ บัญชี

493 65705510 นาย สุพัฒน์ ประเสริฐจิตต์ บัญชี

494 65705596 น.ส. อรทัย พันทอง บัญชี

495 65705623 น.ส. ปรางทิพย์ เหล่าสุวรรณ บัญชี

496 65705678 น.ส. วัชราภรณ์ บุญจง บัญชี

497 65705712 น.ส. ญาราภรณ์ เอ่ียมไพฑูรย์ บัญชี

498 65706091 น.ส. นันณภัส เกษสุริยงค์ บัญชี

499 65706293 น.ส. วิยะดา หุมอาจ บัญชี

500 65706419 น.ส. จุฑาทิพย์ จันทพัฒน์ บัญชี

501 65706426 น.ส. วรรณนิภา ท้าววิเศษ บัญชี

502 65706488 นาย ธีรวัฒน์ มูลรังษี บัญชี

503 65707027 น.ส. พิมผกา ไพเราะ บัญชี

504 65707058 น.ส. นันทิการ พันธ์ุมาลี บัญชี

505 65707229 น.ส. ธิติมา อุไรล ้า บัญชี

506 65707236 น.ส. ธิดารัตน์ พานสัมฤทธ์ิ บัญชี

507 65707325 น.ส. ปภาวรินทร์ นรสิงห์ บัญชี

508 65707832 น.ส. ดวงฤทัย สีลา บัญชี

509 65708142 น.ส. พิลาสินี พูลสวัสด์ิ บัญชี
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

510 65708248 น.ส. มณีรัศมี อินทรสุข บัญชี

511 65708313 น.ส. วรรณลดา เฟ่ืองนิล บัญชี

512 65708515 น.ส. สุภชา ป่วนกระโทก บัญชี

513 65708522 น.ส. กัลยรัตน์ อัมพรมหา บัญชี

514 65708673 น.ส. วรันธร ศรีพรม บัญชี

515 65708717 น.ส. อารีซะ เจ๊ะอาแว บัญชี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

516 65708724 น.ส. วรัญญา ทองมาก บัญชี

517 65709003 น.ส. กฤษณา ตันเจริญ บัญชี

518 65709154 น.ส. อริษา ปุณกรณ์ บัญชี

519 65709229 น.ส. พัชรพร ไพเราะ บัญชี

520 65709349 น.ส. ธัญสินี วิไลราศ บัญชี

521 65709990 น.ส. ค าพันธ์ บุญตา บัญชี

522 65710235 น.ส. อพิชยา ค าเม้า บัญชี

523 65710519 น.ส. ณิชนันทน์ ทรัพย์สิงครา บัญชี

524 65710526 น.ส. จิตราวรรณ รู้อยู่ บัญชี

525 65710639 น.ส. เก็จมณี พ้ืนดอนเค็ง บัญชี

526 65710704 น.ส. มยุรฉัตร เชียงพฤกษ์ บัญชี

527 65710711 น.ส. จิราวัฒน์ ราชพันนา บัญชี

528 65710728 น.ส. ฐิราภรณ์ ข านอก บัญชี

529 65710906 น.ส. ศิริวรรณ วิสัตธะนาม บัญชี

530 65710913 น.ส. ลลิตา ล้อมพิมาย บัญชี

531 65710937 น.ส. พัชราพร ป่ินทอง บัญชี

532 65710951 น.ส. ภิญญาภา พร้อมอนันท์ บัญชี

533 65711216 น.ส. สุภาวิณี วัฒนาคม บัญชี

534 65711278 น.ส. กรกมล แช่มทอง บัญชี

535 65711285 น.ส. สุรดี ประสมพงษ์ บัญชี

536 65711292 น.ส. สุรดา ประสมพงษ์ บัญชี
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

537 65711425 น.ส. สิริยากร เกียรติทัศน์ บัญชี

538 65711449 น.ส. วาสนา พูลหล า บัญชี

539 65711545 น.ส. จุฑามาศ หงษ์ บัญชี

540 65711761 น.ส. ไพลิน สายนภา บัญชี

541 65711843 น.ส. พลอยขวัญ โชติรัตนศักด์ิ บัญชี

542 65711867 น.ส. ดาวเรือง อุปชัย บัญชี

543 65712002 นาย อาลี ซับซีซ่า บัญชี

544 65700022 นาย ทรงวุฒิ แก้วเมือง ศิลปศาสตร์

545 65700039 น.ส. ป่ินปินัทธ์ บุญพิมพ์ ศิลปศาสตร์

546 65700180 น.ส. ศิริกุล ด่านเกสร ศิลปศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

547 65700995 น.ส. มัณฑิตา อุดงษ์ ศิลปศาสตร์

548 65701003 น.ส. สุพรรษา สมศรี ศิลปศาสตร์

549 65701010 น.ส. ธันยพร รุ่งแสง ศิลปศาสตร์

550 65701832 นาย ษมาวีร์ ทวีแปลง ศิลปศาสตร์

551 65704697 น.ส. ภัทรจาริน บุญมา ศิลปศาสตร์

552 65705452 น.ส. จิดาภา ชลพันธ์ ศิลปศาสตร์
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

553 65705887 น.ส. อรณิชา จรลี ศิลปศาสตร์

554 65705976 น.ส. นูรีตา บินสอาด ศิลปศาสตร์

555 65706224 น.ส. วาสนา บุญเพ็งพัฒน์ ศิลปศาสตร์

556 65706926 น.ส. อารียา อ้นหนู ศิลปศาสตร์

557 65707096 น.ส. ฐิติยา นงนุช ศิลปศาสตร์

558 65707109 น.ส. พัฒน์ระพี ช่วยรักษา ศิลปศาสตร์

559 65707654 น.ส. ธวัลรัตน์ อินธิเดช ศิลปศาสตร์

560 65707661 น.ส. พิมใจ ตุมพิทักษ์ ศิลปศาสตร์

561 65707774 น.ส. เพ็ญนภา เสวกระโทก ศิลปศาสตร์

562 65707798 น.ส. หัทยา การบรรจง ศิลปศาสตร์

563 65707952 น.ส. ชมพูแพร แสนค า ศิลปศาสตร์

564 65708344 น.ส. พัทธนันท์ กรณ์ธนเศรษฐ์ ศิลปศาสตร์

565 65708402 น.ส. ณัฐฉรีย์ เสง่ียมสุข ศิลปศาสตร์

566 65708806 น.ส. อมิตา พุกกะรัตน์ ศิลปศาสตร์

567 65709798 น.ส. นภัสสร ใช้ฮวดเจริญ ศิลปศาสตร์

568 65709907 น.ส. ชลธิชา ท่าพริก ศิลปศาสตร์

569 65709921 น.ส. พรธิชา พรแสน ศิลปศาสตร์

570 65710191 น.ส. เพชรพราว โภควัฒน์ ศิลปศาสตร์

571 65712064 นาย ปรมินทร์ ค าแดง ศิลปศาสตร์

572 65700306 นาย ชนพัฒน์ ทัดเท่ียง ศิลปศาสตร์

573 65700464 นาย วัชร โคติวงศ์ ศิลปศาสตร์

574 65700659 น.ส. ณัฐกาญจน์ ยาจิตร ศิลปศาสตร์

575 65700724 น.ส. ภัทรนันท์ หลิมเฉย ศิลปศาสตร์

576 65700813 น.ส. ชรินรัตน์ ผิวผุด ศิลปศาสตร์

577 65700820 น.ส. ชุติมา ไทยเมือง ศิลปศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

578 65701192 น.ส. อภิญญา เล่ียวกุล ศิลปศาสตร์

579 65701236 น.ส. จีระนันท์ อุดมศิลป ศิลปศาสตร์

580 65701349 น.ส. สิริกร เจริญรัตน์ ศิลปศาสตร์

581 65702508 น.ส. วรรธการ งอกโพธ์ิ ศิลปศาสตร์

582 65702577 น.ส. พิชญาพร จ านงค์สุข ศิลปศาสตร์

583 65702680 นาย รัชชานนท์ รัตนาคะ ศิลปศาสตร์

584 65703685 น.ส. กัลยรัตน์ นิลเปล่ียน ศิลปศาสตร์

585 65703781 น.ส. ปาริฉัตร ทวีคูณ ศิลปศาสตร์

586 65704077 น.ส. นภัสวรรณ เมอร์ฟ่ี ศิลปศาสตร์

587 65704851 น.ส. ณมณ เจียมเจริญ ศิลปศาสตร์

588 65705178 น.ส. นันท์นลิน จันทะแก้ว ศิลปศาสตร์

589 65705236 นาย กนกพล สุทธิชัย ศิลปศาสตร์

590 65705370 น.ส. กัญญารัตน์ เสมาฉิม ศิลปศาสตร์

591 65705589 น.ส. จินตนา จันทรโชติ ศิลปศาสตร์

592 65705825 นาย ประวีณวัช เล็กแจ่ม ศิลปศาสตร์

593 65705921 นาย ดนุชภร เขมะเกรียงไกร ศิลปศาสตร์

594 65706128 น.ส. พัชรพร สังเกตุ ศิลปศาสตร์

595 65706611 น.ส. จันทรวิมล ประมวล ศิลปศาสตร์

596 65706755 น.ส. อาภาพร ก้อนพรหม ศิลปศาสตร์

597 65706933 น.ส. แพรพลอย เกิดศิริ ศิลปศาสตร์

598 65706988 น.ส. ฐิตาพร พ่วงเพ็ง ศิลปศาสตร์

599 65707274 น.ส. สุภัชชา เถาแก้ว ศิลปศาสตร์

600 65707349 นาย ศิวกร เจริญดี ศิลปศาสตร์

601 65707736 นาย รอย ศุภวิชญ์ ฮูก ศิลปศาสตร์

602 65707907 น.ส. นภัสวรรณ ใสโสภณ ศิลปศาสตร์

603 65708399 น.ส. อรุโณชา สุรภี ศิลปศาสตร์

604 65708488 น.ส. กุลจิรา กอนอ่ิม ศิลปศาสตร์

605 65708495 นาย กิตติ งามสมศักด์ิ ศิลปศาสตร์

606 65708553 น.ส. มุกรินทร์ นันทสูร ศิลปศาสตร์

607 65708628 น.ส. สุภาวรรณ ประเสริฐศรี ศิลปศาสตร์

608 65709185 น.ส. พรกมล โหว่สงคราม ศิลปศาสตร์

609 65709212 นาย กฤษกร สอนหล้า ศิลปศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ หมำยเหตุ

610 65709469 น.ส. สุทธิกานต์ ปรางจันทร์ ศิลปศาสตร์

611 65709476 นาย สุรศักด์ิ วงไชย์ ศิลปศาสตร์

612 65709712 น.ส. กามิล ซาร่า มาเซียโร่ ศิลปศาสตร์

613 65709736 นาย อโณทัย เหล่าหงษา ศิลปศาสตร์
ติดต่อขอหนังสือรับรองได้ท่ี ส.ทะเบียน

และเปิดบัญชีท่ีสาขา

614 65709894 น.ส. พาขวัญ ชีวาประสงค์สุข ศิลปศาสตร์

615 65710184 น.ส. วรรณวลี จันย์คุนี ศิลปศาสตร์

616 65710735 น.ส. พรวิสา ยงปรึกษา ศิลปศาสตร์

617 65710848 น.ส. พุธธิดา คงกิจไพศาล ศิลปศาสตร์

618 65710879 น.ส. ไพลุกานต์ คงกิจไพศาล ศิลปศาสตร์

619 65711634 นาย วีรวัฒน์ จุทาเลิศ ศิลปศาสตร์

620 65711716 น.ส. ปุณณดา สู้เหิม ศิลปศาสตร์


