
คณะศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

1 55199150037 ภูวนัย สุวรรณธารา กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
2 55199150039 ยุพยง วุ้นวงษ์ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
3 55199150040 วรรณชนก รอดหยู่ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
4 55199150042 สัญญา สาลีผลิน กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
5 55199150045 คันธรส แสนวงศ์ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
6 55199150047 ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
7 55199150048 โชติ โกติรัมย์ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
8 55199150051 พิเชษฐ พิมพ์เจริญ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
9 55199150050 ฐากูร ปาละนันทน์ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
10 55199150052 มณีรัตน์ จันทนา กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
11 55199150054 อังคนา จงเจริญ กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา
12 55199150003 รัฐ สิทธิกร ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
13 55199150004 นภาภร ส่งแสง ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
14 55199120087 วรดา ดารา ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
15 55199120088 นงเยาว์ ศรีนางแย้ม ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
16 56199150024 พัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
17 56199150030 ศิวกร รัตติโชติ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
18 54199120096 นิติธร ปิลวาสน์ ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

19 55199150018 ชีวัน เขียววิจิตร ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

20 55199150026 วีรวิชญ์ วงษ์โรจน์ ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

21 55199150027 ศักด์ิดา เปล่ียนเดชา ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

22 55199150075 สุจิตราภา ชัยจ ารัส ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ระดับปริญญาโท
1 56199130002 กิตติภัฏ รัตตนนุสสรณ์ กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
2 56199130004 จีราวดี ศุภวิริยาภรณ์ กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
3 56199130010 ณัฏฐริดา บุ้งทอง กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
4 56199130031 อรุณี อัตกลับ กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา

วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 
รายช่ือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 8/2561

(หากนิสิตได้ด าเนินการย่ืนจบปีการศึกษา 3/2560 แต่ไม่มีช่ือปรากฎให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2561)
ติดต่อโทร 02-649-5000 ต่อ 12435,12429



5 56199130171 ปรียกร อรุณจินดาตระกูล กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
6 56199110173 ภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์ กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
7 56199110176 สิริวัฒน์ ม่ันสุข กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
8 56199130353 ปรารถนา ชูแสง กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
9 56199130356 ภัคจิรา เลิศณรงค์สิน กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
10 56199130352 ณัฐกานต์ สุมาลัย กศ.ม. การบริหารและการจัดการศึกษา
11 56199110026 นัฐพร สังข์อาษา กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

12 56199130036 ประภาพร อุดมพรพิบูล กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

13 57199130031 กฤษฎา นรินทร์ กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

14 57199130048 ป่ินแก้ว ประดิษฐ์สกุล กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

15 57199130474 พลพีระ วงศ์พรประทีป กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

16 59199130115 วชิราพร ภักค์คุณพันธ์ กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

17 59199130129 ธวัชชัย สุขล้อม กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

18 56199110029 กมลวดี เจริญกุล กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
19 56199110031 ภานุพงศ์ อ๋ึงสืบเช้ือ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
20 56199110033 กมลชนก ย้ิมช้อย กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
21 56199110035 จันทรา อภิบาลศรี กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
22 56199130047 ชุติมา เสนา กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
23 56199130048 พลากร ดุษณี กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
24 56199130049 ภัสสร สมเกียรติยศ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
25 56199130051 ศิริขวัญ ใสแสง กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
26 56199130052 สิรภพ สมิงชัย กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
27 56199130053 สุพักตราพรรณ สุวรรณศรี กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
28 56199130055 อัสมา นาคสุข กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
29 56199130056 อิทธิพล พงษ์พรรณรวม กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
30 56199130058 จันทร์แสง ประเสริฐศรี กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
31 56199130065 นันทิชา บุญละเอียด กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
32 56199130067 พรรณวิพา เพ็ชรสวัสด์ิ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
33 56199130068 ราชัน บุตรดี กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
34 56199130070 ศรีวรินทร์ เลิศวิลัย กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
35 56199130072 สุภาวิณี กุศลชู กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
36 56199130075 กัลยา เจริญชัย กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
37 56199130077 ชยาภรณ์ กองสมบัติ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
38 56199130078 ชลหทัย ใจดี กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
39 56199130080 ธนวรรณ วงษ์สวรรค์ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์



40 56199130082 บุษบา หะริณพลสิทธ์ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
41 56199130085 วรัญญา เม่นทรัพย์ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
42 56199130088 อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
43 56199110179 ชนชม ดิตถ์โภคินสกุล กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
44 56199130091 เบญจนาฏ ใจบุญ กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
45 56199130092 พันทิพา เย็นญา กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
46 56199130347 จีรพร ก้อนค า กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
47 56199130424 วรัฐยา ชดช้อย กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
48 57199130010 อนุพงษ์ สุขเกษม กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

คณะมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาโท

1 56199110057 กมลวรรณ ชุ่มมี ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
2 56199110059 จิรวุฒิ สารฤทธ์ิ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
3 56199130426 ศิรประภา รัตนรวมการ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
4 57199110066 จันทรัตน์ พลับศิริ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
5 56199130112 MINQI LIU ศศ.ม. ภาษาไทย
6 57199130150 วิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ ศศ.ม. ภาษาไทย
7 57199130158 วรรณศิลป์ เยาวหลี ศศ.ม. ภาษาไทย
8 57199130135 ชัยรัตน์ บุญอาจ ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา
9 57199130139 ใบหยก คล้ายสินธ์ุ ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา
10 57199130141 มัทนา บุญประเสริฐ ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา
11 59199130011 ฉัตรชัย แพงค าฮัก ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ

คณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

1 56199120008 สิรินธร สุนทรธรรมาศน์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
2 55299120001 สุดารัตน์ เย็นใจ ปร.ด. เคมีประยุกต์
3 53199120085 เบญญาภา ประชานันท์ กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา
4 54199120056 ภูวกฤต ใจหอม กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5 54199120060 สมเสอ ทักษิน กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา
6 55199120036 พิเชฐ ศรีสังข์งาม กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา
7 56199120032 อนงค์นาฎ ครุณรัมย์ กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา
8 58199120029 ทรงพล ผดุงพัฒนากุล กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา



ระดับปริญญาโท
1 56199130332 ชณิดา ทัศนิยม กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
2 56199130337 สิริวลี มาเนียม กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
3 56199130338 รุ่งทิวา ราชคิด กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
4 57199110043 ฐิติมา เช้ือรุ่ง วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
5 57199110045 อรจิรา เตชะวรรักษ์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
6 58499110024 ณัชชา พรหมเพศ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
7 58199110030 เมธาชนันท์ ใจตร วท.ม. เคมี
8 58199110031 ศิริวิภา พรหมวิชัย วท.ม. เคมี
9 58199110032 ศุภมาศ มากจันทร์ วท.ม. เคมี
10 58199110109 มณฑาทิพย์ สินพันธ์ วท.ม. เคมี
11 59199110135 เพชรรัตน์ รักช้าง กศ.ม. เคมี
12 59199110137 วิภาวี ทะนานทอง กศ.ม. เคมี
13 59199110139 อมรเทพ ถาน้อย กศ.ม. เคมี
14 59199110140 อรวรรณ เปียพรัด กศ.ม. เคมี
15 59199110144 กฤติณ ทิพย์มณเฑียร กศ.ม. ชีววิทยา
16 59199110145 กวิน นวลแก้ว กศ.ม. ชีววิทยา
17 57199110028 ธิษระ จงเจษฎ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์
18 59199110131 วิรัลยุพา คงภักดี กศ.ม. คณิตศาสตร์
19 58199110037 เรือนแก้ว รังสรรค์ยุทธนา วท.ม. วัสดุศาสตร์
20 57299130038 เจนจิรา มหาสุข วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพลศึกษา
ระดับปริญญาเอก

1 55299150017 ไมตรี กุลบุตร กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา
2 55299150020 จ่าเอกรัฐพงศ์ สิงห์สาธร กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา
3 56199150053 สุทธิศักด์ิ สุริรักษ์ กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา
4 55299120015 เกรียงไกร นาคเทวัญ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

ระดับปริญญาโท
1 55299130163 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
2 55299130170 วราพร บัวใย กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
3 55299130201 กิริยา กุศลส่ง กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
4 56199130317 ธีรพล ฉ่ัวประเสริฐ กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
5 57199130291 คมกฤษ กิจวัฒนหิรัญ กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา



6 57199130292 จิรศักด์ิ จันทร์ภูเขียว กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
7 57199130293 ชโยทิต ศิริโชติ กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
8 57199130298 ปรียา บุญเขียน กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
9 57199130299 เปรม ป้อมกระโทก กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
10 58199110133 กุลภากร ฮวดรักษา กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา
11 57199110176 อริศรา พันธุลาภ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

12 57199130306 วรงค์ สุพร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

13 57199130307 อนุรักษ์ นิคะ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

14 59199130213 อิทธิพล มโนวงศ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

15 57199130311 กัลยกร ชัยณรงค์ ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ
16 57199130315 ณิชา วุฒิสิริชัย ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ
17 57199130316 ปภณ มะโน ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ
18 59199130217 ว่าท่ีร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์ ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

1 55199150056 ปิลันลน์ ปุณญประภา ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
2 55199150058 วิภาภรณ์ อรุณปลอด ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
3 55199150063 อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ระดับปริญญาโท
1 56199130278 กุสุมา กันภัย กศ.ม. ศิลปศึกษา
2 56199130283 ทิพย์นัดดา มันตรัฐกรรม กศ.ม. ศิลปศึกษา
3 56199130290 สมควร แหสกุล กศ.ม. ศิลปศึกษา
4 56199130305 วรัญญา พวงศรี กศ.ม. ศิลปศึกษา
5 56199130306 วสุ ทวีลาภ กศ.ม. ศิลปศึกษา
6 57199130381 ธัชพล ธีระค าศรี กศ.ม. ศิลปศึกษา
7 58199130213 ธงชัย ธงเงิน กศ.ม. ศิลปศึกษา
8 58199130215 นิธิพร พะเนาว์ศรี กศ.ม. ศิลปศึกษา
9 58199130219 วสันต์ชาย มงคลชาติ กศ.ม. ศิลปศึกษา
10 58199130231 พรพรรณ ผิวผาย กศ.ม. ศิลปศึกษา
11 56299110016 เจษฎา กรวยสูงเนิน ศป.ม. ศิลปกรรม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก



1 53199120060 ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2 53199120064 ชาริน สุวรรณวงศ์ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3 53199120066 ปิยะ บูชา ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
4 53199120067 ปิยาพัทธ์ อารีญาติ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5 53199120069 มราพันธ์ ชะยะมังคะลา ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
6 53199120072 วราภรณ์ แสงอรุณ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
7 53199120076 สราวุฒิ ตรีศรี ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
8 53199120080 หัตถกานต์ มีหิรัญ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9 54199150066 สุนันทา สมใจ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
10 54199150075 รสสุคนธ์ แก้วป้องปก ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
11 55199120016 จิราภรณื เรืองย่ิง ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
12 55199120018 ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
13 55199120019 ปองกมล สุรัตน์ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
14 55199120021 พิศุทธิภา เมธีกุล ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
15 55199120024 วีรพงษ์ พวงเล็ก ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
16 55199120026 สมคิด ทุมวงศ์ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
17 55199120028 หัสพร ทองแดง ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
18 55199120030 อารยา เชียงของ ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท
1 56199130344 วชิราวุฒิ หวังสม วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2 56199130364 นภัทร เสนพงศ์ วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3 56199130367 พัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์ วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
4 57199130415 ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5 57199130419 ภาสกร ยุรวรรณ วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ระดับปริญญาโท

1 59199130271 ชานนท์ พรมเสือ วท.ม. วิทยาการการประเมิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

1 54199120105 เลอศักด์ิ นาครินทร์ ปร.ด. วิศวกรรมศาสตรเคร่ืองกล

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ



ระดับปริญญาโท
1 56199130360 เพ็ชร สุธิภรณ์ วท.ม. เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

คณะเภสัชศาสตร์
ระดับปริญญาโท

1 57199130531 ทันพันธ์ ปวนกัน วท.ม. วิทยาการเภสัชภัณฑ์

คณะสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท

1 58299130022 พระวิชชญะ น้ าใจดี รป.ม. นโยบายสาธารณะ
2 58299130039 จุติมา เมืองจุ้ย รป.ม. นโยบายสาธารณะ
3 57299130030 ฤทธิดา น่ิมอนงค์ วท.ม. ภูมิสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก

1 55199120063 ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ ปร.ด. การวิจัยละพัฒนาหลักสูตร
2 53199120093 นนท์มนัส พิทยธีราพงศ์ ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
3 56199150060 ขวัญธิดา พิมพการ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์
4 56199150068 ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์
5 56199150080 วนัญญา แก้วแก้วปาน ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม
ระดับปริญญาโท

1 55299130040 มุทธา สมบูรณ์ บธ.ม. การตลาด
2 56199110128 วีรพงษ์ แวหะยี
3 56199130208 กัญต์รวีส์ ฉายศรีศิริ
4 56199130217 ศรัณยนันท์ ศรีจงใจ
5 56199130229 เบญจวรรณ พนมรักษ์
6 56199130236 ปุญชรัสม์ิ พงษ์ธัญญวิชัย
7 57199130261 มธุรส ทองอินทราช
8 57299130026 สุพิณรัตน์ สุดประเสริฐ
9 57299130027 อมรเทพ โอศิริพันธ์ุ
10 58199110044 นารถวจี ปลอดภัย
11 58199130047 จิตรรัมภา ทวีศรี
12 58199130061 นิติศักด์ิ แจ่มสุวรรณ
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13 58299130010 ภิญญดา หกเหล่ียม
14 58299130011 อรพิมพ์ ทัศนียกรวงษ์
15 59199110015 ธาณุพรรณ ณ สงขลา
16 59199110019 วาสินี นิลขาว
17 59199130034 โชตินรินทร์ กลีบบรรจง
18 59199130035 ฐิตาภรณ์ ปานวัชราคม
19 59199130036 ฐิติกร พัฒนครู
20 59199130037 ณัฉฐา คูบังหลวง
21 59199130039 ทัศนีย์ เช้ือดี
22 59199130045 วรัญญา ทัศวานนท์
23 59199130048 สุกัลยา มงคลสตกาญจน์
24 59199110051 พัทธนกร ศรีไชยวาน
25 59199110052 พันธวัช เตชะส าราญ
26 59199110056 ศิโรรัตน์ กินแก้ว
27 59199110099 ศศิรัฏฐ์ กลัดพิบูลย์
28 59199130161 ณัฐชยา แตงเกษม
29 59199130170 ศศิธร ประยูรณ์สวัสด์ิเดช
30 59199130173 เสาวรัชต์ ยอดสวาสด์ิ
31 59199130297 ขนิษฐา ประยูรไทย
32 59199130303 ภัทราวรรณ วุฒินันติวงศ์
33 59199130304 ภาริศา จิตรประเสริฐศรี
34 59199130306 รจรินทร์ ไกรสิทธ์ิ
35 59199130307 รุ้งพิรุณ สะพร่ังสถิตกุล
36 56199130184 พัชรี พลเรืองทอง บธ.ม. การจัดการ
37 56299130025 สุดธิดา พจน์ฉิมพลี
38 57199130229 อรนุตร์ ใจประสาท
39 57299130015 รฐา ลักพิทักษ์
40 57299130019 สิริพันธ์ เด่นชัย
41 58199130100 ชินทัศน์ ศิริพรโภคา
42 58199130106 ดนตรี มีสม
43 58199130119 ปรันดา ชัยศิริลาภ
44 58199130122 ปัญจนีย์ แผนสะท้าน
45 58199130123 พิม อิงคนินันท์
46 58199130124 ภัทราวดี พิพัฒนเดช
47 58199130126 มนัญญา เสาทอง
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48 58199130128 วราณี ทองสุข
49 58199130133 สมศักด์ิ เอ่ียมกอง
50 58199130134 สุกีตา บินรัตแก้ว
51 58199130138 อภิญญา นาวานิรัติศัย
52 58199130139 อรกานต์ ไตรรัตนานุสรณ์
53 58199130388 อักษราภัท อภิรักษ์เหล่าสกุล
54 58299130037 แคทลียา ศรีทา
55 59199110061 ศุภพร สุริยะกุล
56 59199130070 ปาริชาติ ภูอ่ิม
57 59199130083 อรรถพงศ์ งานขยัน
58 59199110102 ธนบูรณ์ ตรีวารี
59 59199130184 เพชรนภา ดุลยะนันท์
60 59199130188 วิริยะ พีระพัฒนพงษ์
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