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1 6412239015 นำงสำว รสริน อยู่พ่วง เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

2 6312419041 นำย กษิดิศ เจริญสุข มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

3 6112418018 นำงสำว ภัทรำวดี จูงพันธ์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

4 6113111046 นำย ธเนศ แสงทอง ครุศำสตร์ พลศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

5 6415247003 นำงสำว ชัญญภัทร สุคนธชำติ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

6 6312407010 นำงสำว ศันสนำ แสงอ่อน วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำชุมชน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

7 6312420054 นำงสำว อรัญญำ พันมะวงค์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษธุรกิจ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

8 6435615078 นำงสำว หทัยชนก เมฆี วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

9 6312416017 นำงสำว นลินทิพย์ คงคำแสน มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำจีน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

10 6412418016 นำงสำว ณัฎฐำ ดอนผิวไพร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

11 6435247012 นำย ลิปปนันท์ ฤกษ์อุดม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

12 6112622065 นำย ศุภกิจ ช้ำงพินิจ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจบริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

13 6112617007 นำงสำว นภัสภรณ์ ด ำสนิท วิทยำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ เศรษฐศำสตรบัณฑิต 2

14 6412426013 นำงสำว ภัทรพร เพ็ชรกลม วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

15 6412419066 นำงสำว รินรดี แซ่โซ้ง มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

16 6312242032 นำงสำว กนกพร พิรักษำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

17 6412212007 นำงสำว มุธิตำ นำคทอง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยำ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

18 6112231026 นำงสำว จุฑำลักษณ์ มีโภค วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

19 6215247004 นำย ภำณุพงศ์ คณโฑทอง เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2
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20 6312103010 นำงสำว นภำวรรณ มำค ำ ครุศำสตร์ กำรศึกษำปฐมวัย ครุศำสตรบัณฑิต 2

21 6412602028 นำย วัตน์ชัย จันทร์เขียว วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

22 6412615049 นำย วัชรพงษ์ เสือจันทร์ วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

23 6412208010 นำงสำว ธัญลักษณ์ วือ่ปรัชญำกุล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

24 6415602027 นำงสำว รัชดำพร ทวีสุข วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

25 6412426012 นำงสำว ภรำดำ อินวรรณำ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

26 6212404052 นำงสำว ปำรีรัฐ ทิระเนตร วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

27 6312103012 นำงสำว พรนัชชำ พลำพล ครุศำสตร์ กำรศึกษำปฐมวัย ครุศำสตรบัณฑิต 2

28 6212426122 นำย พันธวัช สิทธิเดช วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

29 6212111047 นำย จิรันตน์ อินอ้น ครุศำสตร์ พลศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

30 6312426133 นำย สรวิศ ปำนทอง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

31 6212407035 นำย สมบูรณ์ ประพันธมิตร วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำชุมชน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

32 6312405040 นำงสำว กุลณัฐ ค ำหอม วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

33 6132405017 นำงสำว ศิรินำถ มินรินทร์ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

34 6315268010 นำย จักรินทร์ จันทร์สวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

35 6312427011 นำงสำว ทิพปภำ ค ำตำนิตย์ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองท้องถิ่น รัฐศำสตรบัณฑิต 2

36 6412112050 นำงสำว สุธัญชนก มีพยุง ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2

37 6312620013 นำย พิษณุ ค ำห้อย วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

38 6112417017 นำย ชยรพ แก้วสระแสน มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำญีปุ่น่ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2
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39 6412426113 นำงสำว ธัญญลักษณ์ สุทธิ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

40 6113112042 นำงสำว ปุณยำพร เณรตำก้อง ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2

41 6132405006 นำงสำว ชญำดำ แจ่มกระจ่ำง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

42 6112426076 นำงสำว เพ็ญนภำ เสือกระจ่ำง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

43 6335606012 นำงสำว วรรณิศำ ค ำโสภำ วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

44 5912254079 นำงสำว สุชำนันท์ ชำติช ำนำญ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

45 6435615005 นำงสำว ชนิดำ แสงสุริยำ วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

46 6412254070 นำย ฐิติวัฒน์ ดีใจ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

47 6412428018 นำงสำว อำทิตยำ ปิน่ณรงค์ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต2

48 6412109014 นำย เดชำธร เพ็ชร์พลอย ครุศำสตร์ ดนตรีศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

49 6432412015 สิบตรี น ำโชค ภูร่ะย้ำ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นนิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตรบัณฑิต 2

50 6435606002 นำงสำว ชลธิดำ มัชฌิมำ วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

51 6412428011 นำงสำว รัตนำวรรณ ป้องเส้ำ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต2

52 6312407037 นำงสำว ปิยธิดำ หอมหวล วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำชุมชน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

53 6435252008 นำย ไชยพศ นุชรุ่งเรือง เทคโนโลยีอุตสำหกรรม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิชำเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต2

54 6412113011 นำงสำว ปฏิพร ติฐำนะ ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

55 6435602026 นำงสำว ศรัณยำ รักษำ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

56 6412254093 นำงสำว มลทิตำ รอดบุญ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

57 6435252014 นำย เบญจพล จูเปีย เทคโนโลยีอุตสำหกรรม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิชำเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต2
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58 6435250020 นำย ภควันต์ รัตนำ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิชำเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลังอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต2

59 6113112013 นำงสำว พัชรำภรณ์ ฟักสีม่วง ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2

60 6412405067 นำย เกษม ศรีเกษม วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

61 6332418014 นำย จักรกฤษ บุญพญำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

62 6312404033 นำย พชร มูลอินทร์ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

63 6412106037 นำงสำว นิตยำ ข ำวงศ์ ครุศำสตร์ คณิตศำสตร์ ครุศำสตรบัณฑิต 2

64 6412224029 นำย อุดมพงษ์ ปิน่ทอง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

65 6312405051 นำงสำว พิชำมญชุ์ บุญสว่ำง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

66 6412231010 นำย กิตติพรชัย ขวยเขิน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

67 6113113058 นำย ปรเมษฐ์ จันทร์อ่วม ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

68 6412120014 นำงสำว วนัชพร กระแบกหอม ครุศำสตร์ สังคมศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

69 6412111003 นำงสำว จิตรำนุช บุญทัง่ ครุศำสตร์ พลศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

70 6412412103 นำย ณภัทร เทียมศรี วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นนิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตรบัณฑิต 2

71 6212426080 นำย ภัครพงษ์ วรรณชำติ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

72 6312427029 นำย ธนพล กอนนำค วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองท้องถิ่น รัฐศำสตรบัณฑิต 2

73 6312429041 นำงสำว พัชรินทร์ อิงบำรมี วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

74 6315268003 นำงสำว มลิวัลย์ ม่วงน้อยเจริญ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

75 6232412041 นำย สุกฤษฏิ์ เพิม่พูลทรัพย์ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นนิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตรบัณฑิต 2

76 6112420013 นำงสำว ณัฐฐินันท์ ศดิศทีปต์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษธุรกิจ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2
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77 6312427003 นำงสำว กำญจน์รจนำ จิตต์ชื้น วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองท้องถิ่น รัฐศำสตรบัณฑิต 2

78 6013111024 นำย ภัทรพล จักน้ ำอ่ำง ครุศำสตร์ พลศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

79 6435622010 นำงสำว เฉลิมพร ค ำดี วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจบริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

80 6412231013 นำย ณัฐพล หลำบเหมทุม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

81 6212106002 นำงสำว กิตติภำ กล่ินเกษร ครุศำสตร์ คณิตศำสตร์ ครุศำสตรบัณฑิต 2

82 6412416045 นำงสำว วัชรีภรณ์ เทียมศร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำจีน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

83 6432602026 นำย ขัตติยะ วรศรีนำ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

84 6412125049 นำงสำว พัชรินทร์ เพ็ชรรัตน์ ครุศำสตร์ กำรประถมศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

85 6410802080 นำงสำว ธิดำรัตน์ เชำว์กลำง วิทยำลัยกำรพยำบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล2

86 6113120001 นำงสำว กณกภรณ์ สร้อยสุข ครุศำสตร์ สังคมศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

87 6113113030 นำย สุรกิจ พัชรพงศ์ศำนต์ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

88 6412606038 นำย ศุภกิจ ขุนนำ วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

89 6412417027 นำย กฤษฎำพงษ์ พยัคมำศ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำญีปุ่น่ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

90 6412120012 นำงสำว ภทรพรรณ มำระวัง ครุศำสตร์ สังคมศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

91 6412211005 นำงสำว อรปรียำ แย้มเมล์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

92 6312426098 นำงสำว ธนภรณ์ ศรีมนตรี วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

93 6435622034 นำย หฤษิต จันทวงศ์ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจบริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

94 6412415003 นำงสำว ภัครกุล สิงห์ลอ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

95 6432416006 นำงสำว เรวดี พุฒลำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำจีน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2
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96 6032612023 สิบเอก ภูมมินทร์ บ่อแก้ว วิทยำกำรจัดกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

97 6312419040 นำย กฤติกำนต์ พรหมอินทร์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

98 6315615014 นำงสำว ธนัชดำ กล่ันประเสริฐ วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

99 6415250028 นำย ภำณุพล อิ้มทับ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิชำเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลังอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต2

100 6412426083 นำย ทักษิณ วงษ์นิยม วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

101 6113113012 นำงสำว พัณณิตำ เกตุทอง ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

102 6412405070 นำย ณัฐดนัย เอ็งประเสริฐ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

103 6412407029 นำย อนุชำ ชูเมือง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำชุมชน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

104 6412404084 นำย วุฒิพงษ์ เทพรำชำ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

105 6412418018 นำงสำว ทักษิณำ อ่ ำอยู่ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

106 6412404009 นำงสำว ชนิสรำ ช้ำงสีทอง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

107 6412407033 นำงสำว ชลธิชำ ตะไรพรม วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำชุมชน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

108 6412254076 นำงสำว ญำนิกำ ประเสริฐสังข์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

109 6412254140 นำย ยุทธศำสตร์ เดชเเพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

110 6312242064 นำงสำว กัลยรัตน์ จันทร์คูเมือง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

111 6412615007 นำงสำว ณัฐญดำ ใจดี วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

112 6412606011 นำงสำว เนตรนภำ จูด้วง วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

113 6315615016 นำงสำว ธัญญลักษณ์ โพธิข์ำว วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

114 6312602020 นำย ณัฐพล สำสิงห์ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2
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115 6312412019 นำย เกียรติศักด์ิ จันทร์เทวี วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นนิติศำสตรบัณฑิต นิติศำสตรบัณฑิต 2

116 6415622055 นำย ณัฐกำนต์ ใจทน วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจบริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

117 6312602006 นำงสำว ชลธิชำ สุขสันต์ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

118 6412429010 นำงสำว ธนพร สินค้ำงำม วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

119 6412602005 นำงสำว กรยุพำ กะออมแก้ว วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

120 6412229006 นำงสำว วิภำวดี ดวงหิรัญ เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร เกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชศำสตร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

121 6412420026 นำงสำว ประภัสสร ชนะแก้ว มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษธุรกิจ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

122 6412113008 นำงสำว ชมพูนุช ศรีสุธรรม ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

123 6412103018 นำงสำว มณฑิตำ บวบมี ครุศำสตร์ กำรศึกษำปฐมวัย ครุศำสตรบัณฑิต 2

124 6312109051 นำย นพสิทธิ์ ศรีนิติพัฒน์ ครุศำสตร์ ดนตรีศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

125 6412118026 นำย ณัฐวุฒิ อ่อนบุญ ครุศำสตร์ วิทยำศำสตร์ทัว่ไป ครุศำสตรบัณฑิต 2

126 6412106027 นำย ณัฐวุฒิ ชมส่ำน ครุศำสตร์ คณิตศำสตร์ ครุศำสตรบัณฑิต 2

127 6412411004 นำงสำว มะลิ พำชำตรี มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดนตรีสำกล ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 2

128 6412208029 นำงสำว ศิริมำ เปรียบปำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

129 6412254130 นำงสำว ลัคนำ แซ่ว่ำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

130 5712405071 นำงสำว นฤมล เพชรวำว วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

131 6415272003 นำย กุลเดช สุขใย เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

132 6412614015 นำงสำว อัสมำ อนันตรไพบูลย์ วิทยำกำรจัดกำร นิเทศศำสตร์ นิเทศศำสตรบัณฑิต 2

133 6467623015 นำงสำว นวพร ศรีวังค ำ วิทยำกำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 2
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134 6312268006 นำย ศิวกร สิงหรำ ณ อยุธยำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

135 6412411023 นำย ธนำยุทธ ชมเมืองมิ่ง มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดนตรีสำกล ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 2

136 6412426064 นำงสำว ปนัดดำ โชคบุญเรือง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

137 6312429038 นำงสำว ทิพธัญญำ เสือแพร วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

138 6412419027 นำงสำว ศิรินภำ นีระพันธ์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

139 6312112031 นำย ณัฐรัช อุบลรัตน์ ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2

140 6112404022 นำงสำว ภัทรำวดี พูลประเสริฐ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

141 6112429016 นำงสำว ปิยธิดำ กัดจิตร วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

142 6212614002 นำงสำว ชุติกำญจน์ จันทนำประเสริฐวิทยำกำรจัดกำร วิชำเอกวำรสำรศำสตร์และส่ือดิจิทัล นิเทศศำสตรบัณฑิต 2

143 6113112040 นำงสำว นัฐฐำกุล เจำะขำว ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2

144 6415606031 นำย วรวิทย์ บุญเจริญ วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

145 6312247019 นำย วัชรพล เพ็งเทศ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

146 6212801022 นำงสำว พัทธมน วิใจลอม วิทยำลัยกำรพยำบำล พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตรบัณฑิต 2

147 6315247002 นำงสำว ปัฐมำพร พรมเถื่อน เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

148 6412247022 นำย วิบูลย์ ทรงสวัสด์ิวงศ์ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

149 6412419023 นำงสำว ภำวิณี ตรีอินทร์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

150 6312405071 นำย มงคล เจริญสุข วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

151 6013109002 นำงสำว ทอฝัน เชิดเชื้อ ครุศำสตร์ ดนตรีศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

152 6212244008 นำงสำว ณฐนน กลัดจ ำนงค์ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต2
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153 6412231025 นำย อรุณ กล่ินทอง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

154 6112418006 นำงสำว จันทร์เพ็ญ เข็มศรีรัตน์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

155 6312271062 นำงสำว นภำภรณ์ แหงมพรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์ศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

156 6112231009 นำย จักรดุลย์ ทองหล่อ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

157 6112426067 นำงสำว นภัสกร ธรรมรำช วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

158 6112429010 นำงสำว ชนิดำภำ กวำงเดินดง วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

159 6112602027 นำย นิลนำถ เกตุดี วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

160 6112429030 นำงสำว ไอรินลดำ พุทธำ วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

161 6112405032 นำย นันทพงค์ แดนสิงห์ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

162 6336116108 นำงสำว สุภำรัตน์ เขื่อนส่ี ครุศำสตร์ ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู2

163 6212615029 นำงสำว สุจิตรำ จูหว้ำ วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

164 6335602009 นำงสำว ณัฐพร นำคมี วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

165 6212111052 นำย ธีรภัทร วำดวงษ์ ครุศำสตร์ พลศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

166 6212113052 นำงสำว วรรณธนำ สกุลดิษฐ ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

167 6113109042 นำย นพรัตน์ แซ่ล้ิม ครุศำสตร์ ดนตรีศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

168 6212602048 นำงสำว ทิพยรัตน์ ค ำมำมี วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

169 6212606055 นำย คณิต ปำนรุ่ง วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

170 6113113056 นำย ณัฏฐ์ อรุณมณี ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

171 6112429036 นำย บัณฑูล สุวรรณพจน์ วิทยำกำรจัดกำร กำรท่องเทีย่วและบริกำร ศิลปศำสตรบัณฑิต 2
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172 6113112039 นำงสำว ธัญชนก เชิดสวรรค์ ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2

173 6212419040 นำย ณัฐภัทร พุม่ชำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

174 6212615043 นำงสำว ชนำกำนต์ ปุม้ตะมะ วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

175 6212419090 นำย สุมิตรชัย คล้ำยวิเชียร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

176 6212615048 นำงสำว ปภำวดี เสำเกลียว วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

177 6212103047 นำงสำว ธัญญำพร มีตำ ครุศำสตร์ กำรศึกษำปฐมวัย ครุศำสตรบัณฑิต 2

178 6212418040 นำงสำว กัญญำมำศ แก้วมำตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

179 6212416045 นำงสำว ญำนิศำ แซ่ท่อ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำจีน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

180 6412416011 นำงสำว ธำรทิพย์ บุญประดับ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำจีน ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

181 6312419048 นำย ภูบดินทร์ วีระพลชัย มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

182 6312417038 นำย วรชำติ บุญอำจ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำญีปุ่น่ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

183 6312405022 นำย กฤษดำ แซ่อุย วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

184 6312419036 นำงสำว สุพัตรำ สุวรรณพันธ์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

185 6312418037 นำย ศุภกร ขันข่อย มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

186 6312426029 นำย ณภัทร สืบหล้ำ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐศำสตร์ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง รัฐศำสตรบัณฑิต 2

187 6312419100 นำย นฤสร สีหะวงศ์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปศำสตรบัณฑิต 2

188 6315606025 นำงสำว ศิรประภำ ใจทน วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

189 6412602008 นำงสำว ชนำกำนต์ พรมวงค์ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

190 6312602051 นำย ลัคกี้ สวนแย้ม วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2
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191 6312622036 นำย ธนภัทร์ สีระสำ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจบริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

192 6312615023 นำงสำว พิยดำ จันทร์ชื่น วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

193 6412274016 นำย ณัฐวุฒิ อินสอน เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร สัตวศำสตร์และกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

194 6412273001 นำงสำว กนกวรรณ ฟูเตป เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภำพและเคร่ืองส ำอำงวิทยำศำสตรบัณฑิต 2

195 6412273022 นำงสำว วันวิสำ ค ำพำอินทร์ เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภำพและเคร่ืองส ำอำงวิทยำศำสตรบัณฑิต 2

196 6412234001 นำงสำว กมลชนก หล ำพร้ิง เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

197 6312113023 นำย จิระวัฒน์ โพธิรัง ครุศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ครุศำสตรบัณฑิต 2

198 6312111052 นำย กวินภพ กระสัง ครุศำสตร์ พลศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

199 6312108004 นำงสำว ชลธิชำ ฟักแฟง ครุศำสตร์ จิตวิทยำและกำรแนะแนว ครุศำสตรบัณฑิต 2

200 6312108023 นำงสำว สุนิสำ จันทร์จับ ครุศำสตร์ จิตวิทยำและกำรแนะแนว ครุศำสตรบัณฑิต 2

201 6412125004 นำงสำว จรัสแสง สนประเสริฐ ครุศำสตร์ กำรประถมศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต 2

202 6312411002 นำงสำว วชิรำภรณ์ ทีบ่้ำนบ่อ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดนตรีสำกล ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 2

203 6412244013 นำงสำว ศศิกำนต์ แก้วจวนตำ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต2

204 6112239057 นำงสำว หฤทัย พำนเงิน เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

205 6412207005 นำย ชำญชัย เพชรสอำด วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

206 6412254035 นำย สหรัฐ เกิดผำสุข วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต2

207 6412224003 นำงสำว ประกำยมุข วิชิต วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

208 6312239045 นำย กิตติกวิน อินตำ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

209 6412239009 นำงสำว พรนภำ ทะประสิทธ์จิตต์เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2



ล ำดับ

ที่
รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล คณะ สำขำ หลักสูตร

สถำนะไม่รับสิทธิ์

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ

ในระบบ refund

210 6132602039 นำย ด ำรงศักด์ิ ทองประเสริฐ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

211 6335603010 นำงสำว หนึ่งสุคนธ์ ช ำนิ วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

212 6312801058 นำย วันชนะ หยวกจีน วิทยำลัยกำรพยำบำล พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตรบัณฑิต 2

213 6410802090 นำงสำว รัตนำภรณ์ สิงค ำ วิทยำลัยกำรพยำบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล2

214 6410802034 นำงสำว ปรียำภรณ์ บัวแก้ว วิทยำลัยกำรพยำบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล2

215 6312405078 นำงสำว สรัลชนำ สุวรรณสำ วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

216 6312405062 นำย เกียรติศักด์ิ ดีจริง วิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอกกำรปกครองท้องถิ่นรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต2

217 6312801028 นำงสำว โยธิรัตน์ ช่วยสีนวล วิทยำลัยกำรพยำบำล พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตรบัณฑิต 2

218 6412247005 นำงสำว อรกัญญำ เพียขันที เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 2

219 6412257005 นำย ภัทรภณ สังวำลรัมย์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยำศำสตรบัณฑิต 2

220 6415615148 นำย ธนำกร วรรณพงษ์ วิทยำกำรจัดกำร บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 2

221 6412606015 นำงสำว แพรวพรรณ แสงอรุณ วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด บริหำรธุรกิจบัณฑิต 2

222 6315248011 นำย ปรมินทร์ ลิมปนำรมณ์ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิชำเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรผลิตอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต2

223 6113112032 นำงสำว กมลลักษณ์ จุ้ยเรือง ครุศำสตร์ ภำษำไทย ครุศำสตรบัณฑิต 2


