
ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 5410101326 ธนพร ประเสริฐป๎้น การประมง

2 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 5210101012 ธรีะยุทธ คงเรือง การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)

3 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 5210101026 พมิพผ์กา พวงสมบตัิ การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)

4 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 5210101039 วันนที บญุพันธ์ การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)

5 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 5210101040 วริะพงศ์ สวุรรณรัตน์ การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)

6 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 5010101383 อัญชลี มลูรังษี การประมง

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 คณะบริหารธุรกจิ 5406104309 กจิตยิาภรณ์ ซาวหลา้ การเงนิ

2 คณะบริหารธุรกจิ 48215425 นนัธชิา งามเมอืงตงึ การเงนิ

3 คณะบริหารธุรกจิ 5406103329 ตาลทพิย์ พรมมลู การบญัชี

4 คณะบริหารธุรกจิ 5406103327 ณิชาพร วงคค์ า การบญัชี

5 คณะบริหารธุรกจิ 5406103368 ริณนาร์ มณีขัตย์ิ การบญัชี

6 คณะบริหารธุรกจิ 4906203035 สรัญญา มลูหา การบญัชี

7 คณะบริหารธุรกจิ 5206101383 สริาวรรณ ไชยวุฒิ บริหารธุรกจิ(การจัดการทั่วไป)

8 คณะบริหารธุรกจิ 5006105033 ทพิย์สดุา สนุนัทกร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

9 คณะบริหารธุรกจิ 5106105024 ดารารัตน์ วงคเ์ดช เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

10 คณะบริหารธุรกจิ 5106105035 ธูปทพิย์ สะถา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

11 คณะบริหารธุรกจิ 5106105075 วรีะพร หลวงธุ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

12 คณะบริหารธุรกจิ 5106105078 ศกัดิ์ชัย ด ารงชลาลยั เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

13 คณะบริหารธุรกจิ 5106105104 อสิรา รัตนพฤกษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

14 คณะบริหารธุรกจิ 5106105105 อุกฤษฏ์ วัฒนกบีตุร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

15 คณะบริหารธุรกจิ 5206105021 ชุตนินัท์  จันดวงติ๊บ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

16 คณะบริหารธุรกจิ 5206105033 ทศันย์ี  ชัยวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

17 คณะบริหารธุรกจิ 5206105038 นภาพรรณ  ธงเทยีน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะเทคโนโลยกีารประมงฯ

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะบรหิารธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้



18 คณะบริหารธุรกจิ 5206105041 นริศรา  ค าตา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

19 คณะบริหารธุรกจิ 5206105048 ปติิ  จันทร์จรัสสกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

20 คณะบริหารธุรกจิ 5206105063 ภทัราวดี  ปวนค า เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

21 คณะบริหารธุรกจิ 5206105073 วรรธนะ  รอดพา่ย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

22 คณะบริหารธุรกจิ 5206105075 วรียุพา  ปญ๎ญาตุ้ย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

23 คณะบริหารธุรกจิ 5206105077 วัลภา  ชนะชัย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

24 คณะบริหารธุรกจิ 5206105079 วจิิตร  โปธมิอย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

25 คณะบริหารธุรกจิ 5406105304 กฤตธี อนิหาดกรวด เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

26 คณะบริหารธุรกจิ 5006105328 พัชรีพร ถานะ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

27 คณะบริหารธุรกจิ 5006105338 วัชราวรรณ ดวงศรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

28 คณะบริหารธุรกจิ 5006105343 สาทติา เปร่ืองสวุรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

29 คณะบริหารธุรกจิ 5006105346 ณัฐกานต์ นนัชัย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

30 คณะบริหารธุรกจิ 5006105347 สนุษิา ค าบรรลอื เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

31 คณะบริหารธุรกจิ 5006105348 สรุกานต์ กิ่งจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ

32 คณะบริหารธุรกจิ 5006401005 เฉลมิวุฒิ ทพิวรรณ์ บริหารธุรกจิ

33 คณะบริหารธุรกจิ 5006401025 วฑิูรย์ ชะฎา บริหารธุรกจิ

34 คณะบริหารธุรกจิ 5006401052 เปรมจิต เวยีงทอง บริหารธุรกจิ

35 คณะบริหารธุรกจิ 5006401058 พมิพวัชร์ มาลาวัลย์ บริหารธุรกจิ

36 คณะบริหารธุรกจิ 5006401064 สมสกลุ นรัินดรไชย บริหารธุรกจิ

37 คณะบริหารธุรกจิ 5006401068 หทยัชนก นรัินดรไชย บริหารธุรกจิ

38 คณะบริหารธุรกจิ 5106401001 ศกิเษณย์ จิตรากร บริหารธุรกจิ

39 คณะบริหารธุรกจิ 5106401002 กมลลกัษณ์ ไชยวรศลิป์ บริหารธุรกจิ

40 คณะบริหารธุรกจิ 5106401003 เขมกร รุจนพันธ์ บริหารธุรกจิ

41 คณะบริหารธุรกจิ 5106401005 จิรัฐยา อนิตะ๊ดง บริหารธุรกจิ

42 คณะบริหารธุรกจิ 5106401006 จิราพร สนุนัทานนท์ บริหารธุรกจิ

43 คณะบริหารธุรกจิ 5106401007 เจษฎา ชนญัชนะ บริหารธุรกจิ

44 คณะบริหารธุรกจิ 5106401008 ชุษณา สมบรูณ์ บริหารธุรกจิ

45 คณะบริหารธุรกจิ 5106401009 ฐาตรัิตน์ สขุเสาร์ บริหารธุรกจิ

46 คณะบริหารธุรกจิ 5106401010 ฐิตกิร ฟูใจ บริหารธุรกจิ

47 คณะบริหารธุรกจิ 5106401011 ณัฐฌา ศรีดี บริหารธุรกจิ

48 คณะบริหารธุรกจิ 5106401012 ณิชากร พมิยศ บริหารธุรกจิ

49 คณะบริหารธุรกจิ 5106401013 เดชฤทธิ์ วังวร บริหารธุรกจิ

50 คณะบริหารธุรกจิ 5106401014 ทพิาพรรณ วงศแ์สนใหม่ บริหารธุรกจิ



51 คณะบริหารธุรกจิ 5106401018 นงลกัษณ์ มณีศกัดิ์ บริหารธุรกจิ

52 คณะบริหารธุรกจิ 5106401019 นนัทนาฏ อุพงค์ บริหารธุรกจิ

53 คณะบริหารธุรกจิ 5106401021 นชุจรี พันธส์กลู บริหารธุรกจิ

54 คณะบริหารธุรกจิ 5106401023 วรรณพร ดมีลู บริหารธุรกจิ

55 คณะบริหารธุรกจิ 5106401027 โสภา สทุธยุิทธ์ บริหารธุรกจิ

56 คณะบริหารธุรกจิ 5106401028 อภรัิกษ์ ดษิฐเทศชัย บริหารธุรกจิ

57 คณะบริหารธุรกจิ 5106401029 อนงนาฏ อุ่นเรือน บริหารธุรกจิ

58 คณะบริหารธุรกจิ 5106401032 ขนษิฐา ปาทานศริิกลุ บริหารธุรกจิ

59 คณะบริหารธุรกจิ 5106401034 ดนยา ชัยมงคล บริหารธุรกจิ

60 คณะบริหารธุรกจิ 5106401035 ธริษตร์ ชุม่แกว้ บริหารธุรกจิ

61 คณะบริหารธุรกจิ 5106401036 เธยีรไชย พัฒนกจิจ ารูญ บริหารธุรกจิ

62 คณะบริหารธุรกจิ 5106401037 นอ้มจิตต์ เมธะปญ๎ญา บริหารธุรกจิ

63 คณะบริหารธุรกจิ 5106401038 นนัทน์ชิา บญุใหญ่ บริหารธุรกจิ

64 คณะบริหารธุรกจิ 5106401041 ปาริชาติ บญุมา บริหารธุรกจิ

65 คณะบริหารธุรกจิ 5106401042 ปยิพันธ์ กลิ่นสงิห์ บริหารธุรกจิ

66 คณะบริหารธุรกจิ 5106401043 ปยิะพงษ์ ปน๎ทา บริหารธุรกจิ

67 คณะบริหารธุรกจิ 5106401044 พัชรพล หนทูอง บริหารธุรกจิ

68 คณะบริหารธุรกจิ 5106401045 วฑิูรย์ จันทร์จ ารัส บริหารธุรกจิ

69 คณะบริหารธุรกจิ 5106401047 หรัิญญา ค ามลู บริหารธุรกจิ

70 คณะบริหารธุรกจิ 5106401048 อนนัต์ สวา่งกลุ บริหารธุรกจิ

71 คณะบริหารธุรกจิ 5106401049 อุดมศกัดิ์ สมทิธเิวทย์วงศ์ บริหารธุรกจิ

72 คณะบริหารธุรกจิ 5106401055 วัชราภรณ์ พลิา บริหารธุรกจิ

73 คณะบริหารธุรกจิ 5106401056 อรพรรณ ชมชื่น บริหารธุรกจิ

74 คณะบริหารธุรกจิ 5106401057 ปาริฉตัร ปานหมอก บริหารธุรกจิ

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 ผลติกรรมการเกษตร 5401105365 สนุสิา ชูชว่ย กฏีวทิยา

2 ผลติกรรมการเกษตร 47101508 ศลิปะ สวุรรณเทน พชืศาสตร์(พชืไร่)

3 ผลติกรรมการเกษตร 47101548 ศริิพงษ์ รักษากา้นตง พชืศาสตร์(พชืผัก)

4 ผลติกรรมการเกษตร 47101433 ดนสุรณ์ กนัธมา พชืศาสตร์(ไมผ้ล)

คณะผลติกรรมการเกษตร

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม



5 ผลติกรรมการเกษตร 5001101319 พรพรรณ เสนห่พ์ูด พชืไร่

6 ผลติกรรมการเกษตร 5201101302 กมลภพ ใจมั่น พชืไร่

7 ผลติกรรมการเกษตร 5001102318 จุฬารัตน์ ศรีอ าพร พชืศาสตร์(พชืผัก)

8 ผลติกรรมการเกษตร 5001102326 ชดิชไมร ไชยวงคค์ า พชืศาสตร์(พชืผัก)

9 ผลติกรรมการเกษตร 5101102301 กนกวรรณ ดาวชว่ย พชืศาสตร์(ไมผ้ล)

10 ผลติกรรมการเกษตร 5201417001 กสุมุา แกว้ศกัดิ์ การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

11 ผลติกรรมการเกษตร 5201417004 ชัยมนตรี โยธาบริบาล การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

12 ผลติกรรมการเกษตร 5201417005 ชัยวัฒน์ อคคฺปํฺโญ 

(หนักลาง)

การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

13 ผลติกรรมการเกษตร 5201417007 ชุลพีรรณ ศรีสนุทร การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

14 ผลติกรรมการเกษตร 5201417008 ชูศกัดิ์ ตั้งกองเกยีรติ การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

15 ผลติกรรมการเกษตร 5201417009 ณรงค์ ศรีทพิย์ การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

16 ผลติกรรมการเกษตร 5201417010 ณัฐพงษ์ มณีกร การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

17 ผลติกรรมการเกษตร 5201417013 นรัินดร์ มานนัชัย การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

18 ผลติกรรมการเกษตร 5201417018 วัชระ ชมภปูอ้ การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

19 ผลติกรรมการเกษตร 5201417028 อสิระพงศ์ โนโชติ การพัฒนาภมูสิงัคมอย่างย่ังยืน ป.โท

20 ผลติกรรมการเกษตร 4901720004 ศรีสริุนทร์ จ าปา การวางแผนและพัฒนาชนบท ป.เอก

21 ผลติกรรมการเกษตร 4901720007 สรวชิญ์ ทพิรัตนเดช การวางแผนและพัฒนาชนบท ป.เอก

22 ผลติกรรมการเกษตร 4901720008 สราวุฒิ วรพงษ์ การวางแผนและพัฒนาชนบท ป.เอก

23 ผลติกรรมการเกษตร 4901720010 โสฬวรรณ อนิทสทิธิ์ การวางแผนและพัฒนาชนบท ป.เอก

24 ผลติกรรมการเกษตร 4901720013 สมาน กาบมาลา การวางแผนและพัฒนาชนบท ป.เอก

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101034 นริญา อัครสนัต์ พัฒนาการทอ่งเที่ยว

2 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5209101110 YANG ZHI XIONG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

3 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101092 LAN YUNING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

4 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101093 DANG XIAOJUN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

5 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101094 LI XUELIAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

6 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101095 QI YA พัฒนาการทอ่งเที่ยว

7 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101096 LIAO CHENYI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

8 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101097 LI NINGMIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะพฒันาการท่องเท่ียว



9 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101103 HUANG MING LI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

10 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101105 CHEN LIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

11 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101107 LI HUI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

12 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101108 LI JING MIAO พัฒนาการทอ่งเที่ยว

13 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101110 BAO FENG CHI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

14 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101112 PAN MEI LING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

15 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101113 LUO JING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

16 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101114 HUANG 

CHUNY

AN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

17 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101115 LUO WEI WEI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

18 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101116 HUANG HUA พัฒนาการทอ่งเที่ยว

19 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101117 TANG XUE NING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

20 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101118 MO CAI FENG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

21 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101119 HU ZHEN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

22 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101120 LONG LI JUAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

23 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101122 XIE JIA พัฒนาการทอ่งเที่ยว

24 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101123 TANG YIHUI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

25 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101124 MO XIN XIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

26 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101125 HUANG JI ALI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

27 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101127 XIAO HUANG CHENG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

28 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101128 WEI CAI YAN YAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

29 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101130 WANG MEI LIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

30 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101131 HUANG 

CHENG

JIAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

31 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101132 HUANG XI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

32 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101133 WEI XIAO FEI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

33 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101134 JIANG YAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

34 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101135 SUN YA LIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

35 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101136 HE XIAO YAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

36 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5309101138 ZHAO YUANYUAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

37 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101081 LIANG FEILI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

38 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101082 HE LIQUN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

39 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101083 ZHANG LI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

40 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101084 NONG HUANYU พัฒนาการทอ่งเที่ยว

41 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101085 DUAN DI พัฒนาการทอ่งเที่ยว



42 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101086 MO LING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

43 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101087 ZENG QIUMING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

44 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101088 FENG LIHE พัฒนาการทอ่งเที่ยว

45 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101089 XIAO LIJUN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

46 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101090 HU YINGYUN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

47 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101091 LU HAIRONG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

48 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101092 ZHU JUNJIE พัฒนาการทอ่งเที่ยว

49 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101093 LI YINTONG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

50 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101094 CHEN XIANGLAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

51 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101095 LIN YIMIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

52 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101096 LI LANXIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

53 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101097 JIANG WENQING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

54 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101098 LIANG QIUHONG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

55 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101099 LUO LINXIANG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

56 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101100 LIAO BINGUI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

57 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101101 LIN ZHANNAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

58 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101102 LI TIAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

59 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101103 LU MUDAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

60 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101104 HOU SHANYING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

61 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101105 QIN DONGLAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

62 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101106 BI YANYANG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

63 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101107 ZHOU PINGLING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

64 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101108 PAN RONGQI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

65 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101109 RONG LINGFA พัฒนาการทอ่งเที่ยว

66 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101110 LI HONGKUI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

67 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101111 WANG JINFENG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

68 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101112 TAN HAIMEI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

69 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101113 WEI HAICHUN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

70 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101114 WU WENXIN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

71 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101115 CAO YONGZHI พัฒนาการทอ่งเที่ยว

72 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101116 ZHANG LIUYAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

73 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101117 WU DAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

74 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101118 WEI LI พัฒนาการทอ่งเที่ยว



75 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101119 ZHOU XINMIAO พัฒนาการทอ่งเที่ยว

76 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101120 XU NINGNING พัฒนาการทอ่งเที่ยว

77 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101121 YANG SIYAN พัฒนาการทอ่งเที่ยว

78 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101122 CHEN JUE พัฒนาการทอ่งเที่ยว

79 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5409101123 HUANG WEIDONG พัฒนาการทอ่งเที่ยว

80 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5109101343 ทพิย์สดุา ศรีนาแค พัฒนาการทอ่งเที่ยว

81 พัฒนาการทอ่งเที่ยว 5109101432 อัศยุทธ เดชฤดี พัฒนาการทอ่งเที่ยว

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 วทิยาศาสตร์ 5404107310 ทศันาพร ลพีรหทรัตน์ วัสดศุาสตร์

2 วทิยาศาสตร์ 5404106340 สทิธพิงษ์ มลูสวุรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 วทิยาศาสตร์ 47401402 กวนิท์ พุม่วเิชยีร วทิยาการคอมพวิเตอร์

4 วทิยาศาสตร์ 47401405 กสุมุา ธรีะเลศิธรรม วทิยาการคอมพวิเตอร์

5 วทิยาศาสตร์ 47401407 คมสนัต์ ธมิายอม วทิยาการคอมพวิเตอร์

6 วทิยาศาสตร์ 47401419 บณัฑติ กอนไธสง วทิยาการคอมพวิเตอร์

7 วทิยาศาสตร์ 47401420 บญุยืน ส าเภาเงนิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

8 วทิยาศาสตร์ 47401424 ปยิะพงศ์ หอค าเคร่ือง วทิยาการคอมพวิเตอร์

9 วทิยาศาสตร์ 47401435 ภานวุัต คณุเฉลยีว วทิยาการคอมพวิเตอร์

10 วทิยาศาสตร์ 47401441 วทิยา จันทร์ฟอง วทิยาการคอมพวิเตอร์

11 วทิยาศาสตร์ 47401445 ศริิพร กรอบเพ็ชร วทิยาการคอมพวิเตอร์

12 วทิยาศาสตร์ 48401401 กนกวรรณ พงศภ์ทัรวัฒน วทิยาการคอมพวิเตอร์

13 วทิยาศาสตร์ 48401406 กลุศริิ บญุมากลุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

14 วทิยาศาสตร์ 48401419 ณัฐวณ์ี ดว้งทอง วทิยาการคอมพวิเตอร์

15 วทิยาศาสตร์ 48401420 บญัชา ถนอมเสยีง วทิยาการคอมพวิเตอร์

16 วทิยาศาสตร์ 48401435 เยาวเรศ ผาผง วทิยาการคอมพวิเตอร์

17 วทิยาศาสตร์ 48401441 วราชัย แกว้ปู่ วทิยาการคอมพวิเตอร์

18 วทิยาศาสตร์ 48401446 ศราวุธ จุลปานนท์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

19 วทิยาศาสตร์ 48401453 อภชิาติ โสภา วทิยาการคอมพวิเตอร์

20 วทิยาศาสตร์ 48401455 อรรถพล วังคะฮาต วทิยาการคอมพวิเตอร์

21 วทิยาศาสตร์ 4904101301 กาญจนา สระทองเพชร วทิยาการคอมพวิเตอร์

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์



22 วทิยาศาสตร์ 4904101303 กติตพิงษ์ ค าแกว้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

23 วทิยาศาสตร์ 4904101305 เกยีรตคิณุ บณุยเกยีรติ วทิยาการคอมพวิเตอร์

24 วทิยาศาสตร์ 4904101307 ขนษิฐา ค าทองสขุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

25 วทิยาศาสตร์ 4904101310 จิราภรณ์ สอนย้ิม วทิยาการคอมพวิเตอร์

26 วทิยาศาสตร์ 4904101314 ณัฐพงศ์ เตอะอา้ย วทิยาการคอมพวิเตอร์

27 วทิยาศาสตร์ 4904101317 ธนพร เฉดิฉาย วทิยาการคอมพวิเตอร์

28 วทิยาศาสตร์ 4904101322 นติยา ร่มเย็น วทิยาการคอมพวิเตอร์

29 วทิยาศาสตร์ 4904101323 นโิลบล กนัมขุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

30 วทิยาศาสตร์ 4904101328 พรรณี สมบตัวิงค์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

31 วทิยาศาสตร์ 4904101330 พัชชา ยาหลง วทิยาการคอมพวิเตอร์

32 วทิยาศาสตร์ 4904101335 ลกัษณ์ศญิา ประแดงปยุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

33 วทิยาศาสตร์ 4904101336 วงศกร ร้องค า วทิยาการคอมพวิเตอร์

34 วทิยาศาสตร์ 4904101339 วสนัต์ ชัยชนะ วทิยาการคอมพวิเตอร์

35 วทิยาศาสตร์ 4904101340 วสรัุฐ ธรรมปญ๎ญา วทิยาการคอมพวิเตอร์

36 วทิยาศาสตร์ 4904101341 วัชรินทร์ ทาใจ วทิยาการคอมพวิเตอร์

37 วทิยาศาสตร์ 4904101343 วกิรานต์ หงษม์ณี วทิยาการคอมพวิเตอร์

38 วทิยาศาสตร์ 4904101346 ศภุกร วรนาม วทิยาการคอมพวิเตอร์

39 วทิยาศาสตร์ 4904101348 สรารัตน์ อางเตม็ วทิยาการคอมพวิเตอร์

40 วทิยาศาสตร์ 4904101349 สนัติ โปธติา วทิยาการคอมพวิเตอร์

41 วทิยาศาสตร์ 4904101351 สดุารัตน์ ก าพล วทิยาการคอมพวิเตอร์

42 วทิยาศาสตร์ 4904101354 สรีุรัตน์ ชูรัตน์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

43 วทิยาศาสตร์ 4904101355 เสาวลกัษณ์ ทองนาค วทิยาการคอมพวิเตอร์

44 วทิยาศาสตร์ 4904101357 อภนินัท์ ค าภา วทิยาการคอมพวิเตอร์

45 วทิยาศาสตร์ 4904101364 อาทติย์ อัตตะสริิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

46 วทิยาศาสตร์ 4904101367 กติเิชษฐ์ อักษรวรนารถ วทิยาการคอมพวิเตอร์

47 วทิยาศาสตร์ 5004101305 ขนษิฐา วงษข์ันธ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

48 วทิยาศาสตร์ 5004101306 ขัตตยิา วัฒนธี

ระกาญจน์

วทิยาการคอมพวิเตอร์

49 วทิยาศาสตร์ 5004101307 คทาวุธ เมธา วทิยาการคอมพวิเตอร์

50 วทิยาศาสตร์ 5004101309 จาตรุงค์ ทองแดง วทิยาการคอมพวิเตอร์

51 วทิยาศาสตร์ 5004101310 จิตรเลขา ปญ๎ญา วทิยาการคอมพวิเตอร์

52 วทิยาศาสตร์ 5004101311 จิรายุ โพธสิาร วทิยาการคอมพวิเตอร์

53 วทิยาศาสตร์ 5004101312 จุฬาลกัษณ์ ฝนหา่แกว้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

54 วทิยาศาสตร์ 5004101314 ชลติา บญุมาก วทิยาการคอมพวิเตอร์



55 วทิยาศาสตร์ 5004101315 ณัฐพงษ์ ทรายแซม วทิยาการคอมพวิเตอร์

56 วทิยาศาสตร์ 5004101317 ทศันย์ี อาระสา วทิยาการคอมพวิเตอร์

57 วทิยาศาสตร์ 5004101320 นชุนาฏ ศรีภา วทิยาการคอมพวิเตอร์

58 วทิยาศาสตร์ 5004101325 ปญ๎ญช์ลี ไชยอุปละ วทิยาการคอมพวิเตอร์

59 วทิยาศาสตร์ 5004101331 พทิกัษ์ เจริญ วทิยาการคอมพวิเตอร์

60 วทิยาศาสตร์ 5004101335 เยาวพา กาวี วทิยาการคอมพวิเตอร์

61 วทิยาศาสตร์ 5004101338 วรัิชฎา วงศว์บิลูย์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

62 วทิยาศาสตร์ 5004101339 อัศมก์ร สมุามาลย์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

63 วทิยาศาสตร์ 5004101340 ศริิวัฒน์ ดวงแกว้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

64 วทิยาศาสตร์ 5004101341 ศภุกจิ อิ่นแกว้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

65 วทิยาศาสตร์ 5004101345 สชุาดา ทรงดว้งทมุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

66 วทิยาศาสตร์ 5004101348 โสวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

67 วทิยาศาสตร์ 5004101349 อภมิขุ ด าออ่น วทิยาการคอมพวิเตอร์

68 วทิยาศาสตร์ 5004101350 อัครพงษ์ ดวงตา วทิยาการคอมพวิเตอร์

69 วทิยาศาสตร์ 5204101405 สเุมธ สดคี า วทิยาการคอมพวิเตอร์

70 วทิยาศาสตร์ 4904102330 บญุรัตน์ งามลิ เทคโนโลยีชวีภาพ

71 วทิยาศาสตร์ 5004102339 วนดิา เนยีมสนัเทยีะ เทคโนโลยีชวีภาพ

72 วทิยาศาสตร์ 4904103308 จุฑามาส เจริญกลุ เคมี

73 วทิยาศาสตร์ 4904103329 มณฑา หลวงพงษ์ เคมี

74 วทิยาศาสตร์ 5004103304 คณุากร ศรีเมอืง เคมี

75 วทิยาศาสตร์ 5004103310 เตวชิ ดหีา เคมี

76 วทิยาศาสตร์ 5004103317 พรทพิย์ ดวงรัตน์ เคมี

77 วทิยาศาสตร์ 5004103322 ภญิญดา ศรีอนิทร์ เคมี

78 วทิยาศาสตร์ 5004103324 รัฐพล ล าพูน เคมี

79 วทิยาศาสตร์ 5004103335 อาชริญาณ์ จันวรรณ์ เคมี

80 วทิยาศาสตร์ 5004103340 เสาวณิต สแีสง เคมี

81 วทิยาศาสตร์ 5004103342 อโณทยั ขอรับกลาง เคมี

82 วทิยาศาสตร์ 5004103344 อภวิันท์ ราชบตุร เคมี

83 วทิยาศาสตร์ 5004103346 อาเพอ่ เบทู เคมี

84 วทิยาศาสตร์ 5004103347 เอมวกิา เจริญสนิ เคมี

85 วทิยาศาสตร์ 4904104320 ณัฐกฤตย์ ใหญโ่ต สถติิ

86 วทิยาศาสตร์ 4904104324 มงคล ขัตยิะ สถติิ

87 วทิยาศาสตร์ 4904104330 วาสณีิ สบืคา้ สถติิ



88 วทิยาศาสตร์ 5004104304 กาญจนา ศภุนมิติกาลญัํู สถติิ

89 วทิยาศาสตร์ 5004104313 ชัยริยะ ศริิยศสกลุชัย สถติิ

90 วทิยาศาสตร์ 5004104318 ธรีะพงศ์ ผาลาด สถติิ

91 วทิยาศาสตร์ 5004104320 นนัทวัฒน์ สงัฆะมะณี สถติิ

92 วทิยาศาสตร์ 48405449 กฤธชภชัร วงคค์ า เทคโนโลยีสารสนเทศ

93 วทิยาศาสตร์ 5004106322 มลวกิา รักชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

94 วทิยาศาสตร์ 5004106325 รัตตกิาล ปญ๎ญา เทคโนโลยีสารสนเทศ

95 วทิยาศาสตร์ 5004106327 วนดิา บา้นสระ เทคโนโลยีสารสนเทศ

96 วทิยาศาสตร์ 5004106328 วสนัต์ สร้อยค า เทคโนโลยีสารสนเทศ

97 วทิยาศาสตร์ 5004106335 สทิธานนณ์ นวิรรณเปี้ย เทคโนโลยีสารสนเทศ

98 วทิยาศาสตร์ 48406443 ศราวุธ ประทมุวรรณ คณิตศาสตร์

99 วทิยาศาสตร์ 4904105341 จุไรพร เรืองศรี คณิตศาสตร์

100 วทิยาศาสตร์ 5004105317 พรจรัส รัตนะ คณิตศาสตร์

101 วทิยาศาสตร์ 5004105324 รพศิา ดอกบวันาค คณิตศาสตร์

102 วทิยาศาสตร์ 5004105340 สรีุย์พร ปลื้มจิต คณิตศาสตร์

103 วทิยาศาสตร์ 5004105341 เสาวณิต พันธรั์มย์ คณิตศาสตร์

104 วทิยาศาสตร์ 47011425 พงศธร ถนอมเสยีง เทคโนโลยีสารสนเทศ

105 วทิยาศาสตร์ 4904206317 เบญจวรรณ เตชะเตย่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

106 วทิยาศาสตร์ 5304206026 สมโชค บญุพสิทุธนินัท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

107 วทิยาศาสตร์ 5104302001 ชานนท์ ใจชื่น เทคโนโลยีชวีภาพ ป.โท

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 วศิวกรรมและอุตสาหกรรมฯ 5403103314 ฉตัรญา เลาหวเิชษ ว. เทคโนโลยีการอาหาร

2 วศิวกรรมและอุตสาหกรรมฯ 5003102304 กรรณิการ์ แสนยศ วศิวกรรมอาหาร

3 วศิวกรรมและอุตสาหกรรมฯ 5003102320 นงคราญ มหาวัง วศิวกรรมอาหาร

4 วศิวกรรมและอุตสาหกรรมฯ 5003102324 พงษส์ริิ ขจีจิตร วศิวกรรมอาหาร

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะศิลปศาสตร์



ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 ศลิปศาสตร์ 5414101311 จิราพร เขยีนสวุรรณ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

2 ศลิปศาสตร์ 5414101325 ธนญัญา คลา้ยแกว้ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

3 ศลิปศาสตร์ 4902101303 กฤตนิ วงษส์วุรรณ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

4 ศลิปศาสตร์ 5014101326 นธิิ สจุรัสเศรษฐ์

เมธา

นเิทศศาสตร์บรูณาการ

5 ศลิปศาสตร์ 5014101336 พัชราภรณ์ จอมใจปอ้ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

6 ศลิปศาสตร์ 5014101377 อากฤต ศริิพจนากร นเิทศศาสตร์บรูณาการ

7 ศลิปศาสตร์ 5014101379 อารีรัตน์ สมรินทร์ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

8 ศลิปศาสตร์ 5114101308 จะริยา เจริญสขุ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

9 ศลิปศาสตร์ 5114101335 เบญจวรรณ ชว่ยสงคราม นเิทศศาสตร์บรูณาการ

10 ศลิปศาสตร์ 5114101353 รจนา มหาไม้ นเิทศศาสตร์บรูณาการ

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 เศรษฐศาสตร์ 5412102381 ปยิะพงษ์ สพุรรณรัตน์ เศรษฐศาตสตร์สหกรณ์

2 เศรษฐศาสตร์ 5412102422 วภิาดา สคุนธา เศรษฐศาตสตร์สหกรณ์

3 เศรษฐศาสตร์ 5412106353 เปรมฤทยั สมลอืชาชัย ศศ.เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม

4 เศรษฐศาสตร์ 5012102310 คณิน เลา้ตระกลู เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

5 เศรษฐศาสตร์ 5012102392 รัฐชาติ พรรษา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

6 เศรษฐศาสตร์ 5012102393 วรพงษ์ สขุสกลุปญ๎ญา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

7 เศรษฐศาสตร์ 5012103306 คริสมาส สวุรรณลพ เศรษฐศาสตร์เกษตร

8 เศรษฐศาสตร์ 5012103312 ณรงคฤ์ทธิ์ แกว้กาบค า เศรษฐศาสตร์เกษตร

9 เศรษฐศาสตร์ 5012103313 ณัฐธยาน์ งามดี เศรษฐศาสตร์เกษตร

10 เศรษฐศาสตร์ 5012103328 ปญ๎จพล อุยพานชิย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

11 เศรษฐศาสตร์ 5012104305 จุฬาทพิย์ เจริญ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

12 เศรษฐศาสตร์ 5012104316 ภคัณัฐ จี้ทติย์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

13 เศรษฐศาสตร์ 5012104322 ไพลนิ แกว้งาม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

14 เศรษฐศาสตร์ 5012104326 ยุทธพงษ์ ธัญวัลย์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

15 เศรษฐศาสตร์ 5012104327 นภสัสร สทิธา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

16 เศรษฐศาสตร์ 5012104338 สทุธดิา นรัินดร์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

17 เศรษฐศาสตร์ 5012104340 สพุรรณี เบสงูเนนิ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะเศรษฐศาสตร์



18 เศรษฐศาสตร์ 5012104341 สภุญิญา ดาราประดบั เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

19 เศรษฐศาสตร์ 5012104347 อลษิา อาจทวกีลุ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

20 เศรษฐศาสตร์ 5012402014 โศภนศิ หนเูทศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ป.โท

21 เศรษฐศาสตร์ 5012402022 อลงกรณ์ รัตนมาลี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ป.โท

22 เศรษฐศาสตร์ 5012402025 สวุมิล มฟี๎ก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ป.โท

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101351 บษุรินทร์ บวกไธสง สตัวศาสตร์

2 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101352 เบญจมาศ ขัดแดง สตัวศาสตร์

3 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101353 ปภาดี ประทมุ สตัวศาสตร์

4 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101354 ประภารัตน์ เกดิจันทกึ สตัวศาสตร์

5 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101355 ปรัชญา เตปนิ สตัวศาสตร์

6 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101356 ปราลี แหลง่ปา่หมุ้น สตัวศาสตร์

7 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101357 ปรียาภรณ์ นอ้ยจันทร์ สตัวศาสตร์

8 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101358 ปท๎มา มณีรัตน์ สตัวศาสตร์

9 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5422101402 สทิธชิัย แซล่ี้ สตัวศาสตร์

10 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5322101457 ธดิารัตน์ ภมูะตนัศริิ สตัวศาสตร์

11 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222101005 ณรงคฤ์ทธิ์ ค าหลา้ สตัวศาสตร์(สตัวป์กี)

12 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222101020 สมัพันธ์ มณีพราหมณ์ สตัวศาสตร์(สตัวป์กี)

13 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5001107351 ประภา สลุนิทราบรูณ์ สตัวศาสตร์(สตัวป์กี)

14 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222103003 ไกรวุฒิ อยู่เจริญกจิ สตัวศาสตร์(โคนมและโคเนื้อ)

15 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222103019 มงคล ศรีมงคล สตัวศาสตร์(โคนมและโคเนื้อ)

16 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222103027 สทุธมิา ทบัทมิไสย์ สตัวศาสตร์(โคนมและโคเนื้อ)

17 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5001108021 อดนินัท์ คงชว่ย สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

18 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5101108003 จรูญ แซล่ิ้ว สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

19 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5101108008 นพิล แซย่่าง สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

20 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5101108009 ปราโมทย์ โคตรหนองปงิ สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

21 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222102005 กติตยิา แซอ่อ๋ง สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

22 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222102011 ตณิณภพ บญุเสริฐ สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

23 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5222102018 วษิณุ รอบแควน้ สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี



24 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5322102005 ชราวุฒิ ออ่นศรี สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

25 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5001107329 ณัฐริกา เกดิที่สดุ สตัวศาสตร์(การผลติสกุร)

26 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 4901107332 ถริายุส ยอดดี สตัวศาสตร์(อาหารสตัว์)

27 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 4901107398 อภวิัฒน์ หลาวนอก สตัวศาสตร์(อาหารสตัว์)

28 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5001107334 ทวศีกัดิ์ ด าเนนิ สตัวศาสตร์(อาหารสตัว์)

29 สตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 5001107365 พษิณุรักษ์ รินแกว้ สตัวศาสตร์(อาหารสตัว์)

       

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 สารสนเทศและการสื่อสาร 5118102301 ชาลสิา กลุประดษิฐ์ การสื่อสารดจิิทลั

2 สารสนเทศและการสื่อสาร 5118102302 ทศพล สริุกนั การสื่อสารดจิิทลั

3 สารสนเทศและการสื่อสาร 5118102303 จิรัฎฐ์ แซห่ย่ี การสื่อสารดจิิทลั

4 สารสนเทศและการสื่อสาร 5118102304 นริศรา จิตรค า การสื่อสารดจิิทลั

5 สารสนเทศและการสื่อสาร 5118102305 พไิลภรณ์ ราชสมศรี การสื่อสารดจิิทลั

6 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102301 กชพรรณ กนัธะทพิย์ การสื่อสารดจิิทลั

7 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102302 กรกช ธรีเดชวเิศษไกร การสื่อสารดจิิทลั

8 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102303 กฤษฎา ปนิตา การสื่อสารดจิิทลั

9 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102304 กติตกิา แกว้กลัยา การสื่อสารดจิิทลั

10 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102305 กติวิัฒน์ ตจิินดา การสื่อสารดจิิทลั

11 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102306 กลุจิรา เจริญย่ิง การสื่อสารดจิิทลั

12 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102307 คมสนัต์ นอ้ยหมอ การสื่อสารดจิิทลั

13 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102308 จิดาภา สร้อยโพธคิณุ การสื่อสารดจิิทลั

14 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102309 จีระวัฒน์ พันแสง การสื่อสารดจิิทลั

15 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102310 จุฑาทพิ วงคใ์หญ่ การสื่อสารดจิิทลั

16 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102311 จุฑามาศ ขันธวุธ การสื่อสารดจิิทลั

17 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102312 เจตนพิัทธ์ ซุ้ยทา การสื่อสารดจิิทลั

18 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102313 ฉตัรธนะชัย อุปะละสกลุ การสื่อสารดจิิทลั

19 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102314 ณัฐกานต์ แดงอา้ย การสื่อสารดจิิทลั

20 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102315 ดารารัตน์ กนัทะค า การสื่อสารดจิิทลั

21 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102316 ทศพล ปงิบญุ การสื่อสารดจิิทลั

22 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102317 ทติยา พรหมา การสื่อสารดจิิทลั

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร



23 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102318 ทพิากร รัตนพยอม การสื่อสารดจิิทลั

24 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102319 ธาริณี ลนุทะจักษ์ การสื่อสารดจิิทลั

25 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102320 นนัทพัชร์ โฆษติรัฐพัชรสขุ การสื่อสารดจิิทลั

26 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102321 น้ าทพิย์ พรหมเพ็ชร การสื่อสารดจิิทลั

27 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102322 ปรัชวัน ออ่นคง การสื่อสารดจิิทลั

28 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102324 ปรียานชุ รัตนมณี การสื่อสารดจิิทลั

29 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102325 พงศกร ทองติ่ง การสื่อสารดจิิทลั

30 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102326 พงศกรณ์ ลงักากาศ การสื่อสารดจิิทลั

31 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102327 พรพมิล สนนา การสื่อสารดจิิทลั

32 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102328 พศวร์ี กก๊มาศ การสื่อสารดจิิทลั

33 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102329 พัทธมน

กาญจนวัฒนา

กลุ การสื่อสารดจิิทลั

34 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102330 พจิิตรา สมีี่ การสื่อสารดจิิทลั

35 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102331 พชิญ์ นามวงศ์ การสื่อสารดจิิทลั

36 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102332 เพ็ญนภา วรรณแสน การสื่อสารดจิิทลั

37 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102333 แพร มหาวงศนนัท์ การสื่อสารดจิิทลั

38 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102334 ภทัรวดี ขันค า การสื่อสารดจิิทลั

39 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102335 มงคล ดวงแสง การสื่อสารดจิิทลั

40 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102336 ยุทธชัย ทองไหล การสื่อสารดจิิทลั

41 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102337 รัชนก ศริิพัฒน์ การสื่อสารดจิิทลั

42 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102339 วรัญญา อนนัไชย การสื่อสารดจิิทลั

43 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102340 วราภรณ์ ดวงสนทิ การสื่อสารดจิิทลั

44 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102341 วราภรณ์ อาภยั การสื่อสารดจิิทลั

45 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102342 วัชระพงศ์ บวัพรวน การสื่อสารดจิิทลั

46 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102344 ศรัญญา ภริูชนพทิกัษ์ การสื่อสารดจิิทลั

47 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102345 สนัตสิขุ ศรีสขุ การสื่อสารดจิิทลั

48 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102346 สธุาพร ปญ๎ญาไชย การสื่อสารดจิิทลั

49 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102347 สนุติา มะโนหาญ การสื่อสารดจิิทลั

50 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102348 สริุยะ ชัยมงคล การสื่อสารดจิิทลั

51 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102349 โสธยา ประทมุทรัพย์ การสื่อสารดจิิทลั

52 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102350 อภรัิกษ์ จุณศริิ การสื่อสารดจิิทลั

53 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102351 อภวิัฒน์ ประทปีรัตน์ การสื่อสารดจิิทลั

54 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102352 อรรถยา ศวิกรพพิัฒน์ การสื่อสารดจิิทลั

55 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102353 อัญมณี แสงสวา่ง การสื่อสารดจิิทลั



56 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102354 อทิธนินัท์

ปกรณ์ธาดา

พันธ์ การสื่อสารดจิิทลั

57 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102355 อธคิม

ไทยประสาน

ทรัพย์ การสื่อสารดจิิทลั

58 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102356 ชวลติ ลลิติ การสื่อสารดจิิทลั

59 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102357 ปวเรศ ทาค าสา่ง การสื่อสารดจิิทลั

60 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102358 ถรินนัท์ หอมสมบตัิ การสื่อสารดจิิทลั

61 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102359 นวพล ขอ้ยุ่น การสื่อสารดจิิทลั

62 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102360 สรุชัย ศรีนรจันทร์ การสื่อสารดจิิทลั

63 สารสนเทศและการสื่อสาร 5218102361 ปวริศ สนิไพบลูย์ การสื่อสารดจิิทลั

64 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402001 เกษตร แกว้ภกัดี การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

65 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402002 คณุพจน์ สนัชุมภู การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

66 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402003 จิรารัตน์ รัตนทศันย์ี การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

67 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402005 เฉนิ เซอ องิ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

68 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402008 ญาณิศา  ไชยศรีหา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

69 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402009 ณัฐพงษ์ หมนัหลี การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

70 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402010 ดารณี ประค าศรีวงศ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

71 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402012 ปฐ๎รียา มงัตา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

72 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402014 ปณุณดา จันทรสขุ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

73 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402015 ปณุยาพร ด ารงวุฒชิัย การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

74 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402018 พชิติพงษ์  ไชยโยชน์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

75 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402019 ภควชิญ์ ด ารงเกยีรตศิกัดิ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

76 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402020 ภาวณีิ ภาพันธ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

77 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402021 ภาวติา ศกัดา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

78 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402022 มนสั สริุยะค า การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

79 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402025 ศราวดี จุลพันธุ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

80 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402026 สดุปฐพี เวยีงสี การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

81 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402027 อนสุรณ์ วจิารณ์ปรีชา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

82 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402029 อรรถกร มแีมน่วทิย์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

83 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402030 อังคณา สขุแสวง การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

84 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402031 อัจฉรีย์ แกว้ทพิย์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

85 สารสนเทศและการสื่อสาร 5318402032 Rizzla Irabagon salas การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

86 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402001 Chengfeng Zhou การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

87 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402002  LU XUE การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

88 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402003 เกยีรตศิกัดิ์ จินดากลุ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท



89 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402004 ฐณวัฒน์ จิตมั่นชัยธรรม การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

90 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402005 ฐิตมิา อนิกล่ า การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

91 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402006 ณัฐภทัร ฟองทา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

92 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402007 ณัฐวัตร คเวสกลุ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

93 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402008 ธรินทร์ญา สนทิใจ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

94 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402009 นติพิงษ์ ยวนตระกลู การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

95 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402010 นยิาภรณ์ กระเสาร์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

96 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402011 นสิติ สายใจ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

97 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402012 ปฏพิันธ์ เขยีวปอ้ม การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

98 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402013 ปวริศา อริยะ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

99 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402014 รังสรรค์ ไชยา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

100 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402015 รัชพล สทุธโทธน การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

101 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402016 วทญัํู เชงิปญ๎ญา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

102 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402017 วรกร ไชยวรรณ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

103 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402018 วัชรพงษ์ วรรณพานชิย์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

104 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402021 สมาพันธ์ พลายจันทร์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

105 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402023 หทยัรัตน์ สนิเปยีง การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

106 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402024 อภญิญา ฤทธโิพธิ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

107 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402025 อรรถวทิย์ สจุินตวงษ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

108 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402026 อริพา่ย เลี้ยงเพ็ชร การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

109 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402027 อาร์ม อัมพวา การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

110 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402028 เอกชัย กนัทวงศ์ การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

111 สารสนเทศและการสื่อสาร 5418402029 ศกนุต์ คณุยศย่ิง การสื่อสารดจิิทลั ป.โท

112 สารสนเทศและการสื่อสาร 5102401007 ธนาพล เสาธง นเิทศศาสตร์ ป.โท

113 สารสนเทศและการสื่อสาร 5102401011 พชร อยู่สขุ นเิทศศาสตร์ ป.โท

114 สารสนเทศและการสื่อสาร 5102401017 วชริาภรณ์ กนัทะวัง นเิทศศาสตร์ ป.โท

115 สารสนเทศและการสื่อสาร 5102401021 สกุติติ วเีปลี่ยน นเิทศศาสตร์ ป.โท

116 สารสนเทศและการสื่อสาร 5102401024 อาทติยา มศีรี นเิทศศาสตร์ ป.โท

117 สารสนเทศและการสื่อสาร 5002401005 คณุากร สสีด นเิทศศาสตร์ ป.โท

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะวิทยาลัยบรหิารศาสตร์



ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405101328 ธรรมนญู สงิหส์ถติย์ รัฐศาสตร์ (ปกต)ิ

2 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405101364 รัฐพร หมั่นสกลุ รัฐศาสตร์ (ปกต)ิ

3 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5005101413 เอนก ทองหลอ่ รัฐศาสตร์ (ปกต)ิ

4 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501002 ธัญญา พากเพยีร

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

5 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501004 ปานแพร เชาวนป์ระยูร

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

6 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501003 เฉลมิชัย สขุจิตต์

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

7 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501007 ฤดกีร เดชาชัย

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

8 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501008 วรีภรณ์ โตครีี

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

9 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501009 อัปสร คอนราด

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

10 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501001 Lei Jun

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

11 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501006 ชัช พงษศ์วิัตม์

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

12 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501019 ลกัขณา วกิาหะ

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

13 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501021 วลยัลดา ถาวรมงคลกจิ

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

14 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501022 วัชรีวรรณ ศศผิลนิ

บริหารศาสตร์(การบริหารอุตสาหกรรม

บริการ) ป.เอก

15 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501006 วันพชิติ ศรีสขุ

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

16 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501007 สชุาดา สายทิ

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

17 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501004 จ าเนยีร บญุมาก

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

18 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501007 เชษฐ์ ใจเพชร

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

19 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501011 ธดิารัตน์ ชลประเสริฐสขุ

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

20 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501012 น้ าฝน รักประยูร

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

21 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501016 มณฑริา อนิจ่าย

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

22 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501024 ศริิพร พันธุลี

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

23 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501027 อุทศิ จิตร์ทะวงค์

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

24 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501028 เอกพชิญ์ ชนิะขา่ย

บริหารศาสตร์(การศกึษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์) ป.เอก

25 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501003

นทัธมน 

สนิธุนาวา พงษพ์พิัฒน์

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

26 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501008 สพุัตตรา ธมิาค า

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

27 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501004 ณัฏฐ์ดนยั

ประเทอืง

บริบรูณ์

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

28 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501003 เกศนิี วรีศลิป์

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

29 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501005 จิรายุ หาญตระกลู

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

30 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501010 ธรรมรงค์ สงิหอ์ยู่เจริญ

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

31 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501013 นติกิาญจน์ นาคประสม

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

32 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501015 ปญ๎จพร ตะบนูพงศ์

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก



33 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501018 รุจาดล นนัทชารักษ์

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

34 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501025 สดุเขต สกลุทอง

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

35 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501026 อนรุิต หนปูลอด

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

36 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501029 ธนศาล ค าเรืองฤทธิ์

บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน) ป.เอก

37 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501001 กฤษณา กาเผือก

บริหารศาสตร์(การบริหารเพือ่การพัฒนา

สขุภาวะ) ป.เอก

38 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501005 ปาริชาต ชูประดษิฐ์

บริหารศาสตร์(การบริหารเพือ่การพัฒนา

สขุภาวะ) ป.เอก

39 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501020 วรัญํู รีรมย์

บริหารศาสตร์(การบริหารเพือ่การพัฒนา

สขุภาวะ) ป.เอก

40 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501023 วัฒนา วณิชชานนท์

บริหารศาสตร์(การบริหารเพือ่การพัฒนา

สขุภาวะ) ป.เอก

41 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5105501010 สรุชัย ศาลรัิศ

บริหารศาสตร์(การบริหารการเกษตรและ

ทรัพยากร) ป.เอก

42 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501010 Hirabara Hideaki

บริหารศาสตร์(การบริหารการเกษตรและ

ทรัพยากร) ป.เอก

43 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501014 ประกติต์ โกะสงูเนนิ

บริหารศาสตร์(การบริหารการเกษตรและ

ทรัพยากร) ป.เอก

44 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501001 กติตกิร หาญตระกลู บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

45 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501005 พทธวรรษ วลิยัหงษ์ บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

46 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205501006 รัฐพล พรหมมาศ บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

47 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501002 Mel S. Abas บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

48 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501008 โชคอนนัต์

วาณิชย์เลศิธ

นาสาร บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

49 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501009 ณัฐพงศ์ พยัฆคนิ บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

50 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305501017 ระวี เผ่าหอม บริหารศาสตร์(การบริหารเทคโนโลยี) ป.เอก

51 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403004 เกยีรตศิกัดิ์ ธรรมเสนา การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

52 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403005 ขวัญชนก อนิทะกลู การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

53 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403007 ปนติา ปน๎อนิทร์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

54 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403008 เฉลมิพล วรัิญ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

55 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403009 ชยุต สดุดว้งแกว้ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

56 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403010 ชัชฎากร ละทะโล การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

57 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403011 ทรงศกัดิ์ สทุศัน ์ณ 

อยุธยา

การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

58 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403012 ธรินทร์ญา สวุพานชิ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

59 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403013 ธรียุทธ จันทร์แดง การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

60 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403015 นงนชุ อนิตะ๊แกว้ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

61 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403016 นยันป์พร ถาตะถา การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

62 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403017 ประภาพรรณ เทยีมถวลิ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

63 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403018 พงษพ์ันธ์ ติ๊บธง การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

64 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403019 พรชนก ชัยวงษบ์ตุร การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

65 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403020 มณเฑยีร ค าใจ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท



66 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403021 วราหช์ัย พญาพรหม การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

67 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403023 สาธติ กฤตาคม การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

68 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403024 สายใจ บ าเพ็ญ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

69 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403025 สปุระวนี์ เขื่อนสวุงศ์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

70 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403026 สดุสาคร ทสิาระ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

71 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403027 สดุารัตน์ สายวงค์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

72 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403028 สภุาวดี พรหมบตุร การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

73 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403029 สมินิตราพร สริุนทร์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

74 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403030 พรณิชา สภุาวงค์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

75 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403031 กลุพาภรณ์ สธุาศลิพรมแพร การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

76 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403032 ดวงเดอืน ใจหาญ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

77 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5205403033 สายสดุา จิตรเกษม การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

78 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403001 กฤษณ์ ไชยมาลา การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

79 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403002 เฉลมิชัย ลทัธกิลุ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

80 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403003 ชนะพันธ์ ปน๎ปวงชนม์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

81 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403004 ชาคร นาเคศ เฮงนธิธิันยกลุ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

82 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403005 ณัฐชนติย์ วงศส์กลุเกยีรติ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

83 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403006 ณัฐพล สนใจ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

84 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403007 ทศันยั บญุยืน การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

85 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403008 นคร อุ่นตาน การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

86 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403009 นนัทนา ทองดอนค า การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

87 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403010 นรัุกษ์ นนทรีย์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

88 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403011 เบญจพร เกดิสายทอง การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

89 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403012 ปาลกิา ประเสริฐ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

90 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403013 มาลารัก เพชรคง การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

91 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403014 ร าพรรณ ศริิจันทนนัท์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

92 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403015 วชริาพงค์ โสภา การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

93 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403016 วเิชยีร วชิาเถนิ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

94 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403017 เศกสนัติ์ ศรีทองสขุ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

95 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403018 สงา่ โปธา การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

96 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5305403019 สายวสนัต์ อิ่นค า การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

97 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403001 กอ่เครือ ค าหลี การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

98 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403002 กติตศิกัดิ์ แซล่ี การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท



99 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403003 ครองศกัดิ์ มโนค า การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

100 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403004 จรัสศรี กลมเกลี้ยง การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

101 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403005 จันทร์ธริา พาพันธุ์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

102 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403006 เฉลมิพล มณีวรรณ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

103 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403007 ชยิสรา จันทะโร การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

104 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403008 ชวันลกัษณ์ กาวลิะ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

105 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403009 ณัฐพมิล จันทร์ชว่งชัย การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

106 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403010 ณัฐวรรธน์ บญุมา การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

107 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403011 ธวัชชัย นามจ้อย การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

108 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403012 ธรีะวัฒน์ ปาขันธ์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

109 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403013 นคิม ตุ่นวัน การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

110 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403014 นพินธ์ กาญจนาพศิาล การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

111 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403015 เบญจพร สทุธาวาสน์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

112 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403016 ปรีชาพล ชูชัยมงคล การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

113 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403017 ปยิะนชุ ยะโส การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

114 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403018 พรรณิภา สายหยุด การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

115 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403019 พมิพช์นก ลาพงิค์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

116 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403020 เพ็ญนภา กลุจารุอมร การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

117 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403021 ไพลนิ พงษพ์านชิ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

118 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403022 มนตน์ทัธ์

เลศิเกยีรติ

ด ารงค์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

119 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403023 มนญัชยา อนิตะ๊ชมภู การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

120 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403024 วราภรณ์ มาลารัตน์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

121 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403025 วลนิทพิย์ สเุทพ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

122 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403026 วรีพงษ์ บรรพตรุ่งรัตน์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

123 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403027 สกล แกว้แดง การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

124 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403028 สมพงษ์ วรุิณรัตนกจิ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

125 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403029 สมศกัดิ์ รุ้งแกว้ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

126 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403030 สรพงษ์ กนัทวงศ์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

127 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403031 สรายุทธ มหาไม้ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

128 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403032 สาธติ ไชยเรือน การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

129 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403033 สานติ ปูลู่ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

130 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403034 สามารถ ชุม่ใจ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

131 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403035 สภุาพร สหีาพล การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท



132 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403036 สริุยะ จันทร์ขาว การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

133 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403037 อธพิันธุ์ วไิลลกัษณ์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

134 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403038 อนพุงศ์ อนนัค า การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

135 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403039 อนรุุทธ์ อังศสุงิห์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

136 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403040 อัครวรรษ นวานชุ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

137 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403041 อัตศาสตร์ ปิ่นอนกุลู การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

138 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403042 อารีรัตน์ นวลนอ้ย การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

139 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403043 อศิรา งามเปี่ยม การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

140 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403044 อุษณี กาญจนสนิทิธ์ การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

141 วทิยาลยับริหารศาสตร์ 5405403045 เอกรัฐ ธรรมชัย การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน ป.โท

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 5219101005 ณัฐพงศ์ ภาสดีา เทคโนโลยีภมูทิศัน์

2 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 5219101013 ประวทิย์ อุทศิรัมย์ เทคโนโลยีภมูทิศัน์

3 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 5219101028 อนพุงศ์ นพพบิลูย์ เทคโนโลยีภมูทิศัน์

4 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 5013102319 ภฑัณเชษฐ์ วชิติสโร เทคโนโลยีภมูทิศัน์

5 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 47111526 อมร พรหมาคม ภมูสิถาปต๎ยกรรม

6 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 48111516 เอกวัฒน์ ศรีบญุเรือง ภมูสิถาปต๎ยกรรม

7 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111301 กชกานต์ เรืองวานชิ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

8 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111302 กฤตนนัท์ อดเิรกเกยีรติ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

9 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111303 กฤตนิยั ธริาช ภมูสิถาปต๎ยกรรม

10 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111304 กฤษณา ชา่งเรือ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

11 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111309 เฉลมิรัฐ สมดุใจ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

12 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111315 นนัทพิร จันตี ภมูสิถาปต๎ยกรรม

13 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111316 นธิพิัฒน์ เนยีมสอน ภมูสิถาปต๎ยกรรม

14 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111318 ปยิะณัฐ เมธานนัทวศนิ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

15 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111319 พรุิฬหธ์ร เตชผาตพิงศ์ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

16 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111323 วภิาวี สริุนทร์เซง็ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

17 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111326 สวุทิย์ ฟูใจ ภมูสิถาปต๎ยกรรม

18 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111327 สธุาสณีิ แสงกิ่ง ภมูสิถาปต๎ยกรรม

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



19 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111329 อรรถพงศ์ ฟูเฟื่อง ภมูสิถาปต๎ยกรรม

20 สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4901111332 อุรชา ทบัแย้ม ภมูสิถาปต๎ยกรรม

ล าดับ คณะ รหัสนศ. ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5107101002 กฤษณะ ลาภอารมณ์ การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

2 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5107101003 กติติ ทพิย์มณี การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

3 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5107101007 จิราวรรณ แกว้มี การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

4 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5107101013 ธรีภทัร์ มารยา การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

5 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5107101023 สกุลัยา ชูนวล การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

6 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5107101026 อดภิทัร สขุเกื้อ การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

7 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101001 กฤษดา ดสิลบั การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

8 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101002 จริยา เพชรชนะ การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

9 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101006 พงศธร ศรีรัตน์ การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

10 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101009 มะอลีา ดอเลา๊ะ การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

11 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101011 วาสนา คงวัน การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

12 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101012 วลิาสนิี บญุเมอืง การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

13 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101014 สริุญญา สวัสดิ์วงศ์ การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

14 มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ - ชุมพร 5207101015 อตคิณุ อยู่ดวง การประมง(การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า)

รายชื่อนักศึกษาท่ียงัไม่ได้บัตรประกันอบุัติเหตุกลุ่ม

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชมุพร







                                                                                                                                                                                                                                                               



















 



























                                                                                                                                                                                                                                                               


