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ลาํดบัท ี รหสันกัศกึษา ชอื นามสกลุ คณะ สาขา
ลําดับท ี1 6001300003 ปิยภทัร์ ปินกมุภรี์ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี2 6001300009 สริญิญา ไชยวฒุิ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี3 6001500003 เปมกิา ฤธาทพิย์ บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี4 6001500004 พรรณาภรณ์ ยงิยศธนาพงษ์ บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี5 6001500005 ภทัทยิา เปียมสขุ บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี6 6001500008 ณัฐพงษ์ กาญจนาคาร บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี7 6002000004 ธนัตฎา ไชยทอง ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี8 6002000007 สวรส บตุรบญุปัน ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี9 6002000010 ธญัพชิชา จริสวานนท์ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี10 6002000015 วรรณนษิา เฟสงูเนนิ ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี11 6003100008 ณัฐพงษ์ ผาสขุบรบิรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี12 6003100009 บญุสม ใจสงิห์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี13 6003100011 สหรัฐ เหมอืนทา่ไม ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี14 6003100012 ชนิวัฒน์ โนรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี15 6003100016 ชชัวาลย์ ใจสงิห์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี16 6003100018 ศภุณัฐ กลอ่มแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี17 6003200002 อภเิดช เกตหุริัญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี18 6003200004 จริายทุธ เนตระชาต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี19 6003200005 กติติ ชตุวิทิรูชยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี20 6003200006 สราวธุ พทุธมิติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี21 6003200007 เพ็ญพร พรมโนภาส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี22 6003200008 พงศกร ทาธมิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี23 6003500001 เอกณัฐ กงิแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี24 6004100004 บษุบากร ปลังกลาง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี25 6004200002 อาภากร ออ่นสําอางค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี26 6004300002 ออ้ม ทวพัีฒนพฤติ บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
ลําดับท ี27 6004300003 สวุดิา พักตรศ์รี บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
ลําดับท ี28 6004300004 เกวรนิ เสยีงเพราะ บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
ลําดับท ี29 6004300010 สรุภิติตา รัตนพลแสน บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี30 6004300014 ศริพิร นาเหนอื บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี31 6004300015 ณัฐชนน รัตนเวทติา บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี32 6004300017 ธณติา สนตาล บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี33 6004300018 ภาสกร ฤทธจินี บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี34 6004300022 ศศธร เงาศรี บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี35 6004300027 แกว้จติร อฬุารพนชิยผล บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี36 6004300028 นนทกร เกยีรตกิําจรสกลุ บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี37 6004300029 อัญมณี จติตม์ะกลํา บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี38 6004300030 ชรนิรัตน์ กลงึกลมเกลยีว บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี39 6004300040 พงศพั์ฒน์ ปิตวิทิรูวรรัตน์ บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี40 6004300048 ณัฐกาล ฉมิสวัสดิ บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี41 6004300050 พรประภา แจ่มเหมอืน บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี42 6004300057 ชนภทัร ฤกษ์ใหม่ บรหิารธรุกจิ การเงนิและการธนาคาร
ลําดับท ี43 6004300059 กติติ บัวเงนิ บรหิารธรุกจิ การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี44 6004300077 ลาวัณย์ มาใหญ่ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี45 6004300080 ชยาพร มปีระโคน บรหิารธรุกจิ การเงนิและการธนาคาร
ลําดับท ี46 6004300238 นัฐรกิา แกว้คนูอก บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี47 6004300249 วสิทุธิ เอมประณีตร์ บรหิารธรุกจิ การเงนิและการธนาคาร
ลําดับท ี48 6004400004 อรอนงค์ พงษ์ไทย ศลิปศาสตร์ การโรงแรม

รายชือผู้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนืองภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 

สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2560 (นกัศึกษาชาํระเองติดตอ่รับทีอาคาร 19 ชัน 1 / นกัศึกษากองทุนฯติดต่อรับทีอาคาร 12 ชัน 6 )
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ลําดับท ี49 6004400005 ปัญญา แซเ่ฮง ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี50 6004400008 อรฎา แสงศรจัีนทร์ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี51 6004400012 พนติลดา ทสิาลี ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี52 6004400015 สวุภทัร ปินเกตุ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี53 6004400018 จนิดารัตน์ ศกึษา ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี54 6004400021 วรศิา ตอ่มแกว้ ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี55 6004400030 วรันตภ์รณ์ วงศจ์รญูชยั ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี56 6004400032 คณุานนต์ จรีะวัฒนรักษ์ ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี57 6004400036 เกศราภรณ์ ละเล ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี58 6004400038 ธญัญรัตน์ พงษ์พานชิ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี59 6004400041 จริัฎฐว์ดี ศรคํีามว่ม ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี60 6004400045 ปวณีา ลอืชาเล็งเลศิ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี61 6004400118 วลิาสนิี แกว้สา ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี62 6004400138 ณพชร ทัศนธารากร ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี63 6004500003 ภควัต อนุตธโต ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี64 6004500005 สายชล วชิาฮาด ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี65 6004500006 ฉัตรฑรกิา ชา่งเกวยีน ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี66 6004500011 รวภิาส ผดุผอ่งแผว้ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี67 6004500012 วภิาวรรณ วรารักษ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี68 6004500013 วภิาวี วรารักษ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี69 6004500014 รมณียา เนอืงภริมย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี70 6004500015 สรวศิ ศรพีพัิฒน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี71 6004500016 รตริัตน์ พลูเพมิ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
ลําดับท ี72 6004600003 ปิยะภรณ์ สายเนตร นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
ลําดับท ี73 6004640004 ธนัชชา เตชะปัญญาชยั นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
ลําดับท ี74 6004640005 รังสมิันต์ วจัิกษณ์เสรวีงศ์ นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
ลําดับท ี75 6004700002 ชมพนูกิข์ สมหวัง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยกีารอาหาร
ลําดับท ี76 6004800007 ชวณัฎฐ์ สกลอัคคภาคย์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
ลําดับท ี77 6004800008 อนนต์ ไชยกลุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
ลําดับท ี78 6004800013 รวภิทัร ฉัตรภวกลุนนท์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
ลําดับท ี79 6004800015 สริวิรรณ เสาสมภพ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
ลําดับท ี80 6004900001 ศภุสณัห์ จันทรด์ี นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
ลําดับท ี81 6004900002 เมลดา ธรีพฒุกิร นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
ลําดับท ี82 6004900005 ณัฐกาญจน์ อังศถุวลิ นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
ลําดับท ี83 6004900008 พัชรสรัลพร ผลทพิย์ นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
ลําดับท ี84 6005400004 วรสรณ์ แกว้อดุม ศลิปศาสตร์ ภาษาญปีุ่ นเพอืการสอืสาร
ลําดับท ี85 6005500002 สรุยิันต์ สาระคํา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี86 6005500005 กลวัชร ปินกมุภรี์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี87 6005500006 โยธากร จงึประเสรฐิศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี88 6005500009 ดศิวรณัชต์ ชตุพิัฒนว์รางกรู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี89 6005500010 กอบกานต์ กรอบเงนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี90 6005500015 ชาครติ ศรภีาเพ็ชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
ลําดับท ี91 6005700001 นครนิทร์ การนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ
ลําดับท ี92 6006400001 มณีวรรณ ทับนาโคก เทคโนโลยสีารสนเทศ แอนเิมชนัและสอืสรา้งสรรค์
ลําดับท ี93 6006400002 อภญิญา นวลกระจ่าง เทคโนโลยสีารสนเทศ แอนเิมชนัและสอืสรา้งสรรค์
ลําดับท ี94 6006400003 นรศิรา มทีรัพย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ แอนเิมชนัและสอืสรา้งสรรค์
ลําดับท ี95 6006400005 อรรคนติิ กจิขนัธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ แอนเิมชนัและสอืสรา้งสรรค์
ลําดับท ี96 6008000002 ชนธกฤต ดไีสว หลักสตูรนานาชาติ ธรุกจิระหวา่งประเทศ
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ลําดับท ี97 6008000003 สวุัจชยั คงเจรญิกจิกลุ หลักสตูรนานาชาติ ธรุกจิระหวา่งประเทศ
ลําดับท ี98 6014300001 สริวิัฒน์ ธรรมาภมิขุ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี99 6014400001 กติตศิักดิ พรสทิธศิักดิ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
ลําดับท ี100 6021300004 พทุธดิา ธารทอง บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี101 6021300007 กรรวี เทยีนทับทมิ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี102 6021300029 ชลลดา สขุโขมทีรัพย์ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
ลําดับท ี103 6021500001 แพรพรรณ รอดแกว้ บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี104 6021500002 นวพร หอมสนิ บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี105 6021500005 พัชรี จันโตนด บรหิารธรุกจิ การตลาด
ลําดับท ี106 6021600001 พมิล คําทยุ บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
ลําดับท ี107 6022100009 สวุจัิกขณ์ นพรัตนเ์จรญิสขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
ลําดับท ี108 6022100011 สรรสกล มกรด์ารา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
ลําดับท ี109 6022500005 ธญัเทพ กนัตา่ย วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยยีานยนต์
ลําดับท ี110 6023200003 สามารถ พทุธเกดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี111 6023200011 วรวฒุิ เทพแสน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี112 6023200012 ณัฐพล บญุสมปอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

เลขทกีองทนุ 60-0001 6004800005 บดนิทร์ เขง่เจรญิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
เลขทกีองทนุ 60-0002 6005500003 นครนิทร์ รักรุง่เรอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์
เลขทกีองทนุ 60-0024 6004800012 นภสร ใจทับทมิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
เลขทกีองทนุ 60-0025 6005100003 กชกร รอดหลัก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขทกีองทนุ 60-0026 6004000001 สรรหทัย สามพดุซา วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
เลขทกีองทนุ 60-0028 6004100003 ศักดมิงคล กองทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
เลขทกีองทนุ 60-0029 6004200007 เขมนิทร์ กะตยิะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
เลขทกีองทนุ 60-0033 6004700003 วนดิา บญุยง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยกีารอาหาร
เลขทกีองทนุ 60-0039 6004800020 อโนทัย เลาะไธสง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
เลขทกีองทนุ 60-0301 6004300007 รุง้ทพิย์ ภาคบัว บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
เลขทกีองทนุ 60-0302 6004300006 อรทัย แซเ่อยีว บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
เลขทกีองทนุ 60-0303 6004300001 ชตุมิา รักษาบญุ บรหิารธรุกจิ การตลาด
เลขทกีองทนุ 60-0304 6004300024 จุฑาวฒุิ สภุารัตน์ บรหิารธรุกจิ การตลาด
เลขทกีองทนุ 60-0305 6005000001 จักรวรรดิ นมิสวุรรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-0306 6004300031 อัญธกิา มารักษา บรหิารธรุกจิ การเงนิและการธนาคาร
เลขทกีองทนุ 60-0307 6004300019 ปารชิาติ ตูไ่ธสง บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0308 6004300036 ลัลนธ์ดิา สริิ บรหิารธรุกจิ การตลาด
เลขทกีองทนุ 60-0311 6004600008 ศศริัศมิ สนุทรภทัรพงศ์ นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
เลขทกีองทนุ 60-0314 6004300052 วรรณี หวังแหมะงอ้ บรหิารธรุกจิ การตลาด
เลขทกีองทนุ 60-0315 6004300037 วรภทัร บรูณารมย์ บรหิารธรุกจิ การตลาด
เลขทกีองทนุ 60-0317 6004300079 ปณดิา ตลุยะนันท์ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0321 6004300084 สทัุตตา จติรฉ์ายา บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0322 6004900009 กนกวรรณ พงษ์พรต นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
เลขทกีองทนุ 60-0323 6004600017 ดนุพล นราเลศิสขุมุพงศ์ นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
เลขทกีองทนุ 60-0328 6004300074 รัชนกีร สารกจิ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0329 6004300073 ณัฐพร ตันตมิกุดาวงศ์ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0330 6004640008 สวุัฒน์ เกตมุอญ นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
เลขทกีองทนุ 60-0354 6004300043 วรศิรา เลศิพงษ์สขุ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0391 6004600006 หทัยกาญ วัฒนา นเิทศศาสตร์ ภาพยนตร ์โทรทัศน ์และสอืดจิทิัล
เลขทกีองทนุ 60-0407 6004300035 พรทพิย์ พทุธวงศษ์า บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-0408 6004300021 อรทัย ไวยโมรา บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2001 6004400003 สวุนันท์ หนูทอง ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว

หมายเหต ุหากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่ทศีนูยร์บัสมคัรนกัศกึษาฯ อาคาร 19 ชนั 1 



4

ลาํดบัท ี รหสันกัศกึษา ชอื นามสกลุ คณะ สาขา

รายชือผู้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนืองภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 

สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2560 (นกัศึกษาชาํระเองติดตอ่รับทีอาคาร 19 ชัน 1 / นกัศึกษากองทุนฯติดต่อรับทีอาคาร 12 ชัน 6 )

เลขทกีองทนุ 60-2002 6021300001 สมฤทัย ยะวาวงศ์ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2003 6004500004 ไพรสดุา เขยีวคํารพ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-2004 6021300003 กาญจนา นรากลํา บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2005 6021300002 จันทกานต์ ขนุสนทิ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2006 6021100014 แสงสรุยี์ ทองมัง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
เลขทกีองทนุ 60-2008 6002000005 ณัฐวดี มากนคร ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-2009 6001300001 แกว้มณีรัตน์ เนตรสวา่ง บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2010 6022100005 ณพวรรธน์ ชณุหสนุทร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขทกีองทนุ 60-2034 6002200002 ณัฐพงษ์ คงเพชรศักดิ เทคโนโลยสีารสนเทศ แอนเิมชนัและสอืสรา้งสรรค์
เลขทกีองทนุ 60-2037 6004700004 ธติยิา สทัุศน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยกีารอาหาร
เลขทกีองทนุ 60-2038 6004300081 มรกต เอมใจ บรหิารธรุกจิ การตลาด
เลขทกีองทนุ 60-2042 6002200001 สาธติ คุม้กัน เทคโนโลยสีารสนเทศ แอนเิมชนัและสอืสรา้งสรรค์
เลขทกีองทนุ 60-2043 6004300016 สธุดิา สาสอน บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2045 6001600003 เอกพันธ์ งามสมทุร บรหิารธรุกจิ การจัดการทัวไป
เลขทกีองทนุ 60-2053 6021300010 สภุสัสรา ถา่ยกลาง บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-2054 6021300009 พรสดุา ประจวบสขุ บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-3005 6004500024 ปารชิาติ พทิยาภรณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-3007 6004500002 ศภุสิรา ชตุมิากรกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-3008 6005400001 ปัณณทัต บญุสรรค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญปีุ่ นเพอืการสอืสาร
เลขทกีองทนุ 60-3010 6021300030 ยพุา นามแสง บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-3011 6004400013 สวุภิา นลิวัตถา ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
เลขทกีองทนุ 60-3013 6004400017 วนธิิ ชยัศริิ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-3016 6004400009 วรดา ฝังสาคร ศลิปศาสตร์ การทอ่งเทยีว
เลขทกีองทนุ 60-3017 6004500008 สทุธดิา แววบตุร ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-3028 6004400024 ปรยีารัศมิ ดํารงคฺหตั ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-3032 6002000013 ศริลิักษณ์ แสงวริฬุห์ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-3034 6004800009 คณุากร กลา้อาษา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
เลขทกีองทนุ 60-3035 6022100001 พัชรภีรณ์ อนิทรพงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขทกีองทนุ 60-3040 6004400046 อนรรฆพร ทรัพยง์าม ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-3044 6005400005 มณฑล อุน่กาศ ศลิปศาสตร์ ภาษาญปีุ่ นเพอืการสอืสาร
เลขทกีองทนุ 60-3045 6004800053 พรชติา เพอืนคา้ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
เลขทกีองทนุ 60-3048 6004300078 ฉัตรชยั รยิะบตุร บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-3049 6003900012 ณัฐพงศ์ บญุฤทธิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา
เลขทกีองทนุ 60-3050 6004500023 ทภิาภรณ์ สาดี ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-3062 6004500017 ปณดิา ยทุธธ์นสาโรช ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-3066 6021300008 ฐาปนี จรลี บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-3109 6005400006 ณัฐพงษ์ พันธุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญปีุ่ นเพอืการสอืสาร
เลขทกีองทนุ 60-3130 6002000009 วรศิรา อทุรักษ์ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-3172 6022100003 ภมี เอกแสงศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขทกีองทนุ 60-3242 6014400008 ดวงสมร สงัขวรรณ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม
เลขทกีองทนุ 60-3703 6021300005 มารษิา รม่โพธริี บรหิารธรุกจิ การบัญชี
เลขทกีองทนุ 60-3704 6003100005 เกรกิพล ลโีภคภญิโญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
เลขทกีองทนุ 60-4006 6004500019 บษุยากร จันทรเ์กดิ ศลิปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสอืสารธรุกจิ
เลขทกีองทนุ 60-4009 6004600019 ปรนิดา ประชาวณชิยก์ลุ นเิทศศาสตร์ การประชาสมัพันธ์

ลําดับท ี113 6003120002 ฐติิ ออ่นชยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี114 6003920001 กมัพล ออฟวูงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา
ลําดับท ี115 6004120001 จริายุ เส็งสมวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครอืงกล
ลําดับท ี116 6004220001 ชนติา เพ็ชรหนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
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ลําดับท ี117 6004220002 เยาวลักษณ์ สทิธขินุทด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี118 6004220003 ฉัตรทพิย์ ชแูกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี119 6004220004 กฤตนัยยชญ์ วงษ์สวรรค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
ลําดับท ี120 6004320001 จุฑามาศ ศรทีอง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ
ลําดับท ี121 6004320003 ขวัญนภา นาคจันทร์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ
ลําดับท ี122 6004320005 ชษิณุพงศ์ ยอดวงศ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ
ลําดับท ี123 6004320009 กําชยั สกลุเลศิวทิยา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ
ลําดับท ี124 6004420006 ชตุาภา ศรปีระสงค์ ศลิปศาสตร์ การโรงแรม การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี125 6004420011 พันธพงศ์ ตังตน ศลิปศาสตร์ การโรงแรม การทอ่งเทยีว
ลําดับท ี126 6005020001 จริัฎร์ ทองภธูรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ
ลําดับท ี127 6008020038 นพัชรป์ พณชิฎาป์ วทิยาลัยนานาชาติ Business
ลําดับท ี128 6014320001 ศรัณพร สชุยัพร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ
ลําดับท ี129 6014320003 อธวิัฒน์ ไพศาลอัศวเสนี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ
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