
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร เกษตรกลวิธาน

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594033700011 นาย กฤตนัย เทียมจันทร  

3594033700022 นาย กิตติชัย ก้ิวเสง  

3594033700033 นางสาว กุลทิยา ไชยมุด  

3594033700044 นางสาว ชนาพร ชตาฤกษ  

3594033700055 นาย นราทิพย บัวนิล  

3594033700066 นางสาว รัตตวัลย แกวเรือง  

3594033700077 นางสาว แสงดาว เต็มดวง  

หนา 1 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร เทคโนโลยีภูมิทัศน

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594033800011 นางสาว จีราวรรณ เต็มคงแกว  

3594033800022 นางสาว พิพภัทร กลับขัน  

3594033800033 นางสาว รุงทิวา พรหมแสง  

3594033800044 นาย ศุภกฤต ชุมศรีเมฆ  

3594033800055 นางสาว สุพรรษา พลขีรี  

หนา 2 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร ประมง

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594033900011 นางสาว กนกพิชญ แผวไพรี  

3594033900022 นางสาว กมลชนก หางาน  

3594033900033 นางสาว กรรณิการ รสจันทร  

3594033900044 นาย กฤษณวิน ถาวโรทิพย  

3594033900055 นางสาว กัญญาณัฐ สจุิวรรร  

3594033900066 นาย กิตติวฒน มุสิกสงัข  

3594033900077 นางสาว ขนษิฐา ดีสงิห  

3594033900088 นางสาว จณัญญา สขุเกษม  

3594033900099 นาย จารวัุฒน เพชรแกว  

35940339001010 นาย จิรศักดิ์ วัฒนศิริ  

35940339001111 นางสาว ณัฐธิดา สงัหาญ  

35940339001212 นาย ตติกร พลารชุน  

35940339001313 นาย ธนวัฒน ดุมลักษณ  

35940339001414 นาย ธนากร ทองทราย  

35940339001515 นาย นครินทร อาสทอง  

35940339001616 นางสาว นงนุช ยหูนู  

35940339001717 นางสาว นนัทิดา เขียวเทโพธ์ิ  

35940339001818 นาย พรชัย ปลอดทอง  

35940339001919 นาย พัฒนศักดิ์ บุญฤทธ์ิ  

35940339002020 นาย ภูมิพัฒน วัฒนพรหม  

35940339002121 นาย มหัทธนะ อินทรสงัข  

35940339002222 นางสาว รุสนา เฮ็ง  

35940339002323 นาย วติฌาภร ไชยชนะ  

35940339002424 นาย วรวุฒิ ชูแกว  
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รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร ประมง

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35940339002525 นาย วัฒนากรณ สนิไชย  

35940339002626 นางสาว ศศิธร เกิดเมฆ  

35940339002727 นาย สิทธิโชค เมืองใหม  

35940339002828 นาย อดิเทพ อิทธิชัย  

35940339002929 นางสาว อัจฉราพร ออนคง  

หนา 4 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร ประมง(เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592033900011 นางสาว ปารฉิตัร อุปถานา  

หนา 5 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594036700011 นาย กิตติศักด์ิ ไทยยัง  

3594036700022 นางสาว จารวุรรณ แกวหาญ  

3594036700033 นางสาว จุฑามาศ หนรูอด  

3594036700044 นาย ธวัชชัย คงนุน  

3594036700055 นาย นทัพงษ จันทรกลับ  

3594036700066 นาย นนัทวัฒน นาบุญชัย  

3594036700077 นาย พิชุตม จันทรออน  

3594036700088 นาย ภูรณิฐั ปานทอง  

3594036700099 นางสาว รัชนีกร สบืบุตร  

35940367001010 นาย วรพัฒน ธนาคุณ  

35940367001111 นาย สรเศรษฐ หนเูลิศ  

35940367001212 นาย สุทัศน เกิดเทพ  

35940367001313 นาย สุรศักดิ์ แกวรุง  

35940367001414 นางสาว อลษิา ฤทธิผล  

35940367001515 นาย เอกราช นวลศรี  

หนา 6 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร พืชศาสตร

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594034000011 นาย กอศักดิ์ เเกวเสน  

3594034000022 นางสาว กัญญารัตน บุญเมือง  

3594034000033 นางสาว กัลยาณี บาง  

3594034000044 นางสาว กัสมากร มามะ  

3594034000055 นางสาว จิดาพา ปานเฉลมิ  

3594034000066 นางสาว จุฑาทิพย เอียดบุญ  

3594034000077 นางสาว ชลติา พรหมชวย  

3594034000088 นาย ชาญชัย เกิดดํา  

3594034000099 นางสาว ชุติกาญจน ไตรระเบียบ  

35940340001010 นาย ดนสุรณ พรหมแกว  

35940340001111 นาย นนัทวัฒน ทองมีสุข  

35940340001212 นาย นติิ จันปาน  

35940340001313 นาย นติิพล จันทรธิบดี  

35940340001414 นาย นชุิต ชูทวี  

35940340001515 นางสาว ปฐมพร รมหมุน  

35940340001616 นาย ปุณยวีร สทุธิเกิด  

35940340001717 นางสาว ผกามาศ ทองเกิดอินทร  

35940340001818 นาย พีรวัฒน แสวงสขุ  

35940340001919 นางสาว แพรวโพยม ยลธรรธรรม  

35940340002020 นางสาว ภัชนารี พหลภักดี  

35940340002121 นาย ภาณเุดช สมมาร  

35940340002222 นาย ภานวัุฒน คงขาว  

35940340002323 นาย ภูวดล ขวัญทอง  

35940340002424 นางสาว ยุพเรศ ชัยพินจิ  

หนา 7 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร พืชศาสตร

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35940340002525 นางสาว รัตนาภรณ พรมชัยศรี  

35940340002626 นาย รุงโรจน สนิธุรงค  

35940340002727 นาย วีรศักดิ์ สมศิริ  

35940340002828 นาย สิทธิศักด์ิ พิศแลงาม  

35940340002929 นางสาว สุกันยา สขุเกิด  

35940340003030 นางสาว สุดารัตน แซฉิ้น  

35940340003131 นางสาว สุดารัตน จิตตารมย  

35940340003232 นาย สุรชัย พรหมขุนทอง  

35940340003333 นาย อนวัุต ชนะกุล  

35940340003434 นาย อภิรกัษ เพ็ชรแกว  

35940340003535 นาย อภิสทิธ์ิ เสอืมาก  

35940340003636 นาย อมรศักด์ิ เพ็ชรมุณี  

35940340003737 นางสาว อรณศิา จั่วนาน  

หนา 8 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร สัตวศาสตร

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594034100011 นางสาว กรรณิกา สงขาว  

3594034100022 นาย กอสิทธ์ิ เเกวเสน  

3594034100033 นาย กันตพงษ ศรสีด  

3594034100044 นาย กัสกร ฉายาวิก  

3594034100055 นาย ขจรศักดิ์ ดํารสั  

3594034100066 นาย ชาคริตส เทพสง  

3594034100077 นาย ณราธิป รตันบุรี  

3594034100088 นาย ณัชพล หนแูกว  

3594034100099 นาย ณัฏฐกิตต์ิ สมานกุลภักดี  

35940341001010 นาย ณัฐพงศ สขุนิตย  

35940341001111 นาย ณัฐวุฒิ บุณยะผลึก  

35940341001212 นางสาว ณิชนันทน บํารงุศิลป  

35940341001313 นางสาว ณิชารีย คชสิงห  

35940341001414 นางสาว ทัศนยีวรรณ เกิดชู  

35940341001515 นางสาว ทิพวรรณ สทิธิกุล  

35940341001616 นาย ธวัชชัย ทองสม  

35940341001717 นางสาว ธัญลกัษณ สขุอนันต  

35940341001818 นางสาว นภัสร มีภพ  

35940341001919 นางสาว นฤมล เมาน้ําพราย  

35940341002020 นาย นฐัสพล พงศาปาน  

35940341002121 นาย นฐัสิทธ์ิ เดชะ  

35940341002222 นาย นนัทวัฒน ชูเงิน  

35940341002323 นาย นนัทวัฒน ชวยกลับ  

35940341002424 นาย ปฏิพัทธ เวชสิทธ์ิ  

หนา 9 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเกษตรศาสตร สัตวศาสตร

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35940341002525 นางสาว ปวีณนุช ทรายขาว  

35940341002626 นาย ปยวัฒน สงัขสนทิ  

35940341002727 นางสาว ปยะวรรณ ขิกขํา  

35940341002828 นางสาว พนดิา ปานปอง  

35940341002929 นางสาว พิทนีย รตันมัชฌิม  

35940341003030 นางสาว พิมพิลัย แสงจันทร  

35940341003131 นาย พีระพล พรหมแกว  

35940341003232 นาย ไฟศอล อาแว  

35940341003333 นาย ราชัน บุญชู  

35940341003434 นางสาว รุงรวิน ทองมูล  

35940341003535 นาย วรโชติ ชูชวย  

35940341003636 นาย วรรธนัย ทองนวน  

35940341003737 นาย วันปใหม เลขานุกิจ  

35940341003838 นางสาว วารณุี ดวงหนู  

35940341003939 นางสาว วิยะรัตน เดชสม  

35940341004040 นางสาว ศิรนิทรรตัน รตันบุรี  

35940341004141 นาย ศุภปชัย แซเลา  

35940341004242 นาย สัณหณัฐ ชูแสง  

35940341004343 นางสาว สิรริักษ อุยเจริญ  

35940341004444 นาย สุพจน ทองชุม  

35940341004545 นางสาว โสรญา แกวราชกิจ  

35940341004646 นางสาว อรนลิน พลผอม  

35940341004747 นางสาว อรปรีญา คงสง  

35940341004848 นาย อรญิชัย ดวงแกว  

หนา 10 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การเงิน

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594117500011 นางสาว กนกอร รงครัตน  

3594117500022 นาย ปฏิภาณ ชีวะกุล  

3594117500033 นางสาว พิรญิา หนเูหมือน  

3594117500044 นางสาว ลัดดาวรรณ มณโีชติ  

หนา 11 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการ

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594110600011 นางสาว กนกวรรณ รกันุย  

3594110600022 นางสาว กมลชนก สวัสดิสาร  

3594110600033 นาย กฤษฎา ถาวรผล  

3594110600044 นางสาว กิตติมา ดวงมี  

3594110600055 นางสาว เกศกนก ดําโอ  

3594110600066 นางสาว เกสรา เกิดแกว  

3594110600077 นางสาว ขนษิฐา ขวัญนา  

3594110600088 นางสาว ขนษิฐา ปานถนอม  

3594110600099 นาย คมเดช สวุรรณชะนะ  

35941106001010 นางสาว จันทมาศ หนแูจม  

35941106001111 นางสาว จิรกาญจน จันทรสงแกว  

35941106001212 นาย เจตนสฤษฎ ถนนแกว  

35941106001313 นางสาว ชนิตา พรหมชูแกว  

35941106001414 นางสาว ชมพูนชุ แกวมณี  

35941106001515 นางสาว ชุติมา แกวมณี  

35941106001616 นางสาว ฐิติรตัน อุตสาหะ  

35941106001717 นางสาว ณัฐฐนาฎ บุญมี  

35941106001818 นาย ณัฐวุฒิ รตันบุรี  

35941106001919 นางสาว ดวงกมล ประทุมสุวรรณ  

35941106002020 นางสาว นนัธิชา เรอืงคง  

35941106002121 นางสาว นชินันท อินฤทธิพงศ  

35941106002222 นางสาว นภิารัตน เพ็งผอม  

35941106002323 นาย พงศกร สขุเกษม  

35941106002424 นาย พัฒนพงษ เทพกลบัคง  

หนา 12 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการ

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35941106002525 นางสาว พัณณติา เมืองบรรจง  

35941106002626 นางสาว ภรณทิพย นวลสระ  

35941106002727 นางสาว มนสินี สพัุฒนกูุล  

35941106002828 นางสาว มารสิา มาศเมฆ  

35941106002929 นางสาว รัชนีวรรณ การะสี  

35941106003030 นางสาว ลักขณา ดําเกลี้ยง  

35941106003131 นางสาว วรางคณา สวนกูล  

35941106003232 นางสาว วลยัลักษณ พิจิตรรัตน  

35941106003333 นางสาว วันวิสา โหมดทอง  

35941106003434 นางสาว ศศิวรรณ ใหมออน  

35941106003535 นางสาว ศิรวิรรณ หลพัินธ  

35941106003636 นางสาว สาธิมา ไหมชวย  

35941106003737 นางสาว สุกัญญา ปลอดวงค  

35941106003838 นางสาว สุธิดา ชูแสง  

35941106003939 นางสาว สุพรรษา บุญนอย  

35941106004040 นางสาว สุภนิดา จันทรสมมิตร  

35941106004141 นางสาว สุภรัตน สกุแดง  

35941106004242 นางสาว สุมลทิพย นุนมี  

35941106004343 นางสาว สูนิษา นนิทศรี  

35941106004444 นางสาว อนนัตธิดา ฆังคะมะโน  

หนา 13 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการ ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592110600011 นางสาว กมลชนก สภุาพแกว  

3592110600022 นางสาว กันตฤทัย แซหลี  

3592110600033 นางสาว ญาณศิา เช้ือพราหมณ  

3592110600044 นางสาว ณัฐสุดา กาญจนเจรญิ  

3592110600055 นางสาว ทิพวัลภ เกิดกัน  

3592110600066 นางสาว นภาวรรณ ธนศิูลป  

3592110600077 นางสาว นภิาพร ไชยงาม  

3592110600088 นางสาว พนดิา เดชภักดี  

3592110600099 นางสาว พิชชาพร สขุวรรณ  

35921106001010 นางสาว มานิตา หมวกประดับ  

35921106001111 นางสาว รักชนก ณ.วงค  

35921106001212 นางสาว รัตนาภรณ ดําประสงค  

35921106001313 นางสาว ศุภรตัน ไทยฤทธ์ิ  

35921106001414 นางสาว สุธิดา รตันารมย  

35921106001515 นางสาว สุภารัตน แพหีต  

35921106001616 นางสาว อัญชลี รองเดช  

35921106001717 นางสาว อารยิา กรดกางก้ัน  

หนา 14 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการ ภาคสมทบ ส-อา (เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592110620011 นางสาว เครอืญาติ นาพนงั  

3592110620022 นางสาว จิราพร ชวยคลาย  

3592110620033 นางสาว จุฬารัตน ทองวิถี  

3592110620044 นางสาว ธัญลกัษณ จันโหนง  

3592110620055 นางสาว ธิติมา หนกัแกว  

3592110620066 นางสาว นฤมล สภุาพกุล  

3592110620077 นางสาว สุธิดา จันทรดํา  

3592110620088 นางสาว อรวีร วงศเสถียร  

3592110620099 นางสาว อรอนงค หนสูุวรรณ  

35921106201010 นางสาว อิสริยา ดิษฐสวุรรณ  

หนา 15 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการโลจิสติกส

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594118000011 นางสาว กมลพรรณ เดชา  

3594118000022 นางสาว กัลยา ขวัญนา  

3594118000033 นางสาว กุลธิตา บุญวรรณ  

3594118000044 นางสาว จิตตมาศ เรนุรน  

3594118000055 นางสาว จุฬารัตน จงรกัษ  

3594118000066 นางสาว เจนจิรา รตันพิบูลย  

3594118000077 นางสาว เจนจิรา เกิดบัวทอง  

3594118000088 นางสาว ญาณศิา สมัย  

3594118000099 นางสาว ฐิตินันท สงัขวิสทิธ์ิ  

35941180001010 นาย ณัฐพล ไมหอม  

35941180001111 นางสาว ดาราวรรณ จันทรโพธ์ิ  

35941180001212 นาย ธนภัทร รตันพันธ  

35941180001313 นางสาว ธิดารตัน พลพยัค  

35941180001414 นางสาว นภิสา อรญัพฤกษ  

35941180001515 นางสาว นฤมล แปนเกลี้ยง  

35941180001616 นางสาว นศิาชล สวุรรณทิพย  

35941180001717 นางสาว นรูไรฮัน เจะเตะ  

35941180001818 นางสาว เบญจวรรณ สทุธิพันธ  

35941180001919 นางสาว ปภาวดี ทองเสนห  

35941180002020 นางสาว พนดิา หนพููน  

35941180002121 นางสาว พลอยพิสทุธ์ิ แสงแจม  

35941180002222 นางสาว มะลิวัลย ชูฟอง  

35941180002323 นางสาว รัชนก สขุเเพง  

35941180002424 นางสาว รัตนาภรณ ถ่ินพันธ  

หนา 16 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการโลจิสติกส

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35941180002525 นางสาว รัษฎากร วังเคียน  

35941180002626 นางสาว วรนุช เจรญิวงศ  

35941180002727 นางสาว วรศิรา ทองเกิด  

35941180002828 นาย วีระพงศ ขวัญนา  

35941180002929 นาย วุฒพิงษ เต็มเปยม  

35941180003030 นางสาว แวอารีฟา แวอูมา  

35941180003131 นางสาว ศศิธร บุญอบ  

35941180003232 นางสาว ศศิวิมล หนปูทุม  

35941180003333 นางสาว ศศิวิมล แผนทอง  

35941180003434 นางสาว ศิรวิรรณ ศรทัีนเดช  

35941180003535 นางสาว สุดารัตน ทองพูน  

35941180003636 นางสาว สุธาศิณี ศรวิีเชียร  

35941180003737 นางสาว เสาวลักษณ ขุนชะนะ  

35941180003838 นาย เอกวิทย ณ นคร  

หนา 17 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการโลจิสติกส ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592118000011 นางสาว กมลมาลย ทองปลอด  

หนา 18 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การตลาด

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594110900011 นางสาว กมลฉัตร ทองนอก  

3594110900022 นางสาว กมลวรรณ นจิไสว  

3594110900033 นางสาว กฤติยาณี เยีย่มแสง  

3594110900044 นางสาว ชไมพร พาหุกาญจน  

3594110900055 นางสาว ณัฐกฤตา หวานสนิท  

3594110900066 นางสาว ดาราวดี นาคเล็ก  

3594110900077 นางสาว ปณดิา นยิม  

3594110900088 นางสาว ปรญีา พวงพริก  

3594110900099 นางสาว ปองกานต ปตตพัฒน  

35941109001010 นาย พฤทธินันท หาญณรงค  

35941109001111 นางสาว มนชนา อากาศโชติ  

35941109001212 นางสาว วรรณพร เอียดทอง  

35941109001313 นางสาว วิชุดา จุลจงกล  

35941109001414 นาย สันนดี บุญทองแกว  

หนา 19 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การตลาด ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592110900011 นางสาว กรรณิการ บุลงั  

3592110900022 นางสาว ฐิติมาพรรณ นวลวัฒน  

3592110900033 นางสาว ณัฐธิดา ชวยชู  

3592110900044 นางสาว นพวรรณ โสมกลิง้  

3592110900055 นางสาว เนตรนภา เหมทานนท  

3592110900066 นางสาว บุญญาพร แซซิ้น  

3592110900077 นางสาว ปณธิิดา ทวีสุข  

3592110900088 นางสาว มานิตา คุมจันทร  

3592110900099 นางสาว หนึง่ฤดี โมสิกะ  

35921109001010 นางสาว อรทัย ไชยชนะ  

หนา 20 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594111000011 นางสาว กนกวรรณ เกลี้ยงมณี  

3594111000022 นางสาว กมลชนก ศรนีุนอินทร  

3594111000033 นางสาว กมลมาตุ ทองกระจาง  

3594111000044 นางสาว กัญญาณี หละท้ิง  

3594111000055 นางสาว กานติมา หม่ันคา  

3594111000066 นางสาว เกวลิน เสนา  

3594111000077 นางสาว เกศิณี จันทรแกว  

3594111000088 นางสาว ขนษิฐา ยวุหวิลย  

3594111000099 นางสาว ขนษิฐา ทองเดช  

35941110001010 นางสาว ขวัญศิริ ศรสีุวรรณ  

35941110001111 นางสาว จิตชนก ทองใส  

35941110001212 นางสาว จิตชยา กะตากูล  

35941110001313 นางสาว จิราวรรณ ตําปาน  

35941110001414 นางสาว จุฑามาศ พรมสวัสดิ์  

35941110001515 นางสาว ชไมพร ดํานุน  

35941110001616 นางสาว ชุติมา เอียดเฉลมิ  

35941110001717 นางสาว ฌัชชา พิบูลย  

35941110001818 นางสาว ญาณภัทร บุรี  

35941110001919 นางสาว ณัฐวดี แสนเดช  

35941110002020 นางสาว ณัฐวดี มีสุข  

35941110002121 นางสาว ดารารัตน ยกชม  

35941110002222 นางสาว ตรรีตัน พรประเสริฐ  

35941110002323 นางสาว ทัศนยี พรมบุญ  

35941110002424 นางสาว ทิพยรัตน สทุธิศิลป  

หนา 21 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35941110002525 นางสาว ธนฝน วัชรกาญจน  

35941110002626 นางสาว ธนภรณ ขันทอง  

35941110002727 นางสาว ธนาภา จันทรปน  

35941110002828 นางสาว ธัณลนีย ราชบุญ  

35941110002929 นางสาว นภัสสร รตันคช  

35941110003030 นางสาว นฤมล มหาสินธ  

35941110003131 นางสาว นฤมล เกตพูน  

35941110003232 นางสาว นนัทิดา โยมา  

35941110003333 นางสาว นาฏตยา เรอืงศรี  

35941110003434 นางสาว น้ําฝน เจรญิธนวิธ  

35941110003535 นางสาว บุรสักร สมแปนเมือง  

35941110003636 นางสาว ปารชิาติ นวลเกลี้ยง  

35941110003737 นางสาว ไปรมา สวุรรณโน  

35941110003838 นาย พชร แกวชวย  

35941110003939 นางสาว พรทิพย ยนืยัน  

35941110004040 นางสาว พรนภา นวิาสรมัย  

35941110004141 นางสาว พรรณิภา กาญจนสงัคะ  

35941110004242 นางสาว พัชริศา มาลาวงค  

35941110004343 นางสาว แพรพิไล เพชรรตัน  

35941110004444 นางสาว ภูสดุา คงพันธ  

35941110004545 นางสาว มัชฌิมา บัวเนียม  

35941110004646 นางสาว มารติา หะระหนี  

35941110004747 นางสาว มุขรินทร แกวขาว  

35941110004848 นางสาว เมษาวดี สขุกรี  

หนา 22 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35941110004949 นางสาว รจเรศ ไชยศิริ  

35941110005050 นางสาว ลลติา ภักตรามุข  

35941110005151 นางสาว วนดิา พรหมชวย  

35941110005252 นาย วรายุส สงบุตร  

35941110005353 นางสาว วรษิฐา ปานพุม  

35941110005454 นาย วสนัต วังนิคม  

35941110005555 นางสาว วิชุดา ธีระกุล  

35941110005656 นาย วุฒชัิย เขียดพงษ  

35941110005757 นางสาว ศุภรตัน ไทรทองคํา  

35941110005858 นางสาว สวัสดิพร จุลโสด  

35941110005959 นางสาว สิรวิรรณ หนนูาค  

35941110006060 นางสาว สิวลี หนดูวง  

35941110006161 นางสาว สุดารัตน แพทยศรี  

35941110006262 นางสาว สุดารัตน ชูแสง  

35941110006363 นางสาว สุธิตา จุลพรม  

35941110006464 นางสาว สุนิษา หนมูะ  

35941110006565 นางสาว สุภาวดี อาตมาตร  

35941110006666 นางสาว สุวรรณี สขุอนันต  

35941110006767 นางสาว อนสุรา ยอดแกว  

35941110006868 นางสาว อมรทิพย เสอืมาก  

35941110006969 นางสาว อัจฉรา สทิธิศักดิ์  

35941110007070 นางสาว อัจฉราพรรณ ชอบผล  

35941110007171 นางสาว อัทธนีย สวุรรณอินทร  

35941110007272 นางสาว อุมาพร ถนอมชู  

หนา 23 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35941110007373 นางสาว อุไรวรรณ พลเพชร  

หนา 24 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592111000011 นางสาว กชกร บัวทอง  

3592111000022 นางสาว กนกวรรณ แสงวิเชียร  

3592111000033 นางสาว กนกวรรณ สวุรรณอําภา  

3592111000044 นางสาว กนกวรรณ สขุมาก  

3592111000055 นางสาว กมลรตัน ฉายอ่ิม  

3592111000066 นางสาว กรรณิกา จันทรสขุศรี  

3592111000077 นางสาว กฤติยาภรณ เกิดใกลรุง  

3592111000088 นางสาว กันตยา มุสิกะไชย  

3592111000099 นางสาว กาญจนา ขุนจันทร  

35921110001010 นางสาว กานดาวสี พุมอินทร  

35921110001111 นางสาว กุลจิรา สวามิชัย  

35921110001212 นางสาว เกศกนก อินทรนมิิตร  

35921110001313 นางสาว เกศรินทร อินมุณี  

35921110001414 นางสาว เกศินี วิชัยดิษฐ  

35921110001515 นางสาว ขนษิฐา คงเลก็  

35921110001616 นางสาว ขวัญชนก สงแกว  

35921110001717 นางสาว จันทรจิรา ศรสีมโภชน  

35921110001818 นางสาว จันทรทิมา แกวคงคา  

35921110001919 นางสาว จิตตกาญจน จันทรโกมุท  

35921110002020 นางสาว จินดาพร ทองออน  

35921110002121 นางสาว จินตพร บัวบุตร  

35921110002222 นางสาว จิระวดี แซโงว  

35921110002323 นางสาว จุฑาทิพย จุลเลศ  

35921110002424 นางสาว ฉันทนา กาเด็น  

หนา 25 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35921110002525 นางสาว ชฎาภรณ ชางสลกั  

35921110002626 นางสาว ชลติา ชุมทอง  

35921110002727 นางสาว ชิตาภรณ หนเูทพ  

35921110002828 นางสาว ชุติภา สวุรรณชาตรี  

35921110002929 นางสาว ชุติมา หนนุอย  

35921110003030 นางสาว ฐิติมา ยดยอย  

35921110003131 นาย ณรงค สนัฝา  

35921110003232 นาย ณรงคศักด์ิ เนยีมนอย  

35921110003333 นางสาว ณัฏฐณิชา คชินทร  

35921110003434 นางสาว ณัฏฐณิฌา วรรณชิต  

35921110003535 นางสาว ณัฐกานต มากคงแกว  

35921110003636 นางสาว ณัฐการณ รกันิยม  

35921110003737 นางสาว ณัฐธิดา คงศรรีัตน  

35921110003838 นางสาว ณัฐธิดา ราชพรหม  

35921110003939 นางสาว ณัฐศิมา พุฒจอก  

35921110004040 นางสาว ดวงหทัย อินวรรณะ  

35921110004141 นางสาว ดาราวดี นามวรรณา  

35921110004242 นางสาว เทวิกา บุญศิริ  

35921110004343 นางสาว ธนชัชา คชเชนทร  

35921110004444 นางสาว ธนศิา นาคฤทธ์ิ  

35921110004545 นาย ธัญญวุฒิ แดงสุวรรณ  

35921110004646 นางสาว นภาพร อิศโร  

35921110004747 นางสาว นภาภรณ อยูมุย  

35921110004848 นางสาว นฤมล ปานสกุล  

หนา 26 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35921110004949 นางสาว นฐัพร เทพกุญชร  

35921110005050 นางสาว นนัทยา สวัสดี  

35921110005151 นางสาว นางสาวสดุารัตน คุมแควน  

35921110005252 นางสาว น้ําผน สนุิภรรณ  

35921110005353 นางสาว นริมล กานก่ิง  

35921110005454 นางสาว นสิาชล คีรวีงค  

35921110005555 นางสาว นชุนาถ พูลแกว  

35921110005656 นางสาว บาลี หนพูลบั  

35921110005757 นางสาว ปนชัดา นามวงศ  

35921110005858 นาย ปวีณ กลอมสุวรรณ  

35921110005959 นางสาว ปวีณา รกัถ่ินเดิม  

35921110006060 นางสาว ปทมาภรณ พลอินทร  

35921110006161 นางสาว ปทมาวรรณ คงหอม  

35921110006262 นางสาว ปาณสิรา อุปการณแกว  

35921110006363 นางสาว ปยะนุช ปยะเขตต  

35921110006464 นางสาว พัชรีภรณ จุลทอง  

35921110006565 นางสาว พิณโพยม รตันสภุา  

35921110006666 นางสาว พิมพกานต จอมฤทธ์ิ  

35921110006767 นางสาว พิมลรัตน พรหมทอง  

35921110006868 นางสาว พิมสุภา แกวสทิธ์ิ  

35921110006969 นางสาว ฟอซียะ เหมะหมัด  

35921110007070 นางสาว ภัทรนันท คงทิม  

35921110007171 นางสาว ภัทรวดี ไกรนรา  

35921110007272 นางสาว ภัทรวรรณ พูลมี  

หนา 27 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35921110007373 นางสาว ภัทรานิษฐ จันทรเพชร  

35921110007474 นางสาว มณรีัตน วีระสุข  

35921110007575 นางสาว มธุรนิ มาศสุรางค  

35921110007676 นางสาว มนญัชยา แกวสะโร  

35921110007777 นางสาว มลษิา เปลีย่วสงัด  

35921110007878 นางสาว ยอดขวัญ ปนทองพันธ  

35921110007979 นางสาว รอซีตา แกวเรืองศรี  

35921110008080 นางสาว รังสมิา เทพพิทักษ  

35921110008181 นางสาว รัตติกลา ขาวสุด  

35921110008282 นางสาว รัตนกมล บวชดีน  

35921110008383 นางสาว รัตนา วิเชียร  

35921110008484 นางสาว ไลลา พุดารอ  

35921110008585 นางสาว วนดิา หีมเห็ม  

35921110008686 นางสาว วนดิา พิชัย  

35921110008787 นางสาว วนดิา ไทยเมือง  

35921110008888 นางสาว วรรณิศา ชูนาค  

35921110008989 นางสาว วรรณิสา สายคุม  

35921110009090 นางสาว วรารัตน พรหมดนตรี  

35921110009191 นางสาว วานษิา รตันพันธ  

35921110009292 นางสาว วิชุตา กากแกว  

35921110009393 นางสาว วิภาวดี ปานวุน  

35921110009494 นางสาว วิภาวนี ทิพยรอด  

35921110009595 นางสาว วิภาวรรณ ขาวละออง  

35921110009696 นางสาว วิมพวิภา ผวิเงิน  

หนา 28 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35921110009797 นางสาว ศรณัยา ดําอุย  

35921110009898 นางสาว ศศิธร สจุริตธุระการ  

35921110009999 นางสาว ศศิประภา เพชรเศรษฐ  

359211100100100 นางสาว ศิรนิทิพย ทองประเสริฐ  

359211100101101 นางสาว ศิรพิร จิตจํานอง  

359211100102102 นางสาว ศิรพิร นกแอนหมาน  

359211100103103 นางสาว ศิรลิักษณ เพชรปาน  

359211100104104 นางสาว ศิรวิิมล บัวแกวทอง  

359211100105105 นางสาว ศิวนาถ เจรญิขุน  

359211100106106 นางสาว ศุภรตัน บุญขนั  

359211100107107 นางสาว สกาวเดือน ทานิล  

359211100108108 นางสาว สกุลรตัน สมจิต  

359211100109109 นางสาว สโรชา ศรขีวัญ  

359211100110110 นางสาว สวรรยา ดํานิ่ม  

359211100111111 นางสาว สุคนธา สขุทอง  

359211100112112 นางสาว สุจิตรา ทวีสุข  

359211100113113 นางสาว สุดา เพชรท่ีวัง  

359211100114114 นางสาว สุทธิดา อนนัตกูล  

359211100115115 นางสาว สุธิดา เพชรกูล  

359211100116116 นางสาว สุภาวดี ซือ่ตรง  

359211100117117 นางสาว สุภาวดี เดนดวง  

359211100118118 นางสาว สุภิญญา แกวสทิธ์ิ  

359211100119119 นางสาว สุวิภา เดชสุด  

359211100120120 นางสาว สูใบ บินสัน  

หนา 29 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

359211100121121 นางสาว เสาวลักษณ โชติพันธ  

359211100122122 นางสาว หทัยรัตน บุตรเจียม  

359211100123123 นาย อดิศักดิ์ จีนไทย  

359211100124124 นางสาว อนงนาฎ พรหมเมศร  

359211100125125 นางสาว อมรรัตน แวนแกว  

359211100126126 นางสาว อรวรรณ บุญทอง  

359211100127127 นางสาว อรอุมา วีระสุข  

359211100128128 นางสาว อรสิา ชูจิตร  

359211100129129 นางสาว อักษรสริิ ทองนอก  

359211100130130 นางสาว อัญจิมา คงฤทธ์ื  

359211100131131 นางสาว อัญฑิกา กลิ่นมวง  

359211100132132 นางสาว อารยีา พรหมดนตรี  

หนา 30 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคสมทบ ส-อา (เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592111020011 นางสาว กนกภรณ รกัษาแกว  

3592111020022 นางสาว กรวิกา ไพเมือง  

3592111020033 นางสาว จิราภรณ บุญตวง  

3592111020044 นางสาว ฉลวยลกัษณ แกวยิ้ม  

3592111020055 นางสาว ฐิติกาญจน เกตุแกว  

3592111020066 นาย ณภัทร จํารสักาญจน  

3592111020077 นางสาว ณัชนรี หมวดแกว  

3592111020088 นางสาว ณัฎฐาภรณ คงศักดิ์  

3592111020099 นางสาว ณัฐกิาณ คงผอม  

35921110201010 นางสาว ดารณิี ศักดิ์พิมล  

35921110201111 นางสาว เบ็ญจพร สวัสดี  

35921110201212 นางสาว เบญจลักษณ กาญจนวงค  

35921110201313 นางสาว เบญจวรรณ สมผลกึ  

35921110201414 นางสาว ปรยิานุช ประสงคสุข  

35921110201515 นางสาว เปรมฤทัย เลศิสุวรรณเสรี  

35921110201616 นางสาว ผกาภรณ คํานิล  

35921110201717 นางสาว พิกุลทอง ไชยสทิธ์ิ  

35921110201818 นางสาว เพชราภรณ ชัยถาวร  

35921110201919 นางสาว รัชนก แซก่ี  

35921110202020 นางสาว วิชชุตา ตรเีภรี  

35921110202121 นางสาว วิชญา สงิคารวงศ  

35921110202222 นางสาว ศรญัญา วรรณทอง  

35921110202323 นางสาว ศิรกิานดา นกัรอง  

35921110202424 นางสาว ศุภลกัษณ หม่ืนอักษร  

หนา 31 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบัญชี ภาคสมทบ ส-อา (เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35921110202525 นางสาว สารภี ออนลมหอม  

35921110202626 นางสาว สุดารัตน จันทรสงัสา  

35921110202727 นางสาว สุทธิดา ชูจิตร  

35921110202828 นางสาว สุทธินี วชิระปรกณ  

35921110202929 นางสาว เสารธิดา นาคคง  

35921110203030 นางสาว อารยีา ชัยยะ  

หนา 32 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594111100011 นางสาว กานติมา เองฉวน  

3594111100022 นางสาว ญานศิา เข็มแดง  

3594111100033 นางสาว ณัฐพร ปานตุน  

3594111100044 นางสาว ตวงรตัน ม่ิงขํา  

3594111100055 นางสาว ทิพยวัลย สสีวย  

3594111100066 นาย วรวงศ มาดชาย  

3594111100077 นาย วิวัฒน ภูปอม  

3594111100088 นาย ศุภกร ทองดุก  

หนา 33 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592111100011 นางสาว กมลวรรณ คําสงฆ  

3592111100022 นาย กฤษณะ เลือ่งสุนทร  

3592111100033 นางสาว กัญญาณัฐ รอดแกว  

3592111100044 นางสาว กัลยรัตน สองสี  

3592111100055 นางสาว ก่ิงกมล จันทรมานิตย  

3592111100066 นางสาว ขวัญลิตา ศรพุีฒ  

3592111100077 นางสาว ชวิศา ราชพิบูลย  

3592111100088 นาย ชัยณรงค สงวารี  

3592111100099 นางสาว ชุติมา เก้ือประพันธ  

35921111001010 นางสาว ณัฏฐธิดา สงัขชุม  

35921111001111 นางสาว ณัฐภัฏฌา เพชรรตัน  

35921111001212 นางสาว ณิชนันท แกวทอง  

35921111001313 นางสาว ธาดารัตน ฟาเกียรติ  

35921111001414 นางสาว ธิดารตัน วรนิทราภรณ  

35921111001515 นางสาว นงลักษณ ลาลุน  

35921111001616 นางสาว นภัสสร เรนุรน  

35921111001717 นางสาว นฤบล กาลาศรี  

35921111001818 นางสาว นฤมล แกวมี  

35921111001919 นางสาว นนัทยา จันทรศรี  

35921111002020 นางสาว เบญจวรรณ เข้ียวแกว  

35921111002121 นางสาว ปยนุช อินอักษร  

35921111002222 นางสาว ปยวรรณ อินอักษร  

35921111002323 นางสาว เปรมหทัย สขุสวาง  

35921111002424 นางสาว ภมรรัตน แกวเขียว  

หนา 34 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกต(ิเทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35921111002525 นางสาว มณทาทิพย ยอดไสว  

35921111002626 นางสาว มัสลิน ละวู  

35921111002727 นางสาว เมทินี ยาจาติ  

35921111002828 นางสาว รวินทนภิา ชูไกรไทย  

35921111002929 นางสาว วรรณชนก เลศิธนกิจไพศาล  

35921111003030 นางสาว วรรณภา เพ็ชรศรี  

35921111003131 นางสาว ศรญัญรัตน ภิญญวัย  

35921111003232 นางสาว ศศิพร เมธาวีสวุรรณ  

35921111003333 นางสาว ศศิวรรณ สงัฆานาคินทร  

35921111003434 นางสาว ศิรลิักษณ นนัทเกษตร  

35921111003535 นางสาว สรารัตน ผดุเผือก  

35921111003636 นางสาว สุชิตา คงวงศ  

35921111003737 นางสาว สุดารัตน ทองแกว  

35921111003838 นางสาว สุดารัตน จันทมูสกิ  

35921111003939 นางสาว อภัสดาภรณ ยอดล้ํา  

35921111004040 นางสาว อภิชญา ปานนุม  

35921111004141 นางสาว อมล ศิรคํิาหอม  

35921111004242 นางสาว อรวดี เหมทานนท  

35921111004343 นางสาว อรอุมา เดชศรี  

35921111004444 นางสาว อรญัญา นบนอบ  

35921111004545 นางสาว อาบีตะ วัฒนารถ  

หนา 35 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคสมทบ ส- อา (เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592111120011 นางสาว กาญจนา ดาราไก  

3592111120022 นางสาว ภัทราภรณ รอดขวัญ  

3592111120033 นางสาว เมทินี โสชัยยงั  

3592111120044 นางสาว วรญัญา คณากูล  

3592111120055 นางสาว ศุภวรรณ คชินทร  

3592111120066 นางสาว สุดารัตน สธุาโภชน  

3592111120077 นางสาว สุพัตรา สายแกว  

3592111120088 นางสาว อุสมุา สวุรรณอาส  

หนา 36 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแพทยแผนไทย

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594023200011 นาย จักราวุธ ชัยสวัสดิ์  

3594023200022 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ  

3594023200033 นางสาว สารนีา ปะดอแว  

3594023200044 นางสาว สุกัญญา ครฑุเพชร  

3594023200055 นางสาว สุพัตรา ทองบานนา  

3594023200066 นางสาว อรชุมา รตันพิทักษกิจ  

หนา 37 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594023300011 นางสาว จุฑารัตน ปานพุม  

3594023300022 นาย ทรงพล เกตุมณี  

3594023300033 นางสาว ปนดิา นวลจันทร  

3594023300044 นางสาว วารณุี ยศศักดิ์  

3594023300055 นางสาว สุดารัตน จรสุวรรณ  

3594023300066 นางสาว อรญา จิโสะ  

หนา 38 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยาประยุกต

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594023400011 นางสาว กรกมล สมัพันธ  

3594023400022 นางสาว กฤติกา แสงตาขุน  

3594023400033 นางสาว กันติชา ภักดี  

3594023400044 นางสาว กุลนันทน กูลระวัง  

3594023400055 นางสาว จิรา วงคมณี  

3594023400066 นางสาว จุฑาภรณ หนทูอง  

3594023400077 นางสาว ปฏิญญา สกุใส  

3594023400088 นางสาว ปทมาพร มีสิทธ์ิ  

3594023400099 นางสาว พนดิา กลิ่นเมฆ  

35940234001010 นางสาว พิมพชนก ศรสีุธรรม  

35940234001111 นางสาว วราภรณ สอนแกว  

35940234001212 นางสาว สาธิกา แกนสา  

35940234001313 นางสาว อภิษฎา คงนาน  

35940234001414 นางสาว อรยา อํ่าลอย  

35940234001515 นางสาว อารรีัตน กาละกาญ  

35940234001616 นาย อุกฤษฎ จินเจือ  

35940234001717 นางสาว อุทุมพร แกนทองจันทร  

35940234001818 นางสาว เอรวรรณ มะกะ  

หนา 39 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการยาง

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594023500011 นางสาว กุลนันทน ยิม้เนตร  

3594023500022 นาย ชยตุ ไชยรัตน  

3594023500033 นางสาว นภัสวรรณ มีนุน  

3594023500044 นาย ศุภชัย มาสม  

3594023500055 นางสาว สุทธิตา ศรเีมือง  

หนา 40 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการยาง(เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592023500011 นางสาว ธัญญาภรณ แกวขาว  

3592023500022 นางสาว นชิการต เก้ือสกุล  

3592023500033 นางสาว ศกลรัตน สบืสม  

3592023500044 นางสาว สุปราณี ประยูรเต็ม  

3592023500055 นางสาว อัสมี หมัดเจริญ  

หนา 41 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีนํ้ามันปาลมและโอลโิอเคมี

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594026600011 นาย ธนศักดิ์ เทพเสถียร  

3594026600022 นาย ธราเทพ คหวงค  

3594026600033 นางสาว นรศิรา เนตรวงศ  

3594026600044 นางสาว นนัทนา นลิศรี  

3594026600055 นาย ปรวิรรต มหาสุข  

3594026600066 นางสาว ลักขณา ตันอุย  

3594026600077 นาย ศุภฤกษ ศรสีงคราม  

3594026600088 นางสาว สุทิศา ณ สงคราม  

3594026600099 นางสาว สุภธิณี หีดเสน  

35940266001010 นางสาว อธิฐาน คธาชาติ  

35940266001111 นางสาว อารยีา คงอินทร  

หนา 42 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594023600011 นาย กมลณัฏฐ สทุธิรักษ  

3594023600022 นางสาว กมลวรรณ อนนัต  

3594023600033 นาย กฤษณะ เพ็ชรสทีอง  

3594023600044 นาย จักรวาล ชลสงคราม  

3594023600055 นางสาว จุฑาธิณี รตัติโชติ  

3594023600066 นาย เจนณรงค แกวนุย  

3594023600077 นางสาว ชนิสรา จันทรเสน  

3594023600088 นาย ณัฐวุฒิ ศรสีุขใส  

3594023600099 นางสาว ทัศนยี ไชยชนะ  

35940236001010 นางสาว ธมลวรรณ ดวงฉยุ  

35940236001111 นาย ธีรศักดิ์ นุยวังทอง  

35940236001212 นางสาว นภัสสร มีนุน  

35940236001313 นางสาว น้ําฝน ทรงแกว  

35940236001414 นางสาว นชิาภัทธ ชุมแสง  

35940236001515 นางสาว ปวิตรา บรริักษ  

35940236001616 นาย เผด็จศึก ทองแกมนาค  

35940236001717 นาย พงศธร พุทธา  

35940236001818 นางสาว พิมพกานต ชวยคิด  

35940236001919 นางสาว แพรศิตา สวุรรณนพรตัน  

35940236002020 นางสาว ภัทรวดี จอมแกว  

35940236002121 นางสาว รัชศิกานต โตะมะสะหัด  

35940236002222 นางสาว รัตติฟา แสะอาหลี  

35940236002323 นางสาว วรลีักษณ รกัษบางบูรณ  

35940236002424 นางสาว ศิรทิิพย พลเดช  

หนา 43 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

35940236002525 นาย สถาพร สขุคุม  

35940236002626 นางสาว สิรริัตน ชายภักตร  

35940236002727 นาย สุทธิรัตน เกลี้ยงเกลา  

35940236002828 นางสาว อรพรรณ นุนนา  

35940236002929 นาย อุกฤษฎ ทองประพันธ  

หนา 44 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592023600011 นาย กนกพงศ หนจูีนเสง  

3592023600022 นางสาว กรกมล สกุใส  

3592023600033 นางสาว กาญจนา สทานสตัย  

3592023600044 นาย คฑายุทธ ชูเจริญ  

3592023600055 นางสาว ทิพยวรรณ หนกูลบั  

3592023600066 นางสาว ธิดารตัน ยลธรรธรรม  

3592023600077 นาย นพรัตน เพอบาน  

3592023600088 นางสาว พรญาณี ดาษพืชน  

3592023600099 นางสาว พรอนงค พิกุลรตัน  

35920236001010 นางสาว เมธาวี บุญมาศ  

35920236001111 นางสาว เยาวเรศ ชูสินธ  

35920236001212 นางสาว รัตนาภรณ ชวยจันทร  

35920236001313 นางสาว วณดิา วิสทุธิธรรม  

35920236001414 นางสาว ศยามล ฆังคะมะโน  

35920236001515 นางสาว สุทธิดา หวังอีน  

35920236001616 นางสาว สุพัตรา อรณุฤกษ  

35920236001717 นางสาว อทิตา  ุชะวาจิตร  

35920236001818 นาย อมรเทพ สขุหนู  

35920236001919 นางสาว อมรรัตน รตันชู  

35920236002020 นางสาว อรอนงค คงเพชรดิษฐ  

35920236002121 นางสาว อักษรสวรรค แสงเผือก  

หนา 45 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหการ(ตอเน่ือง)

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3592022300011 นาย ธีรเมธ ทิพยจันทา  

3592022300022 นาย พรชัย ปานเพ็ชร  

3592022300033 นาย พิสทุธ์ิ พุทธสิทธ์ิ  

3592022300044 นาย ยงยทุธ สจัโภชน  

3592022300055 นาย รัตนะ ณ พิบูล  

3592022300066 นาย วรวุฒิ กุลตัน  

หนา 46 จาก 47



รายช่ือผูผานการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจําปการศึกษา 255๙

คณะ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ท่ี สกุลช่ือคํานําหนารหัสนักศึกษา หมายเหตุ 

3594020300011 นางสาว จันทกานติ์ คงทอง  

3594020300022 นางสาว จิตรานุช สาหราย  

3594020300033 นางสาว ณัฐรัตน แทนทอง  

3594020300044 นาย ธนพล กตกุลปญญา  

3594020300055 นาย ปรมนิทร เกษมศรี  

3594020300066 นางสาว เปมิกา โพนทอง  

3594020300077 นางสาว พิมปวีร หนแูปลก  

3594020300088 นางสาว เมทินี รกัษบัวทอง  

3594020300099 นางสาว รุงจิรา ฤทธิรงค  

35940203001010 นางสาว รุงอรณุ ผลใหม  

35940203001111 นางสาว วรนิทร ทองออน  

35940203001212 นางสาว วิลาวดี ชางคิด  

35940203001313 นางสาว สุภาวดี ทองนวล  

35940203001414 นางสาว สุภาวรรณ บุญวงค  

35940203001515 นางสาว สูไรดา อินทธนู  

35940203001616 นางสาว อนงคนาฎ สชีมภู  

35940203001717 นางสาว เอกมณี รกัษาสงัข  

หนา 47 จาก 47


