
ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
1 611011048 นายจริายุส อิ่มใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 611011049 นางสาวเจนจริา สมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 611011052 นายทวพีชัร์ ศรีช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 611011057 นายนนทพทัธ ์สุวรรณเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 611011059 นางสาวปาริชาต ดิษฐสาคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 611011060 นายพงศกร คเชนทร์ภกัดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 611011065 นางสาวเพยีงขวญั ไชยโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 611011070 นางสาวศันสนีย์ มุกเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 611011072 นางสาวศุภกานต์ บญุชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 611011075 นางสาวสุดารัตน์ เจยาคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 611011079 นายอภสิิทธิ ์ทองศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 611011123 นางสาวกลุณัฐ จกัรแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 611011131 นางสาวฐิตารีย์ พวงดอกไม้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 611011135 นางสาวธญัญารัตน์ นิลสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 611011506 นางสาวพรรณทิราภรณ์ อนิทร์พรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 611011664 นางสาวอลิสา คงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 621011163 นางสาวพชัรีย์ ชูสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 621011216 นางสาวธาริณี ติธาดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 621011304 นางสาวกรรณิการ์ เกดิแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 621011314 นางสาวธญัชนก  ใจใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 621011319 นางสาวพมิพช์นก เดชมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 621011320 นางสาวภทัธรียา รักษาวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 621011321 นางสาวโยษิตา ด าบาร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 621011334 นายพงศา รัตนกระจา่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 621011437 นายวรัญชิต นุชนานนท์เทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 621011498 นางสาวนูรฮานาน หมีเบญ็สัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 621011507 นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 621011513 นายฟาริซ สะอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 621011575 นางสาวมัลละว ีทวสุิวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 621011622 นายธร์ีธวชั บญุยัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รำยชื่อนิสิตที่สมัครเข้ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (ITA) 
ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2564



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
31 631011041 นายณัฐวฒิุ ยอดซ้าย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 631011060 นางสาวเกษมศรี หนูรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 631011081 นายวศิรุต โพธิบ์ติั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 631011093 นางสาวกชพร เกื้อบญุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 631011099 นางสาวจฑุามาศ ส าราญศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 631011104 นางสาวชุติมณฑน์ จนัประทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 631011112 นางสาวธนัย์ชนก สุขแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 631011114 นางสาวนภสร ซ่วนยุก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 631011117 นางสาวบมีฤดี บวัหนั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 631011122 นางสาวพนิิจนันท์ เสนขวญัแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 631011126 นางสาวมุกดา หลีหมาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 631011130 นางสาวรัตนาภรณ์ สอนคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 631011132 นางสาววนัชพร ซุ่นเส้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 631011134 นางสาววรัญชลี อญัชลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 631011135 นางสาววาสิตา คงหนู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 631011137 นายเวสารัช เพช็รสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 631011138 นางสาวศศิธร คงสมุทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 631011141 นางสาวศุภสิรา เต็งรัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 631011142 นางสาวษมา ชูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 631011143 นางสาวสิริกร กล่ินจนัทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 631011145 นางสาวอจัฉริยา มหาสวสัด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 631011149 นางสาวอารีย์ จาริยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 631011155 นายเกยีรติศักด์ิ ขุนด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 631011156 นางสาวขวญัชนก สร้อยสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 631011158 นางสาวจรัิฐิพร ช่วยนุกลู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 631011161 นางสาวชนิกา หลีโกะ๊ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 631011166 นายนนทวฒัน์ คงหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58 631011174 นางสาวเปรมกมล ด าสองสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59 631011183 นางสาวรวมฤทัย เมืองโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60 631011185 นางสาววลิาวณัย์ เกตบญุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 631011187 นายสิริชัย ท่าเรือรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 631011189 นางสาวสุภนิชา แกว้มี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
63 631011190 นางสาวเสาวลักษณ์ บญุสวา่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 631011198 นางสาวเกศิณี ศรีสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65 631011200 นางสาวเจนจริา บญุอนิทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 631011206 นางสาวนภสันันท์ เหมฤค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 631011208 นางสาวนราภรณ์ ฉ้วนกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 631011209 นางสาวนันทวรรณ ทองมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 631011218 นายภคัพล แกว้สัตยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 631011219 นางสาวเมธาว ีเฉ้งเหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71 631011221 นางสาวอารียา ดวงแกว้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 631011224 นางสาวขวญัจริา นาทุ่งนุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 631011247 นายวรพล มณีโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 631011252 นางสาวศิราวดี เผือกปาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 631011280 นายวชัริศ องอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 631011318 นางสาวอมลณัฐ สุขะปณุพนัธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 631011320 นายชยนนท์ สินสมบรูณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 631011323 นางสาวชุติมณฑน์ นาคสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 631011324 นางสาวฐานิดา ลาภอนันต์บงัเกดิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 631011330 นางสาวดารารัตน์ เมฆต้ังสกลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 631011331 นายด ารัส สัมผัสบญุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 631011332 นายธญัพริษฐ์ ประเสริฐศิลป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 631011334 นายนพรุจ ศรีนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 631011336 นายนันทวฒัน์ ผลทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 631011338 นายพงศ์พศิาณ จรูญสวสัด์ิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 631011342 นายมินธดา ออ่นทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 631011346 นายศราวธุ โชติกะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 631011347 นางสาวศรุตยา สาลีคงชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 631011350 นางสาวศิวพร ชุมพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 631011352 นายสิรวชิญ์ ชุมศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 631011363 นางสาวกรรณิการณ์ สงมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 631011366 นางสาวกลัยาณี รัตนเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 631011367 นางสาวกสุุมา สีด า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 631011371 นางสาวฐิติมา คงชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
95 631011372 นางสาวณัฏฐณิชา บญุคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 631011377 นางสาวนภสักร เทพโซ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97 631011380 นางสาวนารีรัตน์ ศุภลักษณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 631011381 นางสาวนูรฮาซีฟะห ์มีนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 631011382 นางสาวปภาวรินท์ วาทีรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 631011383 นางสาวปณุยนุช เครือทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 631011386 นางสาววณีณัฐ สวนสีหน์ที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 631011387 นางสาวศศิกานต์ เพง็รัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 631011391 นางสาวสูไวดา สาและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 631011392 นางสาวอนงค์นาถ องค์อาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 631011393 นางสาวอรว ีกลับขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 631011395 นางสาวอสัรีนา มูซาแล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 631011400 นายณัฐพงศ์ สุติก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 631011401 นางสาวนรมน อนุสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 631011402 นางสาวนูรซัมซี เจะ๊ตีแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 631011403 นางสาวนูรซัยตน หมะหมุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 631011407 นางสาววชิุดา เวชกะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112 631011408 นางสาววลัินดา ใบสะเม๊าะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 631011410 นายสุริยา บนิสะอาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 631011412 นางสาวอารีซาร์ เจะมิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 631011423 นายฉัตรชัย ระเมาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 631011424 นายฉัตรชัย ลือสกลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 631011426 นายชัยสิทธิ ์คงเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 631011442 นางสาวณิชนันทน์ ทอดทิ้ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 631011452 นางสาวนัจมีย์ จติต์จ านงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 631011453 นางสาวนัฏตาชา มีระมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 631011454 นางสาวนัฐวกีานต์ นามแยง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 631011456 นางสาวนาฐ์ดียา ล่านุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 631011460 นางสาวนูเฟาซียานี สะแปองิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 631011462 นางสาวนูรฮีดายะห ์การี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 631011464 นางสาวบวัชมพ ูกอ้นทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126 631011471 นางสาวปล้ืมชนก จนัทร์คง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
127 631011478 นางสาวพรรณ์ณิภา ปญัสุภารักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 631011507 นางสาวสาวติรี ช่วยสมบติั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129 631011508 นายสิทธกิร ชูเชิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 631011511 นางสาวอรจริา วงศ์ประสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 631011514 นางสาวองัคณา ด่อล๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132 631011520 นางสาวอศิริยา หมัดง๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133 631011523 นางสาวฮายาตี ยูมะโซ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 631011529 นางสาวชนิสรา ศรีจนัทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 631011574 นางสาวสาฝาเร๊าะ เล่งกลู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 631011579 นางสาวธนภรณ์ ไฝทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 631011581 นางสาวบณุยนุช ทองดีนุ้ย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 631011585 นางสาวอสัมา หมัดบก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139 631011586 นายจริายุ ขมิน้เหลือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 631011596 นางสาวนันทิชา เส็มหมาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141 631011598 นางสาวอนุธดิา สงช่วย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142 631011601 นางสาวญารินดา ทองวจิติร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143 631011603 นางสาววรรวษา หนูร่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
144 631011606 นางสาวชฎาภรณ์ หนูชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 631011607 นางสาวยันนาตูฟดิาวส์ มามะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146 631011641 นางสาวอมุาภรณ์ แกว้เมฆ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
147 601031266 นางสาวสุชัญญา รองเดช ศึกษาศาสตร์
148 601031352 นายสันติ บญุทวี ศึกษาศาสตร์
149 601031359 นายอ าพล โมกหอม ศึกษาศาสตร์
150 601031361 นายกอ้งเกยีรติ นิลไสล ศึกษาศาสตร์
151 601031363 นายกติิภพ รักบ ารุง ศึกษาศาสตร์
152 601031378 นายพชิัยยุทธ สุดยิง่ ศึกษาศาสตร์
153 601031405 นางสาวอชัฌาศัย อ านาจ ศึกษาศาสตร์
154 601031410 นายเอกพล สุดรัก ศึกษาศาสตร์
155 601031461 นายเนกษ์วชินาถ สร้อยทอง ศึกษาศาสตร์
156 601031471 นายวรีสิทธิ ์ช่วยสุวรรณ ศึกษาศาสตร์
157 601031538 นายอทิธเิดช หวงัแกว้ ศึกษาศาสตร์
158 611031007 นางสาวนรมน สามทิศ ศึกษาศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
159 611031022 นางสาวอศิรีญา จนัทร์สุวรรณ ศึกษาศาสตร์
160 611031326 นางสาวสุประวณ์ี แกว้คง ศึกษาศาสตร์
161 611031329 นางสาวอจัซีญา เจะ๊สวา่ง ศึกษาศาสตร์
162 611031370 นางสาวนัตฐิญา ชูเงิน ศึกษาศาสตร์
163 611031379 นางสาวรวสิรา เพชรมณี ศึกษาศาสตร์
164 611031395 นางสาวกาญจนา บญุแกว้ ศึกษาศาสตร์
165 611031450 นางสาวรัตติกา สุวรรณชาตรี ศึกษาศาสตร์
166 611031477 นางสาวอมรรัตน์ สุคนธา ศึกษาศาสตร์
167 631031070 นางสาวภทัรวรินทร์ เชื้อชายเลิศ ศึกษาศาสตร์
168 631031087 นางสาวอรุชา หนูมิตร ศึกษาศาสตร์
169 631031101 นางสาวธนพร วงศาทิพย์ ศึกษาศาสตร์
170 631031102 นายธนวฒัน์ ศิริพงศ์ประพนัธ์ ศึกษาศาสตร์
171 631031106 นางสาวนลินรัตน์ พรหมทอง ศึกษาศาสตร์
172 631031107 นางสาวนวพรรษ โอวยัยะ ศึกษาศาสตร์
173 631031111 นางสาวปาลิตา สนทมิโน ศึกษาศาสตร์
174 631031112 นางสาวพชิญ์สินี บญุสนิท ศึกษาศาสตร์
175 631031113 นางสาวพมิพม์าดา แซ่ล่ิม ศึกษาศาสตร์
176 631031116 นางสาวภคัจริา นนทิสิทธิ์ ศึกษาศาสตร์
177 631031123 นายวชัระ เนาวกลู ศึกษาศาสตร์
178 631031126 นายวศิรุต เหล่าทอง ศึกษาศาสตร์
179 631031131 นายอภสิิทธิ ์เพช็ร์รัตน์ ศึกษาศาสตร์
180 631031132 นางสาวอโรชา ทองค า ศึกษาศาสตร์
181 631031222 นายมงคล ฆังคะสะเร ศึกษาศาสตร์
182 631031237 นายอภรัิกษ์ นวลแกว้ ศึกษาศาสตร์
183 631031272 นางสาวกรกมล ใจไหว ศึกษาศาสตร์
184 631031283 นางสาวนราวดี จนิดา ศึกษาศาสตร์
185 631031295 นางสาวเปรมฤดี แมชัยภมูิ ศึกษาศาสตร์
186 631031326 นางสาวกรกาณฑ์ เสริมชูสกลุ ศึกษาศาสตร์
187 631031337 นางสาวณัฐธดิา ข าด า ศึกษาศาสตร์
188 631031341 นางสาวนภสัภร พรหมมนตรี ศึกษาศาสตร์
189 631031345 นางสาวบณุยวยี์ เดชาทัย ศึกษาศาสตร์
190 631031347 นางสาวปญัญนาถ ลายจนัทร์ ศึกษาศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
191 631031348 นางสาวปานไพลิน รอดรักษ์ ศึกษาศาสตร์
192 631031350 นางสาวพนธชิยา ศรีณะกจิจา ศึกษาศาสตร์
193 631031378 นายกฟิรี เจะ๊ซู ศึกษาศาสตร์
194 631031379 นางสาวกลุธดิา บลิพฒัน์ ศึกษาศาสตร์
195 631031380 นางสาวเกศรินทร์ คนซ่ือ ศึกษาศาสตร์
196 631031382 นางสาวซามีมี ่เย็นยีเอส ศึกษาศาสตร์
197 631031383 นางสาวซีตีอาไอซะห ์นิเดร์ ศึกษาศาสตร์
198 631031384 นางสาวฐิตาภา บญุชูวงศ์ ศึกษาศาสตร์
199 631031385 นายณวรรธน์ จนัทร์เขียว ศึกษาศาสตร์
200 631031386 นายธรีพงศ์ แกว้จนัทร์ ศึกษาศาสตร์
201 631031388 นายนพดล ไทรแกว้ ศึกษาศาสตร์
202 631031389 นายนภดล ข าวจิติต์ ศึกษาศาสตร์
203 631031390 นางสาวนุสรอ บอืราเฮง ศึกษาศาสตร์
204 631031394 นายสหสัวรรษ ขวญัสถิตวงศ์ ศึกษาศาสตร์
205 631031395 นางสาวสุวรรณี ลายแบน ศึกษาศาสตร์
206 631031397 นางสาวอติกานต์ จนัประเทือง ศึกษาศาสตร์
207 631031400 นางสาวฮาซีซะ บหูะหมัด ศึกษาศาสตร์
208 631031401 นางสาวขวญัจริา ขุนพรหม ศึกษาศาสตร์
209 631031404 นายฐิติวฒัน์ ศรีรักษา ศึกษาศาสตร์
210 631031407 นายณัฐภทัร พรมจนัทร์ ศึกษาศาสตร์
211 631031410 นางสาวทิพย์กมล มากเอยีด ศึกษาศาสตร์
212 631031419 นายนิสสรณ์ ทิพย์จนัทร์ ศึกษาศาสตร์
213 631031421 นางสาวปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ศึกษาศาสตร์
214 631031429 นางสาวฟารีนา เตะปยูู ศึกษาศาสตร์
215 631031431 นางสาวภทัทิยา โชคราช ศึกษาศาสตร์
216 631031435 นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์ศิลป์ ศึกษาศาสตร์
217 631031438 นางสาววลิาสินี ชูแกว้ ศึกษาศาสตร์
218 631031439 นายวรีะศักด์ิ โตะดิน ศึกษาศาสตร์
219 631031442 นายสรวชิญ์ แซ่ซ่ิน ศึกษาศาสตร์
220 631031446 นางสาวสุภาพร วเิชียร ศึกษาศาสตร์
221 631031448 นางสาวอนัญญา อนิทร์ทุ่ม ศึกษาศาสตร์
222 631031450 นายอบัดุลเราะมาน เจะ๊แต ศึกษาศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
223 631031453 นางสาวอษิยา หนิมุสา ศึกษาศาสตร์
224 631031454 นางสาวกชพร เทพฉิม ศึกษาศาสตร์
225 631031455 นางสาวกนกพชิญ์ สิทธโิชติพงศ์ ศึกษาศาสตร์
226 631031456 นายกล้าณรงค์ เสนาพนัธ์ ศึกษาศาสตร์
227 631031457 นายกองร้อย เพช็รคงทอง ศึกษาศาสตร์
228 631031458 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขมี ศึกษาศาสตร์
229 631031459 นายกติติพงศ์ ศิริรักษ์ ศึกษาศาสตร์
230 631031460 นายกติิศักด์ิ สังข์สุวรรณ ศึกษาศาสตร์
231 631031461 นายขจรศักด์ิ ชุมด า ศึกษาศาสตร์
232 631031463 นางสาวจาฏพุจัน์ จนัทร์นวล ศึกษาศาสตร์
233 631031465 นางสาวจรีนันท์ แซ่โค้ว ศึกษาศาสตร์
234 631031466 นายณฐพร จติร์อารี ศึกษาศาสตร์
235 631031467 นางสาวณัฐชนัน ดีช่วย ศึกษาศาสตร์
236 631031470 นายธนกร บญุเจริญ ศึกษาศาสตร์
237 631031472 นางสาวธนัญญา ชูลี ศึกษาศาสตร์
238 631031473 นายธนาสิน ถิ่นขนอน ศึกษาศาสตร์
239 631031474 นายธยางกรู เจริญสิน ศึกษาศาสตร์
240 631031475 นายธรีะพงศ์ ชูแข ศึกษาศาสตร์
241 631031480 นางสาวปณิตา แกว้ประดิษฐ ศึกษาศาสตร์
242 631031483 นางสาวพชิญากร หนูรักษ์ ศึกษาศาสตร์
243 631031485 นายภาคย์ เชื้อบอ่คา ศึกษาศาสตร์
244 631031486 นายภมูินทร์ ต าราเรียง ศึกษาศาสตร์
245 631031491 นางสาวสุชานันท์ นิ่มด า ศึกษาศาสตร์
246 631031492 นางสาวสุภาวดี รัตนมณี ศึกษาศาสตร์
247 631031493 นายเสฎฐวฒิุ ราชมณี ศึกษาศาสตร์
248 631031494 นางสาวหทัยชนก คงชู ศึกษาศาสตร์
249 631031495 นายอรัฟาน เจะเลาะ ศึกษาศาสตร์
250 631031496 นายอทิธเิทพ พรหมแกว้ ศึกษาศาสตร์
251 631031497 นายอลิยัส ลีฆะ ศึกษาศาสตร์
252 631031512 นางสาวณัฐชา อมัพกุานน ศึกษาศาสตร์
253 631031531 นางสาวสาธนิี ประสงค์ส าเร็จ ศึกษาศาสตร์
254 631031546 นายณฐพล หนูสิงห์ ศึกษาศาสตร์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ
255 631031549 นายพริิยะชัย วงศ์สวสัด์ิ ศึกษาศาสตร์
256 631031579 นายกรัณญภทัร์ วสุิทธยะรัตน์ ศึกษาศาสตร์
257 631031582 นางสาวณัฐธดิา อาแว ศึกษาศาสตร์
258 631031583 นางสาวทัศศินา แวนิ ศึกษาศาสตร์
259 631031584 นายธนาวฒิุ เกษมกลุ ศึกษาศาสตร์
260 631031585 นางสาวนูรฟาติน สะนอ ศึกษาศาสตร์
261 631031588 นางสาวปยินัดดา อนันตเสนา ศึกษาศาสตร์
262 631031591 นางสาวมาลาตี มูน๊ะ ศึกษาศาสตร์
263 611061003 นางสาวพรศิริ สุมงคล ศิลปกรรมศาสตร์
264 611061005 นายเมธ ีประทุมวลัย์ ศิลปกรรมศาสตร์
265 611061134 นางสาวบษุยารัตน์ หบัยุโซะ ศิลปกรรมศาสตร์
266 611061161 นายเอกวชิญ์ ชัยเดชชินพฒัน์ ศิลปกรรมศาสตร์
267 611061161 นางสาวกลุทรัพย์ แดงดิษฐ์เครี ศิลปกรรมศาสตร์
268 621061162 นายเกยีรติศักด์ิ สุทธปิญัญา ศิลปกรรมศาสตร์
269 631061001 นางสาวกนกพร แซ่วอ่ง ศิลปกรรมศาสตร์
270 631061002 นายการุณ โยธา ศิลปกรรมศาสตร์
271 631061004 นายณัฐวฒัน์ เสริฐประสม ศิลปกรรมศาสตร์
272 631061005 นางสาวณิชกมล มณีฉาย ศิลปกรรมศาสตร์
273 631061007 นางสาวนฤมล เพช็รนาค ศิลปกรรมศาสตร์
274 631061008 นายปริญญา คงกะโชติ ศิลปกรรมศาสตร์
275 631061009 นางสาวพรรวษา มหาสุข ศิลปกรรมศาสตร์
276 631061010 นายพสักร สมรักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์
277 631061011 นายวรีะศักด์ิ ยัคพนัธ์ ศิลปกรรมศาสตร์
278 631061016 นายกานต์กมล ทัศน์สูงเนิน ศิลปกรรมศาสตร์
279 631061023 นายชนิสร สังข์จรูญ ศิลปกรรมศาสตร์
280 631061032 นายถิรเดช แท่นจริวฒันา ศิลปกรรมศาสตร์
281 631061042 นางสาวนรภทัร เพช็ร์พนัธ์ ศิลปกรรมศาสตร์
282 631061044 นายนราธร บญุเตโช ศิลปกรรมศาสตร์
283 631061045 นายนันทนากรณ์ แซ่ฮ่อน ศิลปกรรมศาสตร์
284 631061055 นายพฒิุเมธ สารมาศ ศิลปกรรมศาสตร์
285 631061062 นางสาววลิาวลัย์ เหมเดโช ศิลปกรรมศาสตร์
286 631061076 นางสาวอไุรพร พมิอบุล ศิลปกรรมศาสตร์
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287 631061096 นางสาวปริศนา ช านิธรุะการ ศิลปกรรมศาสตร์
288 631061172 นายมินัณยาร์ เพช็รสุด ศิลปกรรมศาสตร์
289 631061174 นายรัชกร หมิน่หลัง ศิลปกรรมศาสตร์
290 631061182 นายสรธรรม คงเอื้อ ศิลปกรรมศาสตร์
291 631061186 นางสาวสุภาวดี เบญ็อะดรัม ศิลปกรรมศาสตร์
292 631061188 นางสาวอภชิญา ชูสุวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์
293 611071015 นางสาวจฑุาทิพย์ ยะไชยศรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
294 611071074 นางสาวพลอยไพริน เมืองแกว้ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
295 611071097 นางสาวศิริลักษณ์ นวลปาน เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
296 611071098 นางสาวศุจนิันท์ มะสุนี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
297 611071117 นางสาวโสภารัตน์ เดชสุวรรณ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
298 611071120 นางสาวอรนิชา บญุต่อ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
299 611071121 นางสาวอกัษราภคั สุกออ่น เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
300 611071131 นางสาวกรรณิการ์ จนัทบรีุ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
301 611071135 นางสาวกญัญาณัฐ คงคาวงศ์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
302 611071149 นางสาวชยาพร เดชสโร เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
303 611071153 นางสาวชลิตา เกษนอก เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
304 611071155 นางสาวซอไลฮะห ์ซียง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
305 611071160 นางสาวณัฐรินทร์ ไตรธรีโรจน์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
306 611071177 นางสาวปภาว ีสุนทราภรณ์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
307 611071191 นางสาวภาวริน แสงเขียว เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
308 611071211 นางสาวศิริวรรณ มะแซ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
309 611071319 นางสาวมิลสิตา โต๊ะอดิ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
310 611071331 นางสาววพิชัรินทร์ ท าเผือก เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
311 611071334 นางสาวศศินา จนัทร์ด้วง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
312 621071152 นางสาวภทัรวดี โต๊ะหมุด เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
313 621071357 นายกฤตยชญ์ สังวาลย์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
314 621071361 นายจกัรินทร์ หมวดเพช็ร เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
315 621071365 นายตุลยนิษถ์ มณีรัตน์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
316 621071372 นายปฐว ีแซ่ต้ัง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
317 621071396 นางสาวชุติกาญจน์ ทองหอ่หุม้ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
318 621071399 นางสาวณิชารีย์ ฝ้ายทอง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
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319 621071411 นางสาวปทุมวรรณ จนัทร์แกว้ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
320 621071418 นางสาววรัญญา รัตนะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
321 631071007 นางสาวกญัญารัตน์ ขวญัเพง็ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
322 631071009 นางสาวกลัยากร ชุมกลู เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
323 631071013 นางสาวชนิสรา บญุชนะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
324 631071015 นายชานนท์ นิลสุข เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
325 631071017 นางสาวญาณิศา สุขสะปาน เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
326 631071021 นางสาวณัฐฌา จ าปา เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
327 631071024 นางสาวณัฐริกา เสนพรัต เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
328 631071031 นางสาวนภาพร มณีโชติ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
329 631071033 นางสาวนริศรา หนูงามเข็ม เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
330 631071034 นางสาวนฤมล เจะอมุง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
331 631071041 นางสาวปรียากร ขวญัคง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
332 631071046 นางสาวพชัรินทร์ คนเที่ยง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
333 631071049 นางสาวพลิาสลักษณ์ มุขตา เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
334 631071054 นางสาวภทัราวดี แปน้ด้วง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
335 631071058 นางสาวลฎาภา สุนทะสะโร เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
336 631071059 นางสาววราภรณ์ นกน้อย เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
337 631071064 นางสาวศุภสุตา บญุสุข เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
338 631071069 นางสาวสุดารัตน์ รักพนูแกว้ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
339 631071070 นางสาวสุดารัตน์ ออ่นแกว้ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
340 631071074 นางสาวเสาวลักษณ์ นกเขียว เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
341 631071078 นางสาวอริษา เนาวน์าน เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
342 631071090 นางสาวกรีติ ทรงเลิศ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
343 631071096 นางสาวชนิตา สังข์แกว้ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
344 631071099 นายชาคริต สลาม เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
345 631071102 นางสาวชุดาพร ฆังคัดสะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
346 631071114 นายเดชาพชัร พมิพา เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
347 631071127 นางสาวโนรฟาตู สะโอง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
348 631071135 นางสาวพรสวรรค์ กระจา่ง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
349 631071137 นางสาวเพญ็พชิชา จนัทรัตน์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
350 631071146 นางสาวราโมน่า บลิหละ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
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351 631071156 นางสาววาทินี ทวเีส้ง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
352 631071159 นางสาวศิรประภา ช่อจนัทร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
353 631071160 นายศิริพงษ์ หลงเอ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
354 631071162 นางสาวศุภกานต์ ฆังคมณี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
355 631071166 นางสาวศศิกาญณ์ มณีโสตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
356 631071166 นางสาวสิริญา หมัดอาดัม เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
357 631071167 นางสาวสุทธดิา ชุมละออ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
358 631071176 นายอนุรักษ์ ราชบรุุษ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
359 631071182 นางสาวอยัลดา บลัลัง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
360 631071183 นายอานนท์ เบญ็อาหลี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
361 631071196 นางสาวชนิกานต์ โปด า เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
362 631071200 นางสาวซารีณี มีเด็น เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
363 631071202 นางสาวญานิกา แซ่อุ่ย เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
364 631071203 นางสาวณัฐธดิา สุวรรณเรืองศรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
365 631071206 นางสาวธญัญารัตน์ ช่วยกลับ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
366 631071209 นางสาวนิสรีน แข็งแรง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
367 631071216 นางสาวพชัญ์ฐิยาพร มากู่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
368 631071218 นางสาวฟา้งาม เพช็รด้วง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
369 631071219 นายภานุเดช หนูอไุร เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
370 631071223 นางสาวมนัสวรรณ สุขประสานต์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
371 631071224 นางสาวรสิตา สมศรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
372 631071228 นางสาววาสนา ไกรสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
373 631071236 นางสาวสุกญัญา ลักษณะอนิท์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
374 631071237 นางสาวสุธดิา ไชยราบ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
375 631071296 นางสาวศิริพร พมิอบุล เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
376 631071312 นางสาวกรกมล เสนา เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
377 631071315 นายกฤษฎา ทองค า เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
378 631071322 นางสาวจฑุารัตน์ พนารินทร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
379 631071326 นางสาวณัฐติยา ครุฑธามาศ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
380 631071339 นางสาวพชิาภรณ์ สาโรจน์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
381 631071346 นางสาววรีดา ชนะภยั เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
382 631071348 นางสาวศิริลักษณ์ มูสิกะสง เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
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383 631071349 นายสมัชญ์ พรัดภู่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
384 631071352 นางสาวสุชานันท์ แกว้มรกต เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
385 631071376 นายอบัดุลอาซิ เจะ๊สนิ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
386 631071380 นางสาวซอฮาบหีย๊ะ หวงัอนี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
387 631071390 นางสาววรรษมาห ์สะแลแม เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
388 631071407 นางสาวนริศรา ยาสารี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
389 631071411 นางสาวนูรัญด้า หลีหนุด เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
390 631071416 นายประวทิย์ เศวตสุทธสิิริกลุ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
391 631071424 นางสาววลิาสินี พทุธศรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
392 631071425 นางสาวศรัญญา หยีสมัน เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
393 631071431 นางสาวอาณา หมัดอดั เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
394 631071436 นายณัฐกร สงคราม เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
395 631073101 นางสาวสุชานันท์ เพชรสวสัด์ิ เศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ
396 601081223 นางสาวพมิพผ์กา นุมาศ นิติศาสตร์
397 601081434 นางสาวอฬุาริกา มาลาวยจนัทร์ นิติศาสตร์
398 611081083 นางสาวชนิดาภา คงแกว้ นิติศาสตร์
399 611081106 นางสาวซารีนา บญุยมินทร์ นิติศาสตร์
400 611081142 นางสาวณัฐมล ชูทิพย์ นิติศาสตร์
401 611081201 นางสาวนริศรา ศรีไพล นิติศาสตร์
402 611081219 นางสาวนุรฮาลีมี มามะ นิติศาสตร์
403 611081222 นางสาวนุสรีวาตี เจะ๊มอดอ นิติศาสตร์
404 611081223 นางสาวนูรซากฟี กโูนแม นิติศาสตร์
405 611081330 นางสาวมาลินี สุลีพร นิติศาสตร์
406 611081371 นางสาววรดา ปตัตา นิติศาสตร์
407 611081409 นางสาวศิรัญญา ศรีเพง็ นิติศาสตร์
408 611081438 นางสาวสิริวรรณ พรหมจรรย์ นิติศาสตร์
409 611081439 นายสุกฤษฎิ ์ย่องเซ่ง นิติศาสตร์
410 621081201 นางสาววภิาว ี  ล่ิมพงศ์พทัธ์ นิติศาสตร์
411 621087003 นางสาวกานต์ธดิา บญุที่สุด นิติศาสตร์
412 621087012 นางสาวนุติญา  เหมนแกว้ นิติศาสตร์
413 621087016 นางสาวภทัรวดี จงจนัทร์ขาว นิติศาสตร์
414 621087034 นายณภทัร วงศ์วศิาลศรี นิติศาสตร์
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415 621087039 นายดัชกรณ์ สังวาลย์ นิติศาสตร์
416 621087049 นายยอดชาย เจยีรวภิา นิติศาสตร์
417 621087051 นายศตวรรษ พนัธนียะ นิติศาสตร์
418 631081023 นางสาวกณัฐิกา บญุชู นิติศาสตร์
419 631081032 นางสาวกติติยา พทิยาภนิันท์ นิติศาสตร์
420 631081050 นางสาวจริาพา แววทองค า นิติศาสตร์
421 631081053 นางสาวจฑุามาศ จนัทร์แกว้ นิติศาสตร์
422 631081056 นางสาวชนนิกานต์ เบญ็ตะเหล็บ นิติศาสตร์
423 631081072 นางสาวฑิตฐิตา อสิระ นิติศาสตร์
424 631081084 นางสาวณัฐิดา สัยละมัย นิติศาสตร์
425 631081086 นางสาวณิชาภทัร แสนสุข นิติศาสตร์
426 631081087 นางสาวณิศวรา ทวรัีตน์ นิติศาสตร์
427 631081089 นางสาวดวงกมล ทองบญุ นิติศาสตร์
428 631081090 นางสาวดวงแกว้ กลุสุวรรณ นิติศาสตร์
429 631081093 นายเดโชชัย รัตนมาลา นิติศาสตร์
430 631081104 นายธนดล ด าสนิท นิติศาสตร์
431 631081131 นายนฤเศรษฐ์ ชูจนัทร์ นิติศาสตร์
432 631081143 นางสาวนันทิชา พทุธสุภะ นิติศาสตร์
433 631081149 นางสาวนิตยา ด าเนียม นิติศาสตร์
434 631081178 นางสาวปานทิพย์ มุสิกสินธ์ นิติศาสตร์
435 631081221 นายภทัรกร ช่วยทอง นิติศาสตร์
436 631081235 นายภสิูทธิ ์ยอดชุม นิติศาสตร์
437 631081272 นายวรวชิ แซ่วุน่ นิติศาสตร์
438 631081307 นายศุภณัฐ วจิติรจนิดา นิติศาสตร์
439 631081308 นางสาวศุภรัตน์ ภกัดี นิติศาสตร์
440 631081315 นายสหรัฐ สมภกัษร นิติศาสตร์
441 631081330 นายสุรเดช บญุคงทอง นิติศาสตร์
442 631081375 นางสาวอารีรัตน์ บญุลึก นิติศาสตร์
443 631081405 นางสาวฐิติยา แสงกล้า นิติศาสตร์
444 621101054 นางสาวธดิารัตน์ คงสม วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
445 621101196 นายภริูวจัน์ ชูข า วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
446 631101001 นางสาวกนกทิพย์ อนิทมาโน วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
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447 631101004 นางสาวกรพนิธุ ์เพง็แกว้ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
448 631101025 นางสาวขนิษฐา แกว้เสนา วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
449 631101027 นางสาวขวญัจริา ปานบวั วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
450 631101041 นางสาวชฎาพร อาญาพทิักษ์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
451 631101047 นางสาวซารีน้า สาลี วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
452 631101059 นางสาวณัฐกาญจน์ กจิผดุง วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
453 631101064 นายณัฐวฒิุ บางัสสาเร๊ะ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
454 631101071 นายทัชวทิย์ สุขบวัเแกว้ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
455 631101076 นางสาวธนัญญา เส็นโกบ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
456 631101081 นางสาวธญัชนก จนัทร์สุข วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
457 631101084 นางสาวธญัลักษณ์ ฤทธิช์ู วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
458 631101087 นางสาวธดิารัตน์ บตุรเจริญ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
459 631101093 นายธรีศักด์ิ สุวรรณแสง วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
460 631101100 นางสาวนริศลักษณ์ รักษาแกว้ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
461 631101101 นายนฤชาติ นิ่มวุน่ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
462 631101103 นางสาวนัฐภรณ์ จริยาณวตัร วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
463 631101108 นางสาวนิชกานต์ ศิริ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
464 631101124 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมสระ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
465 631101125 นางสาวปลภทัร์ หมานทอง วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
466 631101127 นางสาวปวณีา ชูออ่น วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
467 631101132 นายปยิะพจน์ พรุเพชรแกว้ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
468 631101133 นางสาวเปรมกมล พลูทอง วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
469 631101142 นางสาวพชิชาภา ดวงจนัทร์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
470 631101147 นางสาวพมิพม์ณี แกว้สิงหรัตน์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
471 631101151 นายฟติรี บากา วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
472 631101152 นายภทัรพล ชูศรี วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
473 631101175 นางสาววรรัตน์ ใบดอเลาะ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
474 631101180 นางสาววศินี เพชรรักษ์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
475 631101189 นางสาววลิาวณัย์ จนัทร์เกตุ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
476 631101194 นางสาวแวอลัฮัสเวยีร์ สะแลแม วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
477 631101195 นางสาวศลินดา จอมนุ้ย วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
478 631101197 นางสาวศศิธร ราชเล็ก วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
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479 631101198 นางสาวศศิวมิล จนัทร์ขาว วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
480 631101199 นางสาวศิริพร สิงหด์ า วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
481 631101200 นางสาวศิริภา พรมเหล็ก วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
482 631101205 นางสาวศุภรัตน์ เสียงเพราะ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
483 631101214 นางสาวสิรินยา ยอดด า วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
484 631101217 นางสาวสุกฤตา ศรีผล วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
485 631101218 นางสาวสุกญัญา ชุมทอง วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
486 631101220 นางสาวสุชาวดี ฉิมปลอด วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
487 631101224 นางสาวสุนารี อนิทร์พรหม วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
488 631101239 นายอภสิิทธิ ์ชุมแกว้ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
489 631101247 นางสาวอสัรีนา พลนุ้ย วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
490 631101265 นางสาวชุติมา เทพสุริวงศ์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
491 631101275 นางสาวธมล วุน่ซิงซ่ี วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
492 631101291 นางสาววนัชพร จนัทร์สุวรรณรัตน์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
493 631101293 นางสาววริศรา ขาวดี วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
494 631101294 นางสาววริสา เชื้อวงค์พรม วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
495 631101296 นางสาววาสนา ชูฉางหวาง วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา
496 631101297 นางสาวศรุตยา ชนะสิทธิ์ วทิยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา


