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รหัสนกัศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ 
6011711006 กวินธิดา ลอยมา คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

6011711011 จารุวรรณ พิลา คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
6011721016 ปวีณา ดาเหลา คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

6111711007 ณัฐชานันท์ นุ่นมสีี คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
6111721021 กนกวรรณ โพธิ์อรุณ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

6111731004 ชื่นนภา นลิสนธิ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
6111731006 นันท์ภัสกร ฤทธิ์พนิชชัชวาล คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

6111731011 พิชญ์สนิี ซุ่นทรัพย์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
6111731024 ประภพ อน้นตกูล คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

5920131004 เมทยา ปรียานนท ์ คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 
5921831001 ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

6011811001 นายณัฐวรรธน์ คูณอเนกสิน คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

6011811003 ภัทราพร ภูริวังสกุล คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 
6011811010 ชัญญรัชต์ บ่อค า คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

6011811019 ปาณัสสรา วฒันากร คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 
6011811025 วณาลัย  แก้วศร ี คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

6011831003 อารีย์ พีรพรวิพุธ คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 
6011831009 พิทยะพันธ์ ศรีแววเนตร คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

5811911002 วรพรรณ เชื้อสุนทรโสภณ คณะนิติศาสตร ์
5811911013 ชนะจติ รอนใหม่ คณะนิติศาสตร ์

5821911027 ภราดร เทพสุภา คณะนิติศาสตร ์
5921911007 ชญานิศ ทรัพย์มา คณะนิติศาสตร ์

6011911007 ธิติรส เจียรบรรจงกิจ คณะนิติศาสตร ์

6011911010 ธีระพล พิมลกิจรักษ ์ คณะนิติศาสตร ์
6011911012 นางสาวขวัญเรือน  ลีโคกกลาง คณะนิติศาสตร ์



รหัสนกัศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ 
6021911004 ศิริภรณ์  โรเบิร์ตส์ คณะนิติศาสตร ์
6021911006 จิตติมา จ าปาเงนิ คณะนิติศาสตร ์

6021911010 ปัทมา มัญชุนากร คณะนิติศาสตร ์

6021921002 อิสราภรณ์ สุขร่ืน คณะนิติศาสตร ์
6021921004 ชมชนก โพธิ์เงิน คณะนิติศาสตร ์

6111921030 วรรณวสาข์ อินทจาร คณะนิติศาสตร ์
5610931006 จิรนนท์ พุทธา คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 

5810921014 ศาลิมาร์ เกิดกลิ่นหอม คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 
5810931012 นลินี หะยีมะ คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 

5910921037 นางสาวสุดารัตน์ เหมรินี คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 
5910931004 พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ ์ คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 

6010931010 อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม 
5810233001 WIPAPORN CHARAMALN คณะบริหารธุรกิจ 

5620617002 พันธกิจ ท้าวทอง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
5720611004 พงศภัค ภานุพร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

6010611005 สุภาณี เขียวสม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

6010611007 ณัฐรดา บัวเลี้ยง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
5910532001 สุธิดา แจ้งประจักษ ์ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

5910532003 ปัณณิกา งามเจริญ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
5910532006 นางสาวนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

5910532007 จงเพ็ชน์ จนัทร์ลา คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
5910532008 นางสาวธวลัรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6010511004 นางสาวอามนีิลลา หะยีซอ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
6010532002 ภัสสริญญา พุ่มพวง คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6020511001 ณัฐนันท์  คงยิ่งใหญ่ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
6110532001 วรนุช สปิิยารักษ์ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6110532008 อนงค์ลักษณ์ พันธุพ์รหมธาดา คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

6115013001 นายวฒุิรักษ์ แพงตาแก้ว คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
5720851001 ณัชชา เอ้ือนรเศรษฐ์ คณะภาษาและการสื่อสาร 

5720851003 มณีนุช ฉวีวงศ ์ คณะภาษาและการสื่อสาร 



รหัสนกัศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ 
5920815001 ภูริชญา สงใย คณะภาษาและการสื่อสาร 
5920815002 ไพศาล เพ็งสวย คณะภาษาและการสื่อสาร 

5920851007 Kanya Panapob คณะภาษาและการสื่อสาร 

6010815003 ฟาดีญาร์. อาด า คณะภาษาและการสื่อสาร 
6020815007 วาลุกา เหล่าเก้ือ คณะภาษาและการสื่อสาร 

5820142001 นายเมธี ศรีสุรักษ ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
5820142005 มธุลีห์ โยคี คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

5820142011 นายศุภกร ธนัตถ์ชชัชม คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
5820142015 วราภรณ์ ศรีบุญ คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

5910111007 นายสพุัฒน์จิตร ลาดบัวขาว คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
5920112002 ลลิตวดี กองค า คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

5920112006 สรญา สุทธิแพทย ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
6010111001 นางสาวณัฏฐณชิา เอ่ียมประดิษฐ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

6110111001 พิชชานนท์ หุตางกูร คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
5910411003 จิรพัฒน์ เต็มเปี่ยม คณะสถิติประยุกต ์

5910431001 นายณชิพน โชติจนัทรกุล คณะสถิติประยุกต ์

5920411005 เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา คณะสถิติประยุกต ์
5920413015 Heal Pem คณะสถิติประยุกต ์

6010417005 อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ คณะสถิติประยุกต ์
6110413006 เขมชาติ บุณยะกาญจน คณะสถิติประยุกต ์

 


