
ที่ ชือ่-สกุล โปรแกรม คณะ ชัน้ปี
1 นางสาวจิราภรณ์ เผ่ือวงษ์ การรจัดการทั่วไป ศูนย์แม่สอด 2

2 นางสาวพิมพ์กานต์ ค ายะ การรจัดการทั่วไป ศูนย์แม่สอด 2

3 นายณัฐวุฒิ นากาโน การรจัดการทั่วไป ศูนย์แม่สอด 2

4 นายณัฐธัญ สีประการพ การรจัดการทั่วไป ศูนย์แม่สอด 2

5 นายณชา ธีรานพุัฒนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่สอด 2

6 นายคเชนทร์ สีม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่สอด 2

7 นางสาวเกศแก้ว ตระการดลชัย การประถมศึกษา ศูนย์แม่สอด 2

8 นายธวัชชัย สังข์แดง การบญัชี ศูนย์แม่สอด 2

9 นางสาวนศิรา นนท์ประทาน ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

10 นางสาวปรียาภรณ์ ปนัยะ ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

11 นางสาวจารุวรรณ มณีสุข ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

12 นางสาววิชชุดา ด่านบพุชาติ ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

13 นางสาวพิชมนต์ สีวิใจ ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

14 นายสันติ รันตนารัศมี ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

15 นายกี้ ท้าวสันติชูชัย ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 2

16 นายณัฐพล แซ่ล้ี ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 1

17 นายธงชัย ทรัพย์พนาเวส ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 1

18 นางสาวสร้ายติกา อาบทอง ภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด 1
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19 นางสาวณัฎฐพร  บวัพิมสาย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
20 นางสาวเบญจรัตน ์ บวัสกุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
21 นางสาวรัตนาวดี  เผือกเหลือง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
22 นางสาวศิรภสัสร   พรอนนัท์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
23 นายจาตุรนต์  หนสู่ง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
24 นายทรงสิทธิ์  โพธิ์สว่าง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 4
25 นายวรพล  ปญัสุรินทร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 3
26 นางสาวสุภาวดี  อร่ามรุณ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
27 นางสาวอริสา  ทองอัญชา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
28 นางภทัรภรณ์   กัลปพ์ฤกษ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
29 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
30 นางสาวปยิธิดา เรือนใจดี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
31 นางสาวอารีญา จูด้วง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 3
32 นางสาวชาลิตา ชาติขยัน การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
33 นางสาวนฤนาท เทศประสิทธิ์ การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
34 นางสาวบษุกร แก้วกาหลง การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
35 นางสาวพรศิน ีสุดไทย การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
36 นางสาวยุภาภรณ์ จ าเนยีรพล การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
37 นางสาวสุพัตรา บวับญุ การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
38 นางสาวนติยา ลุทภาพ การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 3
39 นางสาวอัญธิกา แสนนอก การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 2
40 นายฐิติกูร จุ้ยเกตุ การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 2
41 นายวริทธิ์ ชาญถิ่นคง การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 2



42 นายธนนิทร์ พัทธรัญรุ่งเร่ือง การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 2
43 นายวิชญะ แซ่ว้า การท่องเที่ยวฯ วิทยาการจัดการ 2
44 นางสาวนสิน ีนรสาร เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
45 นายธัยการ ลือวัฒนชัย เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
46 นางสาวศิรประภา ไตรดาวสังข์ เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
47 นางสาวนจุรี เตทิ เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
48 นางสาวศศิธร ทองสอาด เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
49 นางสาวปรัชญาภรณ์ สิงหค์ าโม เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
50 นางสาวพรพิมล เตจ๊ะ เศรษฐศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ 2
51 นางสาวแพรชมภ ูนอ้ยดี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 2
52 นางสาวหทัยา เขียวข า การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 2
53 นางสาวนภสัวรรณ แซ่ต้ัง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 2
54 นางสาวกลมรัตน ์เนนิพลับ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 2
55 นางสาววารี กอสัมพันธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 2
56 นางสาวสุภาวดี เถอะจ๋า รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
57 นางสาวกสมน นอ้ยสุข รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
58 นางสาววรรณพร ม่วงเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
59 นางสาวณัฐศิริ เชาว์วิวัฒนากุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
60 นางสาวชญานนัท์ นนัท์ตา รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
61 นางสาววาสิน ีกรพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
62 นางสาวธมลวรรณ บญุหนกั นติิศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
63 นางสาวภสัรา ต๋ันทา นติิศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
64 นางสาวนชิชา จันทร์เปรม รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2



65 นางสาวภานมุาศ มะโน รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ 2
67 นางสาวเกศศิริ วงศ์สองชั้น พัฒนาสังคม มนษุย์ศาสตร์ 2
68 นายธนาคาร เพ็ญฉาย บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
69 นางสาวกัญญารัตน ์ธรรมใจ บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
70 นางสาวสุธาสิน ีอินค า บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
71 นางสาวภทัรานษิฐดา บญุพูลเกิด บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
72 นางสาวภญิญาพัชญ์ อยู่ดี บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
73 นางสาวนภิาพร ค าชุ่ม บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
74 นางสาวนารีรัตน ์เตรียมผล บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
75 นางสาวสุมินตรา สิงโต บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
76 นายเกียรติศักด์ิ กล่ินทุ่ง บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ มนษุย์ศาสตร์ 2
77 นางสาวสุนสิา สุรสร้อย การจัดการโลจิสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

78 นาย สุรศักด์ิ บญุมี การจัดการโลจิสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

79 นายทรัพย์วิจิตร เหมือยฝน การจัดการโลจิสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

80 นางสาวกัณฑาภรณ์ แสนมี่ การจัดการโลจิสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

81 นางสาวกิตติยา อรุณลักษณ์ การจัดการโลจิสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

82 นายพันธกานต์ อ่อนจิ๋ว พลศึกษา ครุศาสตร์ 2

83 นายอมรเทพ พุกนดั สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 2


