
แถว ล ำดบั รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล

คณะบริหาร-หลักสูตร ปวส. การจัดการ
แถว 1 1 64691251001-3 นำย กรวิชญ ์ใจกนัเงิน

2 64691251003-9 นำย พีรพล ทรำยเป็ง ฝ่ำยกีฬำสโมสรนกัศึกษำคณะบริหำร
3 64691251005-4 นำงสำว ศศิโสม ชุ่มใจ
4 64691251007-0 นำงสำว เกตุวณี อินตะ๊ใจ
5 64691251008-8 นำงสำว ณฐัชญำ เครืออินตำ
6 64691251009-6 นำงสำว ศศิธร จกัรแกว้
7 64691251010-4 นำงสำว ปิยะดำ บ่อเงิน เรียนดี/ประชำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำ

8 64692151001-2 นำย พอเพชร ไพรวลัยคี์รี
9 64692151002-0 นำย พชัรพงษ ์ ด ำรงไพรพนำ

10 64692151003-8 นำงสำว สุกญัญำ ภำชีวนั
11 64692151004-6 นำย ชิษณุพงษ ์จนัตะ๊
12 64692151006-1 นำย นรินทร์ กุลดิษฐ์
13 64692151007-9 นำย บริพฒัน์ เดชบุญ
14 64692151008-7 นำย ภำนุวฒัน์ ปันทรส

15 64691251010-4 นำงสำว ปิยะดำ  บ่อเงิน ปวส. กำรจดักำร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

16 62641101008-7 นำงสำว อุมำวดี  มีบุญ บช.บ.กำรบญัชี (4ปี)

ปวส. รับใบประกาศนียบัตร

คณะวทิย์-หลักสูตร ปวส. พืชศาสตร์

นกัศึกษำเรียนดี



17 64641101022-6 นำงสำว พิมพเ์ดือน  ค  ำวงษำ  บช.บ.กำรบญัชี (เทียบโอน) /เหรัญญกิสโมสรนักศึกษาคณะบริหาร

18 62641206034-7 นำงสำว ปภำวรินท ์ ไพรโสภำ บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจดักำรธุรกิจ (4ปี)
19 64641206004-8 นำงสำว ธนำภรณ์ ค  ำบุญเรือง บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจดักำรธุรกิจ (เทียบโอน)
20 64641206016-2 นำงสำว ณฐัวดี พิสปิงค ำ บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรตลำด เทียบโอน

แถว 2 21 62641303005-9 นำงสำว กชรัตน์ รำศรี ศศ.บ.กำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร (4ปี)
22 62642405003-9 นำงสำว รินรดำ เช้ือกำวิน วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร (4ปี)
23 64642405022-7 นำย นำบวี บริจินดำกุล วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร เทียบโอน
24 64642905074-3 นำย ปรมินทร์  ธรรมชมพเูลิศ วท.บ.เกษตรศำสตร์ (สัตวศำสตร์) เทียบโอน

25 64641206043-6 นำงสำว อรอนงค ์  สะโงะ นำยกสโมสรนกัศึกษำ
26 63641206005-6 นำย นลภทัร  พรมธิ ฝ่ำยสวสัดิกำร
27 64643404043-2 นำงสำว กนกพร  รัตนวนั ฝ่ำยอำคำรและสถำนท่ี
28 64643404002-8 นำย จกักริน  ศรีจนัทร์ ฝ่ำยพสัดุ
29 64643404030-9 นำย ศุภกรณ์  บวัเพง็ ฝ่ำยศิลปะและวฒันธรรม
30 64643404038-2 นำย พชร  บุญมำภิ ฝ่ำยวิชำกำรและนกัศึกษำสัมพนัธ์
31 64643404041-6 นำย สหสัวรรษ ถำพนสัสัก ฝ่ำยอำสำพฒันำและบ ำเพญ็ประโยชน์
32 64641101069-7 นำงสำว รุ่งฟ้ำ  แกว้สิริ ฝ่ำยสำรบรรณ
33 64641101013-5 นำงสำว ปนดัดำ  พรมเสน เหรัญญิก
34 64641101064-8 นำงสำว พลอยไพลิน   แปลงเรือน เลขำนุกำร
35 64642905102-2 นำย เสกสรร  วงคเ์วียน ฝ่ำยกีฬำ

คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนกัศึกษำ



36 64641206058-4 นำย ณฐันนัท ์ใจค ำ ประธำนสภำนกัศึกษำ
37 64642905058-6 นำย อษัฎำ สุทปำ รองประธำนสภำนกัศึกษำคนท่ี 1
38 64641206057-6 นำงสำว จิตรำนุช ตำแวน่ รองประธำนสภำนกัศึกษำคนท่ี 2
39 64642905050-3 นำงสำว สุธิชำ ทำอำสำ เลขำธิกำรสภำนกัศึกษำ
40 63641101027-6 นำงสำว วรรณิศำ พลูผล เหรัญญิกสภำนกัศึกษำ

แถว 3 41 63641101078-9 นำงสำว จุฬำลกัษ ์ค  ำปัน ประชำสัมพนัธ์สภำนกัศึกษำ
42 64642905082-8 นำย วงศธร สุยะแกว้ กรรมธิกำรฝ่ำยพิจำรณำโครงกำรและงบประมำณ
43 64643207011-8 นำย ตระกำร ยอดด ำเนิน กรรมธิกำรฝ่ำยรับฟังควำมคิดเห็น
44 64643207017-5 นำย ภำคิณ เผ่ำกนัทะ ฝ่ำยตรวจสอบกำรเงิน
45 64643207059-7 นำย พงษน์ที มณีขติัย์ กรรมำธิกำรฝ่ำยติดตำมผลงำนและกิจกรรมนกัศึกษำ

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์      
46 64641101042-4 นำย ชยัณรงค ์ จุ่มแปง นำยกสโมสรนกัศึกษำคณะ / อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที ่ 1
47 64641101004-4 นำงสำว จิดำภำ  กำวิละ อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะคนท่ี 1
48 64641206021-2 นำงสำว มนสัวรรณ  เรือนแกว้ อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะคนท่ี 2
49 64641206005-5 นำงสำว กญัจร์ชล  มำ้แกว้ อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะคนท่ี 3
50 64641101016-8 นำงสำว พรนิภำ  อินทร์ตะ๊จนัทร์ ฝ่ำยสวสัดิกำรสโมสรนกัศึกษำคณะ
51 64641303006-5 นำงสำว เคณิตำร์  เขมำนุกูล ฝ่ำยอำคำรและสถำนท่ีสโมสรนกัศึกษำคณะ
52 64641206072-5 นำงสำว ศุภชัญำ  จุมปำเครือ ฝ่ำยพสัดุสโมสรนกัศึกษำคณะ
53 64641101044-0 นำงสำว ณฐักำรณ์  นิลรัตนำนนท์ ฝ่ำยศิลปะและวฒันธรรมสโมสรนกัศึกษำคณะ
54 64641101005-1 นำงสำว จินตศ์ุจี  แยม้มูล ฝ่ำยวิชำกำรและนกัศึกษำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำคณะ

คณะกรรมกำรสภำนกัศึกษำ



55 64641206015-4 นำงสำว ญำณวฒันำ  ตำแวน่ ฝ่ำยอำสำพฒันำและบ ำเพญ็ประโยชน์สโมสรนกัศึกษำคณะ
56 64641101025-9 นำงสำว มชิัมำ  ยำนะสี ฝ่ำยสำรบรรณสโมสรนกัศึกษำคณะ
57 64641101001-0 นำงสำว กมลรัตน์  มหำมิตร ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำคณะ
58 64641101051-5 นำงสำว พรลภสั  ตญัโญ เลขำนุกำรสโมสรนกัศึกษำคณะ

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
59 64642405054-0 นำย ณฐัวฒิุ  ทองยิง่เจริญสุข นำยกสโมสรนกัศึกษำคณะ/อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำ 3
60 64642405020-1 นำงสำว ธีรนำฏ  ใจมำ อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะ

แถว 4 61 64642405047-4 นำงสำว ชลธิชำ  ทำจี เลขำนุกำรสโมสรนกัศึกษำคณะ
62 64642405023-5 นำงสำว นิฏฐิตำ  หงษย์ีสิ่บหก ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำคณะ
63 64642905046-1 นำงสำว สร้อยเพชร  ตนัชุ่ม ฝ่ำยสวสัดิกำรสโมสรนกัศึกษำคณะ
64 64642905100-1 นำงสำว ไพรินทร์  ณ เชียงใหม่ ฝ่ำยพสัดุสโมสรนกัศึกษำคณะ
65 64642905083-4 นำย ศิริรำช  กุณะ ฝ่ำยกีฬำสโมสรนกัศึกษำคณะ
66 64642405008-6 นำงสำว จุฑำทิพย ์  ยะถำค ำ ฝ่ำยสำรบรรณสโมสรนกัศึกษำคณะ
67 64642405028-4 นำงสำว พิมชนก  พิมพว์งษ์ ฝ่ำยศิลปะและวฒันธรรมสโมสรนกัศึกษำคณะ
68 64642905096-6 นำงสำว แทนหทยั  แสนค ำลือ ฝ่ำยอำสำพฒันำและบ ำเพญ็ประโยชน์สโมสรนกัศึกษำคณะ

69 64642405026-8 นำย ปรวิทย ์ แซ่จำง ฝ่ำยวิชำกำรและนกัศึกษำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำคณะ
70 64642405012-8 นำงสำว ณฐัณิชำ  จิตใจ เหรัญญิกสโมสรนกัศึกษำคณะ

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์
71 62643404001-2 นำย กนัตภณ   เสำร์แดง นำยกสโมสรนกัศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์/อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำ คนท่ี 2
72 64643105005-3 นำงสำว อมัพิกำ โลกค ำลือ อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ คนท่ี 1
73 64643207081-1 นำย ฐิติวฒัน์ หมัน่งำน อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ คนท่ี 2
74 64643207049-8 นำย ธนิน    ท  ำนำ อุปนำยกสโมสรนกัศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ คนท่ี 3



75 62643404002-0 นำงสำว ทวินวิกำ ทรำยแดง ประธำนฝ่ำยกีฬำสโมสรนกัศึกษำคณะ
76 64643207037-3 นำย ชยัอำนนท ์ แกว้ขนัตี ประธำนฝ่ำยพสัดุสโมสรนกัศึกษำคณะ
77 64643207036-5 นำย ชยัณรงค ์เงินมูล สวสัดิกำรสโมสรนกัศึกษำคณะ
78 64643207004-3 นำย ชลทิศ สืบปำละ ประชำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำคณะ
79 64643207056-3 นำงสำว นฐัธิดำ จ  ำธรรม ประธำนฝ่ำยวิชำกำรและนกัศึกษำสัมพนัธ์สโมสรนกัศึกษำคณะ
80 64643207020-9 นำย วรำยทุธ ตำวงศ์ ประธำนฝ่ำยอำสำพฒันำและบ ำเพญ็ประโยชน์สโมสรนกัศึกษำคณะ

แถว 5 81 64643207025-8 นำย อนุชิต  ตำสืบ ประธำนฝ่ำยศิลปะและวฒันธรรมสโมสรนกัศึกษำคณะ
82 62643404009-5 นำงสำว สุนิสำ  อินตะ๊ เหรัญญิกสโมสรนกัศึกษำคณะ
83 62643404007-9 นำงสำว ปำริชำติ   รักประชำ เลขำนุกำรสโมสรนกัศึกษำคณะ

84 62641101001-2 นำย เจษฎำ บุญอุปละ
85 62641101003-8 นำงสำว นภสักร ดวงจนัทร์
86 62641101004-6 นำงสำว พรพรรณ เตม็เมือง
87 62641101005-3 นำงสำว ศศินำ ปัญญำวงค์
88 62641101006-1 นำงสำว สรินธร วนัมหำใจ
89 62641101007-9 นำย อนินทตั ศรีวรกุล
90 62641101009-5 นำงสำว จณิสฐำ ยศปินตำ
91 62641101010-3 นำงสำว จินตจุ์ฑำ อินจนัทร์
92 62641101011-1 นำงสำว จุฑำมำส แกว้ประเสริฐ
93 62641101013-7 นำงสำว ฉตัรติยำ บุญยนื
94 62641101015-2 นำงสำว ชชัวีร์ เป็กเตปิน
95 62641101017-8 นำงสำว ธวลัยำ ตั้งเงิน

คณะบริหาร-หลักสูตร บช.บ.การบัญชี (4ปี)



96 62641101018-6 นำงสำว ธญัพร จิตตม์ัน่
97 62641101019-4 นำงสำว เบญจวรรณ จินะกำศ
98 62641101022-8 นำงสำว โยษิตำ อุปค ำ
99 62641101023-6 นำย วำริศ ยำมนั

100 62641101025-1 นำงสำว วินิพร ทิยะ
แถว 6 101 62641101026-9 นำงสำว สิริพร ศรีสวำ่ง

102 62641101027-7 นำงสำว อรวี กองนวล
103 62641101028-5 นำงสำว กรรณ์นิกำ ทิพยศ์รีบุตร
104 62641101030-1 นำงสำว มณฑำทิพย ์  ทำนุสำร
105 62641101032-7 นำงสำว ลกัษิกำ   ครองบุญ
106 62641101033-5 นำงสำว วลี หอมจนัทร์
107 62641101034-3 นำงสำว วิมล ร้ังพนำเวศ
108 62641101035-0 นำงสำว สุลีตำ   สมนึก
109 62641101036-8 นำงสำว อทิตยำ   ค  ำอินตะ๊
110 62641101037-6 นำงสำว คณิศร ป้ันรูป

111 64641101002-8 นำงสำว คีตภฒัน์ ใจวงศ์
112 64641101003-6 นำงสำว จนัทิมำ คำ้งกอ
113 64641101006-9 นำงสำว จิรำพชัร ภู่เสม
114 64641101008-5 นำงสำว จีรวรรณ จนัทะวงั
115 64641101010-1 นำงสำว ณฐัภสัสร วงศหิ์รัญเมธี
116 64641101011-9 นำงสำว ธนญัญำ ประพิศ

คณะบริหาร-หลักสูตร บช.บ.การบัญชี (เทียบโอน)



117 64641101012-7 นำงสำว บณัฑรวรรณ แสงภูติ
118 64641101014-3 นำงสำว ปันธิตำ สำยวงคเ์ปียง
119 64641101015-0 นำงสำว ปำริชำติ บุญเตม็
120 64641101018-4 นำงสำว พรสวรรค ์อยูพ่งไพร

แถว 7 121 64641101019-2 นำงสำว พชัญำ ณฐักุลนนทช์ยั
122 64641101021-8 นำงสำว พิกุล ปันใจ
123 64641101024-2 นำงสำว ภคัจีรำ กำบบวั
124 64641101026-7 นำงสำว เยำวลกัษณ์ เรือนนอ้ย
125 64641101027-5 นำงสำว รุ้งรวีรักษ ์ทองสุข
126 64641101029-1 นำงสำว วรัญญำ ภิญโญ
127 64641101030-9 นำงสำว วริศรำ บุญช่ืน
128 64641101032-5 นำงสำว วิภำภรณ์ ขดัติหิรัญกุล
129 64641101033-3 วำ่ท่ี รต.หญิง ศศิภำ เหล่ำค  ำมี
130 64641101034-1 นำงสำว สุธิตำ ฟ้ำค  ำตนั
131 64641101035-8 นำงสำว สุภสัสรำ ใจซ่ือ
132 64641101037-4 นำงสำว อจัฉรำพรรณ ดวงสุดำ
133 64641101039-0 นำงสำว อ ำพร รักชำติเกิด
134 64641101045-7 นำงสำว นภสัสร ใจวนั
135 64641101046-5 นำงสำว นภำพร โพธ์ิศรี
136 64641101047-3 นำงสำว นรำวลัย ์จนัตะ๊อุด
137 64641101048-1 นำงสำว นริศรำ ต๊ิบอุด
138 64641101049-9 นำงสำว เนตรนภำ วงษส์วำท



139 64641101050-7 นำงสำว พรปวี วีฟอง
140 64641101053-1 นำงสำว ภทัรวรินทร์ ปำธรรม

แถว 8 141 64641101054-9 นำงสำว มำลีวรรณ์ ศรีโมรำ
142 64641101055-6 นำงสำว วนัวิสำข ์แกว้กูล
143 64641101056-4 นำงสำว ศศิณำ สมำเกตุ
144 64641101057-2 นำงสำว สุภำภรณ์ ณ บำงชำ้ง
145 64641101058-0 นำงสำว อริสรำ สันธิ
146 64641101059-8 นำงสำว อลิสำ เชิงแกว้
147 64641101060-6 นำงสำว กมลวรรณ ชยัลงักำ
148 64641101067-1 นำงสำว วริศรำ ฉนัทะ

149 62641206002-4 นำงสำว วริษำ วงศท์วี
150 62641206005-7 นำงสำว กญัวรำ ธรรมสละ
151 62641206008-1 นำงสำว พชัรินทร์ ไชวนัดี
152 62641206009-9 นำงสำว ไพรินทร์ เป้ียโท๊ะ
153 62641206010-7 นำงสำว รัตน์ศริยำ ปิงวงค์
154 62641206013-1 นำงสำว โสธญำ โกแสนตอ
155 62641206014-9 นำงสำว อริญชย ์นนัตะ๊เสน
156 62641206022-2 นำงสำว กนัยำรัตน์ อินกำวี
157 62641206024-8 นำย วฒิุพงษ ์   ตญัโญ

158 64641206001-4 นำงสำว กลัยรัตน์ สันป่ำแกว้

คณะบริหาร-หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจ (4ปี)

คณะบริหาร-หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจ (เทียบโอน)



159 64641206006-3 นำงสำว นริศรำ วนัก๋ึง
160 64641206007-1 นำงสำว ปิยพร ปิงวงั

แถว 9 161 64641206009-7 นำงสำว วรรณวิสำ มำเยอะ
162 64641206011-3 นำงสำว สุธำริณี เตม็เจริญ
163 64641206012-1 นำงสำว หทยัชนก จนัดำพรหม
164 64641206014-7 นำงสำว อภิชญำ ขดันนัตำ
165 64641206038-6 นำงสำว ณฐัวรรณ ปฏิพทัธตระกูล
166 64641206042-8 นำงสำว สุรีรัตน์ วิลยั
167 64641206061-8 นำงสำว ปนสัยำ บุญมี
168 64641206062-6 นำงสำว ภสัสรำ ชุ่มเยน็
169 64641206066-7 นำงสำว อญัชนิกำ หมัน่ทุ่ง

170 62641206017-2 นำงสำว นลินรัตน์ สืบวนัดี
171 62641206019-8 นำงสำว ปองฤทยั อุดชยั
172 62641206020-6 นำงสำว ศนัสนีย ์ประพฤติ
173 62641206021-4 นำงสำว สำยชล พนัมะโน
174 62641206025-5 นำงสำว จุฑำทิพย ์ กนัทะวงค์
175 62641206026-3 นำงสำว ภณัธิรำ พำเขียว
176 62641206027-1 นำงสำว วรินทร สำรอิน
177 62641206028-9 นำงสำว จำรุวรรณ อินจนัทร์
178 62641206029-7 นำย ณฐัพงศ ์ทำทะวงศ์
179 62641206032-1 นำงสำว เจนจิรำ สิบตะ๊

คณะบริหาร-หลักสูตร บธ.บ.การตลาด (4 ปี)



180 62641206033-9 นำงสำว พิมพน์ำรำ วงศษ์ำ

แถว 10 181 64641206018-8 นำงสำว นพมำศ สุดว้ง
182 64641206019-6 นำงสำว ปนดัดำ มะโนค ำ
183 64641206020-4 นำงสำว พำณิภคั เทพเสำร์
184 64641206046-9 นำงสำว ชลลดำ จนัทะรัตน์
185 64641206049-3 นำงสำว พชัรพร จนักนั

คณะบริหาร-หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเทีย่วและการบริการ (4ปี)
186 62641303001-8 นำงสำว ศรสวรรค ์แซ่ลี
187 62641303002-6 นำงสำว ธนิตำ นุ่มนวล
188 62641303003-4 นำงสำว ธญัพร พงษเ์จริญวรรณ
189 62641303004-2 นำงสำว อโรชำ พำนี
190 62641303006-7 นำงสำว กญัญพชัร ปัญโญ
191 62641303007-5 นำงสำว กุลสตรี มณีเรือน
192 62641303008-3 นำงสำว ขวญัสุดำ เสำร์แดง
193 62641303010-9 นำย นนทวฒัน์ อยัรำรัตน์
194 62641303012-5 นำงสำว มณีรินทร์ ก๋ำยะ
195 62641303015-8 นำย วงศกร กนัจนัวงศ์
196 62641303016-6 นำงสำว ปภินวิช เยำวบุตร
197 62641303018-2 นำงสำว ธนพร ค  ำภิโล
198 62641303019-0 นำงสำว นิศำชล เรือนจนัทร์

คณะบริหาร-หลักสูตร บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน)



คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ (4 ปี)
199 62642905001-8 นำงสำว กรรวี จุนตะ๊
200 62642905002-6 นำย นล แดนผำหมอน

แถว 11 201 62642905005-9 นำย ธีรวฒัน์ ศรีธิทนนัไชย
202 62642905019-0 นำย ศรำวฒิุ ภูผำวงค์
203 62642905026-5 นำย กิตติพงศ ์  ขำวสัก
204 62642905027-3 นำงสำว ญำณิกำ   มงัจกัร์
205 62642905037-2 นำงสำว ณชัชำ มูลแดง

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ (เทียบโอน)
206 64642905001-6 นำงสำว กวินธิดำ ธำนีพฒันำอรัญ
207 64642905003-2 นำงสำว กลัยสุ์ดำ แซ่หลอ
208 64642905012-3 นำงสำว ธญัญำลกัษณ์ สุภำ
209 64642905014-9 นำย ธีรเดช ยำละ
210 64642905016-4 นำย ธีรศกัด์ิ พิชิตงำน
211 64642905023-0 นำย ปฏิพล ฟ้ำเกษมศำนต์
212 64642905032-1 นำงสำว วนิดำ พยงุกำรเวก
213 64642905036-2 นำงสำว วำสนำ สร้อยสน
214 64642905040-4 นำย ศรำวฒิุ เตจะ๊
215 64642905042-0 นำย ศิริวฒัน์ แกว้ค  ำมูล
216 64642905049-5 นำงสำว สุทธิรักษ ์ศรีสุวรรณ์
217 64642905054-5 นำงสำว หมอนวล ลุงต่ำ
218 64642905063-6 นำย ชนะศกัด์ิ ไพรพนำศรี



219 64642905071-9 นำย ธำรีย ์คีรีนภำ
220 64642905072-7 นำย นพพร ทบัทอง

แถว 12 221 64642905078-4 นำงสำว มิเอะคือ พะเลนอย
222 64642905080-0 นำย รัชชำนนท ์ร้อยแกว้
223 64642905087-5 นำย พทัธดนย ์ทำฟุ่ น
224 64642905089-1 นำงสำว วินิตำ แปงอุด
225 64642905093-3 นำงสำว อรษำ เสียงสูง
226 64642905098-2 นำย พรเทพ กุลไพรสนธ์ิ
227 64642905101-4 นำย วชัรำกรณ์ เทพอุด

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ (4 ปี)
228 62642905003-4 นำงสำว กนกพิชญ ์ทองปำ
229 62642905006-7 นำย ปฎิภำณ อภิวงค์
230 62642905007-5 นำย ปฏิญำ ผูกไมตรีสัมพนัธ์
231 62642905008-3 นำย ปฏิพล ศกัด์ิพรพนำ
232 62642905010-9 นำย ธนำกร ดวงแกว้
233 62642905011-7 นำย ธนำกรณ์ ใจยะทิ
234 62642905014-1 นำงสำว ปำริชำติ ลำภเกิด
235 62642905015-8 นำงสำว ปียำภรณ์ ซ้อนเขียว
236 62642905017-4 นำย ภำนุเดช ศิริรัตน์
237 62642905020-8 นำงสำว สุภำภรณ์ ตุย้หน้ิว
238 62642905023-2 นำงสำว อำทิตยำ สินบน
239 62642905024-0 นำย กฤษฎำ   ขดัมะโน



240 62642905025-7 นำย กมัพล โพธ์ิศรี
แถว 13 241 62642905029-9 นำงสำว ปิยนุช  ค  ำวงั

242 62642905031-5 นำย ภูมิพฒัน์   ค  ำชมภู
243 62642905033-1 นำย ศุภกร  เทพชมภู
244 62642905034-9 นำย สมเจตน์  รัตนชยัภทัรกุล
245 62642905035-6 นำย สิทธิชยั   ไชยวงคค์  ำ
246 62642905036-4 นำย อภิชิต   มณีเก๋ียง

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)
247 64642905008-1 นำงสำว ดวงเดือน พยงุกรรณิกำ
248 64642905009-9 นำย ทศันพนัธ์ ตำคุ
249 64642905013-1 นำย ธีรเดช ทรัพยก์รม
250 64642905030-5 นำย ฤทธ์ิศกัด์ิ ริคัว๊ะ
251 64642905033-9 นำงสำว วรรณพร ปินตำ
252 64642905035-4 นำงสำว วริยำ อษัชริอินทรีย์
253 64642905037-0 นำงสำว วิชญำพร กลัละหะ
254 64642905038-8 นำย ศตวรรษ ใจจิตร
255 64642905045-3 นำย สกุล จินะค ำปำ
256 64642905053-7 นำย สุวิทย ์สกุลกระจ่ำง
257 64642905065-1 นำย ชำนนท ์พรมมิน
258 64642905066-9 นำงสำว ญำณำธิป ศรีพรม
259 64642905067-7 นำงสำว ฑุลิกำ สอนออ้
260 64642905085-9 นำงสำว อรนภำ วงค ำตุย้



แถว 14 261 64642905086-7 นำย อคัรพล บรรเลง
262 64642905090-9 นำย ศุภกฤต แสนกองค ำ
263 64642905091-7 นำย สรศกัด์ิ เชษฐขนุทด
264 64642905092-5 นำย อรรสนยั สีสมบตัร

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประมง (4ปี)
265 62642905004-2 นำงสำว สำวิตรี ตะนะ
266 62642905012-5 นำย นรวีร์ กนัทะสี
267 62642905013-3 นำย กองทพั เพชรเก่ำ
268 62642905022-4 นำงสำว อรศยำ สินบน
269 62642905028-1 นำงสำว ณฤดี   ใจปินตำ
270 62642905032-3 นำงสำว วริศรำ   ปำสิงห์

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประมง (เทียบโอน)
271 64642905062-8 นำย เกริกฤทธ์ิ ภูบรรทดั
272 64642905064-4 นำย ชำญณรงค ์มูลศรี

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  (4ปี)

273 62642405001-3 นำย เกียรติศกัด์ิ เพชรพนำไพรวลัย์
274 62642405005-4 นำงสำว จุฑำมำศ วงศำ
275 62642405008-8 นำงสำว วิลำวณัย ์แสงจนัทร์
276 62642405011-2 นำงสำว สิรินภำ กลำ้จริง
277 62642405012-0 นำงสำว อญัชลี อินบำง
278 62642405013-8 นำงสำว ณฐัริกำ   อุดชุ่ม
279 62642405014-6 นำงสำว นุชจำรี    พอใจ



280 62642405015-3 นำงสำว เบญจมำศ   วนัทนียสกุลชยั
แถว 15 281 62642405016-1 นำงสำว ภทัรำวดี ยะพรม

282 62642405018-7 นำย พศวีร์ พรหมพงั
คณะวิทย์-หลกัสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (เทยีบโอน)

283 64642405003-7 นำย กฤษดำภรณ์ ฟองเขียว
284 64642405013-6 นำย ณฐัวฒิุ กำรดี
285 64642405016-9 นำย ทกัษด์นยั แกว้มำ
286 64642405017-7 นำงสำว ทนัทิกำ นนัสำย
287 64642405021-9 นำงสำว นริศรำ ไชค ำ
288 64642405031-8 นำงสำว รัตชนำกร แกว้ค  ำมำ
289 64642405036-7 นำงสำว ศรีสุดำ หลำ้เป็ง
290 64642405037-5 นำงสำว ศิริลกัษณ์ นำหนองตูม
291 64642405038-3 นำงสำว สกุลตณำ แหวนเพชร
292 64642405040-9 นำงสำว สุทธิดำนนัต ์มณีวรรณ์
293 64642405041-7 นำงสำว สุปรีย ์เมทู
294 64642405044-1 นำงสำว อญัชลี มณีกำศ
295 64642405052-4 นำงสำว พชัรำภำ คฤหบดี
296 64642405053-2 นำงสำว วรำภรณ์ วรรณศรี

คณะวทิย์-หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (เทียบโอน)
297 64642405006-0 นำงสำว เก๋ียงค  ำ ลุงติ
298 64642405024-3 นำงสำว บวัค  ำ ลุงทุน
299 64642405030-0 นำงสำว มณีรัตน์ ก๋ำใจยะ



300 64642405035-9 นำย ศรชยั จนัทร์ดำห์
แถว 16 301 64642405042-5 นำงสำว สุพรรณี ปู่ ชัง่

คณะวศิว-หลักสูตร วศ.บ. วศิวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี)
302 62643105001-4 นำย ณฐัณณวฒิุ กุนนำ

คณะวศิว-หลักสูตร วศ.บ. วศิวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (เทยีบโอน)

303 63643105001-3 นำงสำว ณฐัวรำ เตม็มำ
304 63643105003-9 นำงสำว ปริยฉตัร อุ่นทองมำ
305 63643105004-7 นำย อดิศร โอภำษี
306 63643105007-0 นำงสำว เขมจิรำ ยมจินดำ
307 63643105008-8 นำย วิชญพ์ล เทพสุภำ
308 63643105009-6 นำย อมรชยั บูรณวิเชียร
309 63643105010-4 นำย ทินภทัร วทัโล
310 63643105011-2 นำย ธนพงษ ์วินิจฉยั
311 63643105012-0 นำย ธนวฒัน์ วินิจฉยั
312 63643105016-1 นำงสำว ศิริพร จะวะนะ
313 63643105017-9 นำงสำว องัคนำ หลกับึง
314 63643105018-7 นำย อำนนท ์สำยสร้อย
315 63643105019-5 นำย ณฐัวฒัน์ ชนไพโรจน์
316 63643105020-3 นำย ธนวตั ใจแกว้

คณะวศิว-หลักสูตร วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี)
317 62643207001-1 นำย ธญัพิสิษฐ์ เตจะ๊มงคล
318 62643207002-9 นำย กิตติพนัธ์ ไชยมุติ



319 62643207005-2 นำงสำว อรนภำ จนัตำ
320 62643207006-0 นำย อฐัถกร อุดทำค ำ

แถว 17 321 62643207007-8 นำงสำว กญัญำรัตน์ ศรีชยัวงศ์
322 62643207009-4 นำย เนติพงศ ์ชำยนอ้ย
323 62643207010-2 นำย พงศธร ลุงส่ำห์
324 62643207013-6 นำย พลวสัน์ พรมเสนวงศ์
325 62643207015-1 นำย ปรเมศวร์ สำยไฮค ำ
326 62643207016-9 นำย ปุริพฒัน์ วิไลวงษ์

คณะวศิว-หลักสูตร วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)
327 63643207001-0 นำย เจษฎำ จินดำค ำ
328 63643207005-1 นำย พิธิวฒัน์ ตำคม
329 63643207007-7 นำย วชิรวิทย ์แสงโรจน์
330 63643207012-7 นำงสำว กลัยรัตน์ ศรีจนัทร์มำก
331 63643207014-3 นำย คณิศร อุ่นวรรณ
332 63643207016-8 นำย ณฐัวฒิุ ณ ล ำปำง
333 63643207017-6 นำย ทณัสำ กระจำยทรัพย์
334 63643207018-4 นำย ธนชิต นิมิตล ้ำ
335 63643207019-2 นำย ธนำธิป ปัญญำเรือง
336 63643207021-8 นำย ธีระพงศ ์วิชยั
337 63643207022-6 นำย นนทศ์กร เป้ียสำย
338 63643207024-2 นำย นพิษฐำ ข  ำพลู
339 63643207026-7 นำย ปิยพงษช์ยั พรมวงษ์



340 63643207028-3 นำย พรเทพ ปินตำไฝ
แถว 18 341 63643207029-1 นำย พชัรพล ทำทอง

342 63643207031-7 นำย ภควตั ศรีสุรินทร์
343 63643207034-1 นำย รัตน์ติพงษ ์วงศแ์กว้มูล
344 63643207036-6 นำงสำว วรำภรณ์ สุขเรือง
345 63643207037-4 นำย วชัระ ค  ำป๋ำ
346 63643207038-2 นำย วชัรินทร์ แกว้สำ
347 63643207041-6 นำย วฒิุชำติ ใจเท่ียง
348 63643207044-0 นำย สมพงษ ์กล ่ำสี
349 63643207048-1 นำย สิทธินนท ์ตนัติอ ำไพ
350 63643207049-9 นำย สุเมธ นำคมูล
351 63643207052-3 นำย อติชำต บุญมำแลบ
352 63643207053-1 นำย อนนัดำ ม่ิงเช้ือ
353 63643207058-0 นำย อำนนท ์ดีมูล
354 63643207061-4 นำย ณฐันนัท ์นุค  ำ
355 63643207063-0 นำย ทรงวฒิุ วรรณรัตน์
356 63643207064-8 นำย ธนวฒัน์ นิธิศำศวตัพงศ์
357 63643207066-3 นำย ปัญจวีร์ ชุณหะนนัทน์
358 63643207067-1 นำย พงษก์ร ศรีใส
359 63643207070-5 นำย วศรุต อำสำยทุธ์
360 63643207071-3 นำย ศิลำกร วงศห์ำญ

แถว 19 361 63643207072-1 นำย อนุวฒัน์ วนัชมภู



362 63643207073-9 นำย เพทำย ใจเยน็
363 63643207074-7 นำย จิดำภำ ค  ำมำ
364 63643207076-2 นำย ชยัภทัร ทองอินทำ
365 63643207077-0 นำย ทวินตรำ อุตระ
366 63643207079-6 นำย พงศกร เกิดแกว้
367 63643207080-4 นำย วชิระ เกิดโต
368 63643207082-0 นำย อ ำมำตย ์ไชยบุญเรือง

คณะวศิว-หลักสูตร วศ.บ.วศิวกรรมการผลิต (4ปี)
369 62643404008-7 นำย สมพร วงคว์ำลย์
370 62643404010-3 นำย ภำณุวฒัน์ เป็งใจ
371 62643404012-9 นำย ณฐัวิทย ์กำใจทรำย

คณะวศิว-หลักสูตร วศ.บ.วศิวกรรมการผลิต (เทียบโอน)
372 63643404005-2 นำย เกรียงศกัด์ิ นะเครือ
373 63643404009-4 นำย เศวตโชติ จนัทร์ศรี
374 63643404013-6 นำย กิตติธชั แกว้ปัน
375 63643404014-4 นำย จรุวฒัน์ วรรณศรี
376 63643404019-3 นำย ญำณวฒิุ แกว้พรหม
377 63643404020-1 นำย ณภทัร ดว้งนี
378 63643404021-9 นำย ณรงคฤ์ทธ์ิ บุตรต๋ำ
379 63643404024-3 นำย ณฐัพงษ ์สุนทรรส
380 63643404026-8 นำย ตะวนั ยอดด ำเนิน



แถว 20 381 63643404028-4 นำย ทินกรณ์ พรมแกว้
382 63643404031-8 นำย นอง -
383 63643404036-7 นำย มำนะ ศกัด์ิชยัปัญญำ
384 63643404040-9 นำย อภินทัธ์ ใจฝ้ัน
385 63643404044-1 นำย ธนกฤต ผิวผ่อง
386 63643404045-8 นำย ธนวนัต ์ยศชูเกียรติ
387 63643404047-4 นำย บดินทร์ บุตรต๋ำ
388 63643404052-4 นำย ศุฒิพงค ์เพช็รหลำย
389 63643404053-2 นำงสำว อนดัดำ อนนัชยั


