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1 62100771 นางสาวกานต์กวี วรเดช ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
2 62101233 จตุมงคล บุญชิต ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ

3 62101506 จิราภรณ์ นวลนาค ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
4 62102181 นายชาคร บุษยากุล ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
5 62102710 นางสาวณัชชา เซ่งแก่น ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
6 62104963 นาย ชัยรัตน์ อินรินทร์ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
7 62108154 รัตนาภรณ์ ไปเหนือ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
8 62108337 นางสาวลดาวัลย์ ปักษิณ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
9 62110887 นางสาวอธิกา พรมโยธา ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
10 62111679 นางสาวอาภัสรา รุ่งเรือง ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
11 62113378 นาย พีระพงศ์ อาชาชาญ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
12 62115613 ณัฐภัทร ทองเสน ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
13 62116348 นางสาวนิชานันท์ นิยมเดชา ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
14 62116488 นายสิทธิชัย ถนอมบูรณ์ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
15 62116702 ณัฐพงศ์ โต๊ะกานี ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
16 62100631 นางสาวกัณฐรัตน์ บุญเมือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
17 62101571 นางสาวจุฑามาศ เธียรมนตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
18 62102231 ชิชญา สีพันธ์โคตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
19 62104849 นันทวัฒน์ จันทร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
20 62106828 นางสาวพิชญา วทานิยะกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
21 62106828 นางสาวพิชญา วทานิยะกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
22 62108501 วรรณี แก้วมุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
23 62110341 นาย สุทธิพงศ์ รักสินธุ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
24 62110390 นางสาวสุธิมนต์ เหล่าช่ืนสกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
25 62112594 นาย อชิตะ รัตนพล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
26 62100177 นางสาวกมลชนก อักษรธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
27 62103783 ธนดล สังขวิจิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
28 62107800 เมลภัทร ส าลีนิล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
29 62105002 นิติธร  อินทฤกษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
30 62107503 มกธวัช สาสนัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
31 62102918 ณัฐชา ขันธะประโยชน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
32 62106729 พันพัสสา หมวกโตนด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
33 62103189 ณัฐวิทย์ แก้วขุนทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
34 62101670 เจษฎา กลางวัง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
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35 62109517 ศุทธนันท์ แก้วละเอียด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
36 62109582 ศุภชัย จงไกรจักร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
37 62100177 กมลชนก อักษรธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
38 62103387 ดนุสรณ์ ดวงเนตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
39 62102702 ณรงค์ศักด์ิ ประวัติชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
40 62103775 นายธนกิจ ทิพย์รักษา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
41 61106258 นางสาวพิชชาภา อวยศิลป์ นิติศาสตร์
42 62100235 นางสาวกมลวรรณ วิเชียร นิติศาสตร์
43 62108519 นางสาววรรธน์ชนก เพชรรัตน์ นิติศาสตร์
44 62110267 นางสาวสุชาดา พรรณราย นิติศาสตร์
45 62110671 นายสุรวงค์ ข่ีทอง นิติศาสตร์
46 62112305 นายฐาปนา ศกุนตะฤทธ์ิ นิติศาสตร์
47 62106240 นายพงศ์ศิริ ศศิธร นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
48 62106414 พรรวษา เหล่าพราหมณ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
49 62107131 นายภราดา บุตรเล่ียม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
50 62110218 นายสุขสันต์ อ่ าอ่ิม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
51 62112792 พีรวิชญ์ เอ่งฉ้วน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
52 62103700 นางสาวทิพวัลย์ วงค์น้อย นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
53 62103635 นายทัตพงศ์ เชาวลิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
54 62107818 นายยงยุทธ์ ยุติธรรม บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
55 62107818 นายยงยุทธ์ ยุติธรรม บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
56 62110515 นางสาวสุพัตรา สัญจิตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
57 62111323 นางสาวอวัสดา ช่ังมะแอ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
58 62111794 นางสาวอารียา ลิบน้อย บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
59 62112479 นางสาวรุจิรดา กาญจนเสถียร บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
60 62114137 นาย คุณานนต์ ทรัพย์ชูสกุล บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
61 62114137 นาย คุณานนต์ ทรัพย์ชูสกุล บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
62 62114962 นางสาวปิยาพัชร ไชยบุญ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
63 62116157 อรษา พินิจทรัพย์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
64 62116983 ปิยวดี เกตุแก้ว บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
65 62101084 นางสาวขนิษฐา แก่นเมือง บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
66 62101902 นางสาวชนิตสิรี คงใจดี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
67 62102496 น.ส.ญาณิศา สุขพิทักษ์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
68 62103056 นางสาว ณัฐนิชา รู้จ า บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
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69 62103254 นางสาวณิชกานต์ พิชัยกาล บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
70 62104112 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีเปารยะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
71 62104781 นางสาวนัทธมน ซ่วนยะโก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
72 62105812 นางสาวปัญญาพร ยอดชาญ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
73 62106158 นางสาวปิยะมาศ บุญเกิด บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
74 62106711 นางสาวพันพศา สนธิเศวต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
75 62107073 นางสาวฟารีดา ถนอมปัก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
76 62112750 นัฐธิดา แก้วพรรณราย บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
77 62112776 นางสาวพิทยารัตน์ สิงห์โต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
78 62113154 ธนภัทร เหลืองฐิติกาญจนา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
79 62113519 นายวีระยุทธ อินต๊ะศรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
80 62114104 นางสาวกมลลักษณ์ รักสีทอง บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
81 62115159 นางสาวรัตติมา ด าสิงห์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
82 62117387 นางสาวเรือนแก้ว รัตนแคล้ว บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
83 62117387 นางสาวเรือนแก้ว รัตนแคล้ว บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
84 62117650 นาย วรพาส ด้วงแก้ว บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
85 62100128 นางสาวกนกวรรณ ชาญด้วยกิจ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
86 62100524 นางสาวกัญญณัฐ ปานจันทร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
87 62107636 นางสาวมาลิตา นุรักษ์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
88 62101621 นางสาวจุรีรัตน์ ช่ังกฤษ ภาษาจีน
89 62102058 นางสาวชลธิชา อินเอียด ภาษาจีน
90 62105713 ปวันรัตน์ คงขลิบ ภาษาจีน
91 62105879 ปัณณิกา ฤทธิชัย ภาษาจีน
92 62107065 นางสาวฟาริดา วงเขน ภาษาจีน
93 62108568 นางสาววราภรณ์ ถือทอง ภาษาจีน
94 62108949 นางสาววิลาวัณย์ ใจม่ัน ภาษาจีน
95 62110788 นางสาวหน่ึงฤทัย สถิตย์ ภาษาจีน
96 62117692 นางสาว ณัฐธิดา วิทยานุภากร ภาษาจีน
97 62110291 นางสาวสุชานันท์ เธียรสกุล ภาษาจีน
98 62101050 นายเกียรติภูมิ วุฒิระวัฒน์ ภาษาไทย
99 62112818 นางสาวมลฑณะ จีรวงศ์ไกรสร ภาษาไทย
100 62113006 นางสาวชนนิกานต์ กองวัฒนศิลป์  ภาษาไทย
101 62114681 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีวิเชียร ภาษาไทย
102 62115274 นางสาวสิมิลัน หลงเอ ภาษาไทย
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103 62116173 นางสาวณิชกมล ศรีมุข ภาษาไทย
104 62116553 ณัฐริกา หนูเล่ียง ภาษาไทย
105 62116876 นางสาวรอบีอะห์ อาแย ภาษาไทย
106 62116918 นาย สุทธิพงศ์ เพชรชฎากุล ภาษาไทย
107 62100300 นางสาว กฤติยา ส้มแป้น รัฐประศาสนศาสตร์
108 62102561 นางสาวฐานิดา เพชรช าลิ รัฐประศาสนศาสตร์
109 62108600 นางสาววรารัตน์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์
110 62110283 สุชานรี ขุนไชย รัฐประศาสนศาสตร์
111 62111018 นาย อนุวัต พรหมอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
112 62111158 นางสาวอมิตตา สุวรรณบุตร รัฐประศาสนศาสตร์
113 62111653 อาทิตยา รักสกุล รัฐประศาสนศาสตร์
114 62112289 จิรกฤต ชูศร รัฐประศาสนศาสตร์
115 62112586 นางสาว หรรษา จ านงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
116 62112602 นางสาว อนุสรา ขลิบแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์
117 62112974 นางสาว จันทร์นภา คงมี รัฐประศาสนศาสตร์
118 62113162 นางสาวธันยกานต์ มานะช านิ รัฐประศาสนศาสตร์
119 62113170 นาย ธีรพัฒน์ พรหมราช รัฐประศาสนศาสตร์
120 62113238 นางสาวนารีรัตน์ ภู่ดอก รัฐประศาสนศาสตร์
121 62113402 นายภาณุมาส ซุ้นกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
122 62113444 นายรังสิมันต์ุ ยาติพัฒ รัฐประศาสนศาสตร์
123 62113642 สราวุธ เมฆมุสิก รัฐประศาสนศาสตร์
124 62113733 นางสาวอมราวดี ห่วงงาม รัฐประศาสนศาสตร์
125 62114095 นายกนกพล รักสองหม่ืน รัฐประศาสนศาสตร์
126 62114442 นางสาวสุชฎา สุขะวัลลิ รัฐประศาสนศาสตร์
127 62114517 นางสาวกรีฑารัตน์ เพชรดี รัฐประศาสนศาสตร์
128 62114723 นางสาว ตัสนีม บอสู รัฐประศาสนศาสตร์
129 62114939 นางสาวปาริฉัตร ไทยพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์
130 62115076 นายภานุวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
131 62115415 นาย อภิสิทธ์ิ จิตต์พินัย รัฐประศาสนศาสตร์
132 62115811 นางสาวจุฑามาศ ไชยคงทอง รัฐประศาสนศาสตร์
133 62115829 นางสาวชเนษฎา นวลขาว รัฐประศาสนศาสตร์
134 62115902 นาย บุณยกร ด ารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
135 62116298 นางสาว ชนิสรา พรหมคช รัฐประศาสนศาสตร์
136 62116793 นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
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137 62116835 นางสาวเปรมฤดี จิตหวัง รัฐประศาสนศาสตร์
138 62117072 นางสาว ญาณิศา อ่อนนวน รัฐประศาสนศาสตร์
139 62117072 นางสาว ญาณิศา อ่อนนวน รัฐประศาสนศาสตร์
140 62117312 นางสาวพรวดี วัยวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์
141 62100813 นางสาวกานต์พิชชา ทวินิจ รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
142 62101530 นางสาว จุฑาเกศ เผือกปาน รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
143 62110408 นางสาวสุธิษา จโนพล รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
144 62110408 นางสาวสุธิษา จโนพล รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
145 62108469 นางสาววรพรรณ์ แก้วใส รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
146 62100565 นางสาว กัญญาพัชร สุขย้อย วิทยาศาสตร์ทางทะเล
147 62107248 นางสาว ภัทรวดี ไกรพา วิทยาศาสตร์ทางทะเล
148 62107834 ยศวิมล สุขส าราญ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
149 62110168 นางสาวสุกัญญา การดี วิทยาศาสตร์ทางทะเล
150 62113592 นายศุภกร กะเดช วิทยาศาสตร์ทางทะเล
151 62114541 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีเพ็ชร วิทยาศาสตร์ทางทะเล
152 62104559 นางสาวนภัสสร นนทมิตร วิศวกรรมเคมี
153 62104674 นางสาวนฤมล นาคแก้ว วิศวกรรมเคมี
154 62105721 นางสาวปวันรัตน์ ชุมพลับ วิศวกรรมเคมี
155 62106133 นางสาวปิยะฉัตร ชโนจุต วิศวกรรมเคมี
156 62111927 อุไรพร ศรีเมือง วิศวกรรมเคมี
157 62100425 นาย กลศ เหนือคลอง วิศวกรรมซอฟแวร์
158 62101811 นายชนะศักด์ิ พันทอง วิศวกรรมซอฟแวร์
159 62102405 นางสาวซุลฮาน สาเมาะ วิศวกรรมซอฟแวร์
160 62104302 นายธีรโชติ แสงจันทร์ศิริพร วิศวกรรมซอฟแวร์
161 62106794 นาย พิชญ์ ถวายวงศ์ วิศวกรรมซอฟแวร์
162 62107214 นายภัทรภณ วิชัยสอน วิศวกรรมซอฟแวร์
163 62109483 นาย ศิวกร ยศเมฆ วิศวกรรมซอฟแวร์
164 62115373 นางสาวสุวิญญา หญ้าปรัง วิศวกรรมซอฟแวร์
165 62100227 นางสาวกมลวรรณ บุญทองสังข์ วิศวกรรมโยธา
166 62100342 นายกฤษฎา หนูชัยแก้ว วิศวกรรมโยธา
167 62101274 จันทร์จิรา นุ้ยสอน วิศวกรรมโยธา
168 62106646 พัชรี เตยแก้ว วิศวกรรมโยธา
169 62107768 นาย เมธัส นาดอน วิศวกรรมโยธา
170 62111299 นางสาว อริสรา ภู่แก้วเผือก วิศวกรรมโยธา
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171 62113634 นายสรายุทธ ก่ัวพานิช วิศวกรรมโยธา
172 62117437 นางสาว เสาวลักษณ์ สอ้ิง วิศวกรรมโยธา
173 62100318 นายกฤษฎา อุเด็น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
174 62100987 นางสาวเกวลิน ศรีประสม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
175 62101365 จิณัชญา ช่อผูก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
176 62104005 นางสาวธมลณัฏฐ ผิวสลับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
177 62106463 นายพลฤทธ์ิ จะเจน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
178 62107032 นางสาว แพรขวัญ คงสนิท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
179 62110614 นางสาวสุภาวดี หัสตุด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
180 62110762 นางสาวหทัยชนก สุขเกษม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
181 62110937 นางสาวอนงทิพย์ สงข า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
182 62111596 อาซีมา นพกะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
183 62111703 นางสาวอามานี อาหามะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
184 62111869 นางสาวอาสิณี ตลึงจิตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
185 62111950 นาวสาวอุษณียาภรณ์ ชุมประยูร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
186 62112438 นางสาวพิชานันท์ น่ิงราวี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
187 62112719 นางสาวทัชรินทร์ พรหมมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
188 62113329 นางสาวปิยฉัตร หัดขะเจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
189 62113667 นางสาวสายพิณ บุญเกิดมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
190 62113675 นางสาวสุฑาทิพย์ เพชรทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
191 62114640 นางสาวชญานิศ ตาพรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
192 62114657 นางสาวชฎาทิพย์ ยงวิริยกุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
193 62114707 ณัฐณิชา บุญปลอด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
194 62114863 นางสาวนุรมัยซารา ปูตะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
195 62115936 นายภราดร สุขแก้ว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
196 62115977 นางสาววิมลวรรณ เกิดไก่เเล้ว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
197 62116678 นางสาวชนัญชิดา พะโยม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
198 62117106 ณัฐริกา สุทธิคีรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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