


ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

1 นางสาววรกานต์ ศรีเจริญ 64114100204 การประถมศึกษา

2 นางสาวเยาวลักษณ์ ย้ิมสรรเสริญ 64114100221 การประถมศึกษา

3 นางสาวกุลธิดา ออ่นน่ิม 64114100217 การประถมศึกษา

4 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญตุวงษ์ 64114100228 การประถมศึกษา

5 นางสาวศิรินภา ลาภินี 64114100220 การประถมศึกษา

6 นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็ชร์อนิทร์ 64114100224 การประถมศึกษา

7 นางสาวเมธาวี จัดประจง 64114100223 การประถมศึกษา

8 นางสาวนิศารัตน์ โยธะคง 64114100230 การประถมศึกษา

9 นางสาวกัลย์สุดา แก้วเรือง 64114100104 การประถมศึกษา

10 นางสาวนิรชา สินธุเทพรัตน์ 64114100105 การประถมศึกษา

11 นางสาวนิภาพร  แสงแจ้ง 64114100102 การประถมศึกษา

12 นางสาวสุอารีรัตน์ ว่องนิติรัตตกุล 64114100108 การประถมศึกษา

13 นางสาวศศิธร ไทยสวัสด์ิ 64114100111 การประถมศึกษา

14 นางสาวอัญชนา กล่ินดอกแก้ว 64114100101 การประถมศึกษา

15 นางสาวปานหทัย เกิดศิลป์ 64114100114 การประถมศึกษา

16 นางสาวศศิธร ไทยสวัสด์ิ 641141001 การประถมศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

17 นางสาวกัญญารัตน์ พระบ ารุง 641141001 การประถมศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

18 นางสาวชลธิชา ขันนาค 64114100206 การประถมศึกษา

19 นางสาวอาภัสรา เนียมค า 64114100205 การประถมศึกษา

20 นางสาวอนันฑิตา ใจรักดี 64114100211 การประถมศึกษา

21 นางสาวสิริวิมล มณีรัตน์ 64114100210 การประถมศึกษา

22 นางสาวเมธิณี ลาไป 64114100214 การประถมศึกษา

23 นางสาวทิพย์ปรียา ฉายา 64114100219 การประถมศึกษา

คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 263 คน คณบดี อ.ดร.ภัสยกร เลำสวัสดิกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เทพสตรีต้ำนภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2564



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

24 นางสาวสุนิสา นาคสุข 64114100229 การประถมศึกษา

25 นางสาวเจณิสตา ผลวิสุทธ์ิ 64114100226 การประถมศึกษา

26 นางสาวเพ็ญนภา รอดห้อย 64114100122 การประถมศึกษา

27 นางสาวธนภรณ์ ชัยดา 63114100113 การประถมศึกษา

28 นางสาวกัลยรัตน์ ภู่เงินงาม 63114100102 การประถมศึกษา

29 นางสาว พิมประภา ใจบุญ 63114100107 การประถมศึกษา

30 นางสาวสุทธินันท์ แย้มมาก 63114100117 การประถมศึกษา

31 นางสาวกาญจนา ดาสวัสด์ิ 63114100129 การประถมศึกษา

32 นางสาวพรนัชชา ดีพร้อม 63114100126 การประถมศึกษา

33 นางสาววิไลวรรณ ใจเอม 63114100127 การประถมศึกษา

34 นายประกายกานต์ จันธินุมาส 63114100124 การประถมศึกษา

35 นางสาวสุวรรณา  เอก จีน 64114100209 การประถมศึกษา 

36 นางสาววรรณสิริ  ปัดชัยยัง  66114100105 การประถมศึกษา 

37 นางสาวเกสรา จุทานัน 63114160213 การศึกษา ปฐมวัย 

38 นางสาวปัทมวรรณ จันทวงศา 60115160111 การศึกษา ปฐมวัย 

39 นางสาวปาริชาติ มังกาลัง 64114160223 การศึกษาปฐมวัย

40 นางสาวชฎา มีชีพกิจ 64114160128 การศึกษาปฐมวัย

41 นางสาวธิดาชนก ด าชู 64114160107 การศึกษาปฐมวัย

42 นางสาวนิตยา ไชยศรี 64114160121 การศึกษาปฐมวัย

43 นางสาวเอมิกา 64114160119 การศึกษาปฐมวัย

44 นางสาวทิพวรรณ ทองสวรรค์ 64114160116 การศึกษาปฐมวัย

45 นางสาวอมรรัตน์ ทิมเงิน 64114160105 การศึกษาปฐมวัย

46 นางสาวพัชรินทร์ ดีรบรัมย์ 64114160130 การศึกษาปฐมวัย

47 นางสาววรินภร รัตนายน 64114160102 การศึกษาปฐมวัย

48 นางสาวนัทธกานต์ สุขีธรรม 02 การศึกษาปฐมวัย กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

49 นางสาวปาริชาติ มังกาลัง 64114160223 การศึกษาปฐมวัย

50 นางสาวศศิชา ซ่ือตรง 63114160230 การศึกษาปฐมวัย



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

51 นางสาวจิรัชญา พิมเสน 63114160224 การศึกษาปฐมวัย

52 นางสาวสุทธิชา กล่ าภากร 63114160202 การศึกษาปฐมวัย

53 นางสาวนฤมล ทองเพ็ชร์ 62114160210 การศึกษาปฐมวัย

54 นางสาวศิริพร ดาวฤกษ์ 62114160206 การศึกษาปฐมวัย

55 นางสาววริศรา อนิพะราม 62114160119 การศึกษาปฐมวัย

56 นางสาว สมหญิง ปานอนิทร์ 61115160103 การศึกษาปฐมวัย

57 นางสาวสุวรรนา เวียนเป๊ะ 61115160222 การศึกษาปฐมวัย

58 นางสาววันทนีย์ กอกัน 61115160113 การศึกษาปฐมวัย

59 นางสาววิภาดา พิลาทอง 61115160116 การศึกษาปฐมวัย

60 นางสาวสุธาสินี ศิริมาก 61115160228 การศึกษาปฐมวัย

61 นางสาวชนิตา สรสิทธ์ิ 61115160211 การศึกษาปฐมวัย

62 นางสาวกนกวรรณ ทองส าฤทธ์ิ 61115160227 การศึกษาปฐมวัย

63 นางสาวกุลรดา  ปล้องทอง 61115160218 การศึกษาปฐมวัย

64 นางสาว กรกนก กันกลางดอน 61115160230 การศึกษาปฐมวัย

65 นางสาวฐิติมา เกษวงษ์ 60115160121 การศึกษาปฐมวัย

66 นางสาววิภาดา พ่ึงรูป 60115160104 การศึกษาปฐมวัย

67 นางสาวปนัดดา  อุบลกิจ 60115160124 การศึกษาปฐมวัย

68 นางสาวเรือนแก้ว ก าแหงหาญ 60115160107 การศึกษาปฐมวัย

69 นางสาวพิมพ์ชนก  เอกวัฒน์ 60115160218 การศึกษาปฐมวัย

70 นางสาวสุภาวดี บุญผ่ึง 60115160128 การศึกษาปฐมวัย

71 นางสาวเรืองลดา กุลทนันท์ 60115160106 การศึกษาปฐมวัย

72 นางสาวณัฐรดี มีฤาษี 60115160102 การศึกษาปฐมวัย

73 นางสาวฐิติภรณ์ มูลณั 60115160120 การศึกษาปฐมวัย

74 นางสาวอริศรา ภู่ยาโต 60115160116 การศึกษาปฐมวัย

75 นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์ชุน 60115160119 การศึกษาปฐมวัย

76 นางสาวหทัยพรรณ   เข้มสกุล 60115160122 การศึกษาปฐมวัย

77 นางสาวนันทพร เงินอุปถัมภ์ 60115160117 การศึกษาปฐมวัย
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78 นางสาววรัญญา พิลา 60115160115 การศึกษาปฐมวัย

79 นางสาวกัญนิภา พงษ์ดี 60115160130 การศึกษาปฐมวัย

80 นางสาวพิมพ์ชนก เอกวัฒน์ 60115160218 การศึกษาปฐมวัย

81 นางสาววิภาวี  ศิริพลมุข 60115160228 การศึกษาปฐมวัย

82 นางสาวกัลยกร  ศรีด า 60115160206 การศึกษาปฐมวัย

83 นางสาวสุกัญญา เพ็งบุญ 60115160127 การศึกษาปฐมวัย

84 นางสาวอังคณา ทองช่ืน 60115160112 การศึกษาปฐมวัย

85 นายทิวากร  บุญโช 60115160220 การศึกษาปฐมวัย

86 นางสาวนาตาชา น้อยเเสง 60115160118 การศึกษาปฐมวัย

87 นางสาวสุนิสา หนองข่า 60115160229 การศึกษาปฐมวัย

88 นางสาวปิยธิดา เต็มหัตถ์ 60115160108 การศึกษาปฐมวัย

89 นางสาวมลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 60115160209 การศึกษาปฐมวัย

90 นางสาววรดา อนิทร์แรม 60115160221 การศึกษาปฐมวัย

91 นางสาวอรัญญา  สุดสง่า 60115160219 การศึกษาปฐมวัย

92 นางสาวมีนตรา อัคคีโรจน์ 60115160203 การศึกษาปฐมวัย

93 นางสาวศิริรักษ์ เหมือนนรุธ 60115160215 การศึกษาปฐมวัย

94 นางสาวพนิดา หินกลม 60115160230 การศึกษาปฐมวัย

95 นางสาวสิรินทรา โมลา 60115160207 การศึกษาปฐมวัย

96 นางสาวจุฑาทิพย์ ขันตี 60115160212 การศึกษาปฐมวัย

97 นางสาวศิริรักษ์ เหมือนนรุธ 60115160215 การศึกษาปฐมวัย

98 นางสาว พิยดา  เปล่งอร่าม 64114160216 การศึกษาปฐมวัย

99 นางสาวขนิษฐา ธาราฉัตร 60115160208 การศึกษาปฐมวัย

100 นางสาวนันทเกด ค าทอง 63114280120 จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว

101 นางสาวอมราพร รุ่งเรือง 61115280106 จิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา

102 นายศุภวิชญ์ วิริยะพงศ์พันธ์ุ 64114280112 จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว

103 นางสาวขวัญฤดี เวชสรณ์สุธี 64114280116 จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว

104 นางสาวพรกนก แซ่ล้ี 63114280112 จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว
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105 นางสาวพรรณทิพย์ ชัยบ ารุง 64114280115 จิตวิทยาและการแนะเเนว

106 นางสาวจิตติมา ตะเพียนทอง 64114280123 จิตวิทยาและการแนะแนว

107 นางสาวปนัดดา สุขธรรม 64114280105 จิตวิทยาและการแนะแนว

108 นางสาวสมฤทัย ปานบัว 64114280119 จิตวิทยาและการแนะแนว

109 นางสาว บุษยา ลังกาทรง 64114280127 จิตวิทยาและการแนะแนว

110 นายพีระพงศ์  เสือพิมพา 64114280129 จิตวิทยาและการแนะแนว

111 นางสาวนริสสา กล่ินกลัด 63114280125 จิตวิทยาและการแนะแนว

112 นาย ศุภกิตต์ิ อยู่เย็น 63114280106 จิตวิทยาและการแนะแนว

113 นางสาววรัญญา น้อยเจริญ 63114280110 จิตวิทยาและการแนะแนว

114 นางสาววิลิลยา เดิมสลุง 63114280111 จิตวิทยาและการแนะแนว

115 นางสาวศิริรัตน์ แก้วกัลยา 63114280128 จิตวิทยาและการแนะแนว

116 นางสาวอภิสมัย มีศรี 62114280119 จิตวิทยาและการแนะแนว

117 นายทศพล  ชะนา 62114280104 จิตวิทยาและการแนะแนว

118 นางสาว ฐิติมา เพียแก้ว 62114280111 จิตวิทยาและการแนะแนว

119 นางสาวกิระนันท์ วงศ์ศิริ 62114280130 จิตวิทยาและการแนะแนว

120 นางสาวขวัญจิรา สุขคล้อย 62114280116 จิตวิทยาและการแนะแนว

121 นายติณณ์รดิศ บุญพยา 61115280130 จิตวิทยาและการแนะแนว

122 นางสาวณัชณรัญชน์ เถ่ือนทอง 61115280213 จิตวิทยาและการแนะแนว

123 นางสาว เขมิกา กองแก้ว 64114280101 จิตวิทยาและการแนะแนว

124 นายสราวุฒิ คร้ามดี 61115280125 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

125 นาย พันธกานต์ เงินลา 61115280127 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

126 นางสาว อุดมศรี กองแก้ว 61115280117 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

127 นางสาวอภิญญา คนซ่ือ 61115280218 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

128 นายศุภชัย บัวเชย 61115280201 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

129 นางสาว นะมามิ รอดเรือง 61115280208 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

130 นางสาว ศิริรัตน์ แป้นทรัพย์ 61115280120 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

131 นางสาว กฤษณา คงรัก 61115280219 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
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132 นางสาวอมราพร รุ่งเรือง 61115280106 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

133 นางสาว ดารารัตน์ ออ่นส าลี 61115280121 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

134 นางสาว สุนิสา จ่ันล่ัน 61115280206 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

135 นางสาวนิพาดา บุญธรรม 61115280126 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

136 นางสาวกนกวรรณ บุษบา 61115280123 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

137 นายธนบดี วิมล 61115280119 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

138 นางสาวสโรชา บัวรักษ์ 61115280122 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

139 นายกฤษดาวุธ พลัง 61115280116 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

140 นางสาวชนาภา ลัพธิโสภณ 61115280111 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

141 นางสาวนงลักษณ์ เจริญวัย 61115280214 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

142 นายอภิสิทธ์ิ ขวัญสุข 61115280209 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

143 นางสาวนันทวรรณ ตาแก้ว 61115280110 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

144 นาย วัลลภ ถานาน 61115280129 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

145 นางสาวเพ็ญนภา แสงชัย 61115280204 จิตวิทยาการแนะแนวและพละศึกษา

146 นางสาวอทิตยา  ปานงาม 62114280108 จิตวิยาและการแนะแนว

147 นางสาว เนตรชนก  แก้วกล่ า 64114160106 ปฐมวัย

148 นางสาวณัฐวดี สินเธาว์ 64114160104 ปฐมวัย

149 นางสาว ศุภิสรา พืชงาม 64114160117 ปฐมวัย

150 นางสาวเกตุศิราณี  รีชา 63114160222 ปฐมวัย

151 นางสาวเมทินี ไกลค าทูล 62114160226 ปฐมวัย

152 นางสาวปาริชาติ ศรีวิลัย 61115160217 ปฐมวัย

153 นางสาวประวาลวรรณต์ เอ็มมูล 61115160219 ปฐมวัย

154 นายอติกานต์ บุญมี 64114160129 ประถมวัย

155 นางสาวสุธาสินี เกตุนวม 64114100212 ประถมศึกษา

156 นางสาววรลักษณ์ กสินังค์ 64114100225 ประถมศึกษา

157 นายชัชชัย จ าปาย้อย 63114500111 พลศึกษา

158 นายพงศ์ภรณ์ มุงรัง 64114500110 พลศึกษา



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

159 นายชัชชานันท์ ใจผ่อง 64114500230 พลศึกษา

160 นายกฤษฎา ด าข า 63114500220 พลศึกษา

161 นายเกียรติศักด์ิ อังกูรขจร 63114500204 พลศึกษา

162 นายกิติพงษ์ แสงจันทร์ออ่น 63114500129 พลศึกษา

163 นายกฤษดา แช่มช้อย 63114500122 พลศึกษา

164 นายเจริญสุข แซ่เล้า 63114500209 พลศึกษา

165 นายปัญจพล ส าลี 63114500205 พลศึกษา

166 นางสาวอรญา อุดมพร 63114500214 พลศึกษา

167 นาย ธีรเทพ โอนออ่น 63114500223 พลศึกษา

168 นางสาววิชญาพร ธรรมราชา 63114500119 พลศึกษา

169 นายจิราเมธ ชิดชอบ 63114500213 พลศึกษา

170 นายศิรา น้อยแก่นชู 63114500224 พลศึกษา

171 นาย ธนภัทร เวชชศาสตร์ 63114500208 พลศึกษา

172 นายเกียรติศักด์ิ ศิลา 63114500118 พลศึกษา

173 นาย ณัฐกิตต์ แจ่มเจริญ 63114500124 พลศึกษา

174 นางสาวพีรยา ศรีวิระ 63114500219 พลศึกษา

175 นาย ทีฆทัศน์ ประเสริฐ 62114500208 พลศึกษา

176 นายคมสัน  บุญเมฆ 62114500118 พลศึกษา

177 นาย จิรพัฒน์ ปานอนิทร์ 62114500130 พลศึกษา

178 นายโสภณ ฉิมมา 62114500114 พลศึกษา

179 นางสาวศิริวรรณ์ สุขเกษม 62114500119 พลศึกษา

180 นายณัฐพล สนธิโพธ์ิ 62114500104 พลศึกษา

181 นายปริญญา สวัสดี 62114500211 พลศึกษา

182 นายณัฐพล แย้มแสง 62114500102 พลศึกษา

183 นายจักริน นิลละออ 62114500105 พลศึกษา

184 นาย ชลสิทธ์ิ มีเหลือ 62114500205 พลศึกษา

185 นายณัฐพล สนธิโพธ์ิ 62114500104 พลศึกษา



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

186 นายศรุต ภู่ระหงษ์ 62114500116 พลศึกษา

187 นายจิรายุ ดาวขุนทด 62114500217 พลศึกษา

188 นายศรัณย์ นพเก้า 62114500227 พลศึกษา

189 นายชลธร ร่างใหญ่ 62114500226 พลศึกษา

190 นางสาวดวงกมล มีจุล 62114500215 พลศึกษา

191 นายภัทรพงษ์ นงนุช 62114500229 พลศึกษา

192 นางสาวกนกวรรณ สนด า 62114500122 พลศึกษา

193 นายสาริน แก้วธรรมคุณ 62114500126 พลศึกษา

194 นาย ทีฆทัศน์ ประเสริฐ 62114500208 พลศึกษา

195 นายปธาน บ ารุง 62114500213 พลศึกษา

196 นายปิยะ ดงอามาตย์ 62114500120 พลศึกษา

197 นายกันณพงศ์ พัทยา 62114500110 พลศึกษา

198 นาย ศรนรินทร์ ทองสีม่วง 62114500109 พลศึกษา

199 นายต่อพงศ์ สืบเนียม 62114500113 พลศึกษา

200 นางสาว วรพิชญา กฤษณจันทร์ 62114500101 พลศึกษา

201 นางสาวอาภัสรา ทองท ากิจ 62114500218 พลศึกษา

202 นางสาวณัฐวรา สุมานิตย 62114500202 พลศึกษา

203 นางสาวสุจิตรา เพ่ิมพูล 62114500224 พลศึกษา

204 นางสาว สุภาวดี แจ่มศรี 62114500201 พลศึกษา

205 นาย พงศกร แสวงเจริญ 62114500210 พลศึกษา

206 นายทศวรรษ  พลอยชู 62114500124 พลศึกษา

207 นายสุทธินัย ใจดี 62114500111 พลศึกษา

208 นายภาณุพงศ์ ออ่นธรรม 62114500221 พลศึกษา

209 นายชลธร ร่างใหญ่ 62114500 พลศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

210 นายฐาปกรณ์ ใจเฉ่ือย 62114500220 พลศึกษา

211 นายสราวุฒิ รวมสันเทียะ 62114500107 พลศึกษา

212 นายจักริน นิลละออ 62114500105 พลศึกษา



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

213 นางสาวปัทมพร คัมภิรานนท์ 62114500108 พลศึกษา

214 นายเนธิพงษ์ ม่ันสลุง 62114500106 พลศึกษา

215 นางสาวสุนิตา ทองเสง่ียม 62114500128 พลศึกษา

216 นางสาวนพรดา หล่ันจันทึก 62114500129 พลศึกษา

217 นายชลันธร แก้วสุวรรณ 62114500121 พลศึกษา

218 นางสาว วรพิชญา กฤษณจันทร์ 62114500101 พลศึกษา

219 นายปริญญา สวัสดี 62114500211 พลศึกษา

220 นายเอกอนันต์ ขันศิริวงศ์ 62114500103 พลศึกษา

221 นางสาวปัทมพร คัมภิรานนท์ 62114500108 พลศึกษา

222 นางสาวเพชรรัตน์ บุญป้ัน 62114500117 พลศึกษา

223 วราวุธ วังเกษียร 62114500125 พลศึกษา

224 นางสาวจุไรวรรณ สาครรัตน์ 62114500223 พลศึกษา

225 นายจักษณัฐ ใจเท่ียง 62114500209 พลศึกษา

226 นายจตุรงค์ พลอยเขียว 62114500203 พลศึกษา

227 นางสาวธันยพร น้อยมาลา 62114500204 พลศึกษา

228 นางสาวศิริลักษณ์ พันพัว 62114500206 พลศึกษา

229 นายจิรวุฒิ แจ่มจันทร์ 62114500219 พลศึกษา

230 นางสาวธันยพร น้อยมาลา 62114500204 พลศึกษา

231 นางสาวสินาภรณ์ เสาระโส 61115500206 พลศึกษา

232 นายเอสเธอร์ ประคองใจ 61115500118 พลศึกษา

233 นางสาวจีรนันท์ วงษศรี 61115500116 พลศึกษา

234 นางสาวณัฐธิดา เรืองศรี 61115500124 พลศึกษา

235 นางสาวณัฐธิดา ตะกรุดราช 611155001 พลศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

236 นายอาทิตทัศน์  สอนดา 61115500108 พลศึกษา

237 นายธีระณัฐ ทองไทย 61115500121 พลศึกษา

238 นาย สุริโย เรียบร้อย 61115500208 พลศึกษา

239 นางสาวณัฐพร แก้วตาล 61115500228 พลศึกษา



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ  

240 นายเนติพงศ์  เอี่ยมโซ้ 61115500122 พลศึกษา

241 นางสาวเมทินี  วาทิน 61115500219 พลศึกษา

242 นางสาวประกายแก้ว ค าสุข 61115500128 พลศึกษา

243 นางสาวสุวนันท์ภู่ประสงค์ 61115500101 พลศึกษา

244 นางสาว นิสา ไทยย้ิม 60115500105 พลศึกษา

245 นายสมประสงค์ แสนทวี 60115500202 พลศึกษา

246 นายบุญพงษ์  ชวดสลุง 60115500128 พลศึกษา

247 นายศุภากร อนุลักษ์ 60115500115 พลศึกษา

248 นางสาวณัฐมล แพงวงษ์ 60115500203 พลศึกษา

249 นายธีรวุฒิ โขสันเทียะ 60115500117 พลศึกษา

250 นาย อภิชัย บัวไขย์ 60115500108 พลศึกษา

251 นางสาวไปรยา สุขสม 60115500129 พลศึกษา

252 นางสาวชนากานต์ เอี่ยมส าอางค์ 60115500208 พลศึกษา

253 นางสาวศิริพร จันทะสอน 60115500213 พลศึกษา

254 นางสาวจินตนา นาคน้อย 60115500102 พลศึกษา

255 นางสาวนริศรา  หนู พิน  63114500127 พลศึกษา 

256 นายอัษฎายุท  สุวรรณ รัฐ  62114500216 พลศึกษา 

257 นายชัชวาล ม่ันรอด 61115500207 พลศึกษา 

258 นางสาวเปรมฤทัย ทองประหยัด  1 พลศึกษา  กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

259 นายธนาภู รามัญวงค์ 63114500109 พลศึกษา 

260 นางสาวลลิตา ขวัญศรี 62114500123 พลศึกษา 

261 นางสาว กรพินธ์ุ บุญศิลป์ 64114100216 การประถมศึกษา ค.บ.4ปี

262 นายกฤษดาวุธ พลัง 61115280116 จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา

263 นางสาวชมภูนุช ประสงค์เงิน 64114530203 อังกฤษคบ.4 ปี



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

1 นางสาวธวัลรัตน์   บุญมี 64124640105 เทคโนโลยีดิจิทัล

2 นางสาวสุวรรณา  จันทรา 64124640106 เทคโนโลยีดิจิทัล

3 นางสาว จุฑาทิพ บุญญโต 64122640102 เทคโนโลยีดิจิทัล

4 นายอนุชา ทองโสม 64122640111 เทคโนโลยีดิจิทัล

5 นายภานุพงศ์ เฉ่ือยราษฎร์ 64124440111 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6 นางสาวฉัตราพร ศรีสุวรรณ 64124440101 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

7 นางสาวธิดารัตน์ เจริญสุข 63124440126 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

8 นายกิตติชัย ระมัดตน 62124440112 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

9 นางสาว จณิสตา พงษ์ไพร 62124440111 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

10 นาย กิตติศักด์ิ เอี่ยมส าอางค์ 62124440101 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

11 นายนราธิป  จันทะคล้อย 62124440105 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

12 นายณภัทร วงษ์พยอม 61124440122 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

13 นายเฌอ นนทะโคตร 61124440133 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

14 นางสาวศศิธร. จันทร์โทกุน 61124440 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

15 นายศุภกร วีระกังวานกุล 611244401 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

16 นางสาวสินาลักษณ์ เสาระโส 63124640102 เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 นายชนะชนม์ เอี่ยมสุวรรณ์ 62124640116 เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 นายวรวัตร สุวรรณะ 62124640103 เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 นางสาวธัณยาภัทร์ ธนาเศรษฐ์วรกุล 62122640113 เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 นางสาววราภรณ์ พรหมศักดา 61115260209 คอมเตอร์ศึกษา

21 นางสาวอัจฉริยา เปร่ียมวงษ์ 63114260212 คอมพิวเตอร์ศึกษา

22 นางสาวเขมมิกา สุขปราง 631142601 คอมพิวเตอร์ศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

23 นางสาวธันย์ชนก สอนมาก 63114260125 คอมพิวเตอร์ศึกษา

24 นางสาวพรธีรา ค าแก้ว 62114260125 คอมพิวเตอร์ศึกษา

25 นางสาว กัญญาภัค  ศรีช านาญ 62114260203 คอมพิวเตอร์ศึกษา

26 นายศุภรักษ์ นาควะรี 62114260224 คอมพิวเตอร์ศึกษา

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เทพสตรีต้ำนภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2564

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 42 คน คณบดีช่ือ รศ.ดร.รัชดำภรณ์ อมรชีวิน



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

27 นางสาวปริศญาภรณ์ ธรรมมะ 621142601 คอมพิวเตอร์ศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

28 นางสาวศุภดา เบียดนอก 62114260103 คอมพิวเตอร์ศึกษา

29 นางสาวอนัญพร พ่วงวงษ์ 61115260208 คอมพิวเตอร์ศึกษา

30 นายเทพบุญ กรอบมุข 61115260127 คอมพิวเตอร์ศึกษา

31 นางสาวพิยดา ลาด า 61115260204 คอมพิวเตอร์ศึกษา

32 นางสาวปัฐธวีภรณ์ ฟักมณี 61115260211 คอมพิวเตอร์ศึกษา

33 นางสาวหสวรรษ สูนประหัต 61115260104 คอมพิวเตอร์ศึกษา

34 นายณัฐวุฒิ พันธ์ุออน 60115260202 คอมพิวเตอร์ศึกษา

35 นางสาวธนวรรณ  เปรมปาน 60115260112 คอมพิวเตอร์ศึกษา

36 นางสาว พิชญธิดา ปิยะสอน 64124440139 มัลติมีเดีย

37 นาย ณัฐกานต์ แก้วกัญญา 64124440137 มัลติมีเดีย

38 นายภมรินทร์ วัฒนจันทร์ 631246301 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

39 นางสาวจิดาภัทร ทองจันทร์ 631246301 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

40 นางสาวอาทิตยา ครัวกลาง 631246301 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

41 นาย ณัฐนันท์ ย้ิมศิลป์ 62124630108 วิทยาการคอมพิวเตอร์

42 นางสาวสุธิดา อวดคม 61124630105 วิทยาการคอมพิวเตอร์



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

1 นาย พิเชฐพงศ์ จ าปา 64152580115 เทคโนโลยีเคร่ืองกล

2 นายณัฐพงศ์ สิมมา 63152580110 เคร่ืองกลเทียบโอน

3 นายอติเทพ รูปเล็ก 64154580101 เทคโนโลยีเคร่ืองกล

4 นายหฤษฎ์ ย้ิมเจริญ 64154580102 เทคโนโลยีเคร่ืองกล

5 นาย เกียรติศักด์ิ หุ้มเเพร 63152580121 เทคโนโลยีเคร่ืองกล

6 นาย ณัฐภัทร แก้วมีศรี 64152580109 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 

7 นาย จิรวุฒิ เกษประยูร 64152580122 เทคโนโลยีเคร่ืองกล (เทียบโอน)

8 นาย สัณหพิชญ์ เอกเกิด 631525801 เทคโนโลยีเคร่ืองกล(เทียบโอน) กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

9 นายจุมพล สีสม 63152430109 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

10 นางสาวเมภาวดี ออ่นส าอาง 61154430104 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

11 นายศุภกิตต์ิ ปภูสโร 63152580118 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล

12 นางสาวจิตณิษา จันคูณ 62154430102 ไฟฟ้า4ปี

13 นายสิทธิชัย มานะทัศน์ 64152430118 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

14 นายณกรณ์ ใยบัว 611544301 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

15 นายรังสิมันต์ พิริยะ 611544301 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

16 นายภวัต ทรัพย์สกุล 641524301 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เทียบโอน) กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

17 นาย ภควัต ทรัพย์สกุล 64152430108 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเทียบโอน

18 นางสาวณัฐธกานต์ วรธรรมาทิพย์ 62154520105 การจัดการอุตสาหกรรม

19 นางสาวดาริกา  ศรีสมบัติ 62154520106 การจัดการอุตสาหกรรม

20 นางสาว ธัญจิรา จันทะศรี 61164620113 วิศวกรรมสารสนเทศเเละการส่ือสาร

21 นางสาวชลธิชา ฝาชัยภูมิ 64162620108 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

22 นางสาวนวพร วงษ์ศรีสุข 62162620103 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

23 นาย สันติภพ ประกอบทอง 62162620101 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

24 นางสาวเกวลี สุทธิสถิตย์ 64162620112 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

25 นางสาว สโรชา โพธ์ิศรี 62164620104 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

26 นายสุริยา เอมอิ่ม 61164620102 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เทพสตรีต้ำนภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 38 คน คณบดี อ.ดร.สกุล ค ำนวนชัย



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

27 นายปัญญากร โรจนปาน 61164620103 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

28 นางสาวกฤษล ผ่องพันธ์ชัย 61164620110 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

29 นายกมลกฤต ผ่องพันธ์ชัย 61164620108 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

30 นางสาวจารุวรรณ สระพวงภู่ 64162620106 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

31 นางสาวนารีรัตน์ แสงจุ้ยวงษ์ 62162620110 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

32 นายเฉลิม รักรุกรบ 61164620105 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

33 นางสาวสุรัตน์วดี เกาะเเก้ว 64154530105 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

34 นางสาว จุฑามาศ นิยะสม 64154530102 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

35 นางสาว จรรยาพร เทียนนาวา 62154530101 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

36 นายศุภสิทธ์ิ ภู่แพร 62154530 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

37 นายภูมิพัฒน์  สาททอง 59154530101 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

38 นายปัณณพร  ค าทิต๊ะ 63154430101 อุตสาหกรรมไฟฟ้า4ปี



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

1 นายเอกลักษณ์ พิมพ์สวัสด์ิ 62114530104 เอกภาษาอังกฤษ คบ.

2 นายนิวุฒิ วรช่ืน 62114320117 ดนตรีศึก

3 นาย ชินวัตร อยู่ศรี 63114320122 ดนตรีศึกษา

4 นางสาวโชติกา สุวรรณพรม 63114320101 ดนตรีศึกษา

5 นางสาวพิมพ์ผกา สุขส าราญ 63114320202 ดนตรีศึกษา

6 นายทศพร โพธ์ิแฉล้ม 62114320121 ดนตรีศึกษา

7 นาย นรเศรษฐ์ ดิษฐบรรจง 62114320126 ดนตรีศึกษา

8 นายเฉลิมขวัญ พัฒนชัย 62114320102 ดนตรีศึกษา

9 นางสาว วราภรณ์ สรไชยากร 6211432109 ดนตรีศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

10 นายปฏิภาณ อนิทร์ประสิทธ์ิ 62114320104 ดนตรีศึกษา

11 นายเสรี วุยชัยภูมิ 1 ดนตรีศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

12 นายประวิทย์ พุกซ่ือ 1 ดนตรีศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

13 นางสาวทัศนีย์วรรณ อนิปนาม 62114320107 ดนตรีศึกษา

14 นางสาวพัชรินทร์. ล้านทอง 60115320108 ดนตรีศึกษา

15 นาย ทวัฒชัย มุจรินทร์ 60115320103 ดนตรีศึกษา

16 นางสาวเรืองวลี สุขใส 60115320106 ดนตรีศึกษา

17 นายณัฐพงศ์ โชคมีสุข 60115320204 ดนตรีศึกษา

18 นายนครินทร์ แก่นสน 60115320213 ดนตรีศึกษา

19 นายวารุต เชยชม 60115320216 ดนตรีศึกษา

20 นายวันเฉลิม กายแก้ว 60115320203 ดนตรีศึกษา

21 นางสาววิภาวรรณ เสมาทอง 64154750122 นิติศาสตร์

22 นางสาวอัญลญา ระน้อย 631547501 นิติศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

23 นายชานนท์ รักงาม 631547501 นิติศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

24 นายปฏิญากรณ์ แบ่งส่วน 62154750136 นิติศาสตร์

25 นางสาวน  าทิพย์ ทองนาค 621547501 นิติศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เทพสตรีต้ำนภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2564

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 266 คน คณบดี ผศ.เพชรรัตน์  บริสุทธ์ิ



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

26 นางสาวพรรภัสสา นิลละออ 62154750108 นิติศาสตร์

27 นายณัฐพงษ์ กันธนู 62154750146 นิติศาสตร์

28 นางสาว ณัฐกุล ช่ืนแช่ม 62154750126 นิติศาสตร์

29 นางสาว จันทิมา บุญทับ 62154750140 นิติศาสตร์

30 นางสาว หทัยทิพย์ ไทยนิยม 621547501 นิติศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

31 นางสาวพรรณฐิตา วรรณทอง 62154750107 นิติศาสตร์

32 นางสาวกาญจนา ขันเชื อ 64114550219 ภาษาไทย

33 นางสาวศุจินธรา ศรีสอน 64114550117 ภาษาไทย

34 นางสาวณญาฎา ควรชม 64114550224 ภาษาไทย

35 นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์ 65114550119 ภาษาไทย

36 นางสาวสุวิภา จันทะขิน 64114550217 ภาษาไทย

37 นางสาวกมลมณี บุญวิพัก 64114550207 ภาษาไทย

38 นายณัฐวุฒิ อาจป้อง 64114550105 ภาษาไทย

39 นางสาวชาลิสา เย็นฉ่ า 64114550112 ภาษาไทย

40 นางสาวปวันรัตน์ จอยนอก 64114550202 ภาษาไทย

41 นางสาวสุชานันท์ ชวดสลุง 64114550121 ภาษาไทย

42 นางสาวณัฐวิภา สีหาราช 64114550111 ภาษาไทย

43 นางสาวโสภิตา อยู่นคร 63114550207 ภาษาไทย

44 นายไชยนัน พรหมวาส 63114550210 ภาษาไทย

45 นาย เฟ่ืองระบิล ภาคเมธี 63114550110 ภาษาไทย

46 นางสาวเพชรรัตน์ แซ่หลี 63114550209 ภาษาไทย

47 นางสาวกนกพร ลิ มวิโรจน์ 63114550229 ภาษาไทย

48 นายสุขสวัสด์ิ อาภากุลอนุ 631145501 ภาษาไทย กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

49 นางสาวสุชาดา บุญเลิศ 63114550219 ภาษาไทย

50 นายไชยนันท์ พรหมวาส 63114550210 ภาษาไทย

51 นายเกรียงศักด์ิ พูลพะเนียด 62114550209 ภาษาไทย

52 นางสาวมยุริญ แสนบุญดี 204 ภาษาไทย กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

53 นางสาววณารี สวนข า 62114550111 ภาษาไทย

54 นางสาวนิตยา ผุดผ่อง 62114550112 ภาษาไทย



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

55 นางสาวพรรณราย คล้ายเรียน 62114550208 ภาษาไทย

56 นางสาวศิริวิมล มะยมทอง 62114550228 ภาษาไทย

57 นางสาววชิรญาณ์ ชะเอม 62114550125 ภาษาไทย

58 นางสาวนภัสวรรณ์  พลายฤทธ์ิ 62114550119 ภาษาไทย

59 นางสาวนันทกา สัญญะวิรี 62114550123 ภาษาไทย

60 นางสาวมยุรี   ปล่ังกลาง 62114550207 ภาษาไทย

61 นางสาวอนุพร สุนทรเกษตร 62114550127 ภาษาไทย

62 นางสาวกัญญารัตน์ สมศรีแสง 62114550108 ภาษาไทย

63 นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง 62114550103 ภาษาไทย

64 นางสาวนภัสสร ทานบุญ 62114550124 ภาษาไทย

65 นางสาวชนการณ์ เฟ่ืองงาม 62114550218 ภาษาไทย

66 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคงวงษ์ 62114550216 ภาษาไทย

67 นางสาวสุพรรษา ประดิษฐ์มนต์ 62114550121 ภาษาไทย

68 นางสาวฐิติพร ส าริดเป่ียม 61115550111 ภาษาไทย

69 นางสาวน  าฝน ขันลา 61115550115 ภาษาไทย

70 นางสาวร าไพ ดีอเีม้ง 61115550125 ภาษาไทย

71 นางสาววิลาวัลย์ ภักดี 61115550130 ภาษาไทย

72 นายดนุพร พุฒติ 601155502 ภาษาไทย กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

73 นายชิษณุพงษ์  ภู่ชัย 60115550214 ภาษาไทย

74 นายณัฐวรรณ แก่นจันทร์ 60115550228 ภาษาไทย

75 นายณัฐนันท์  กนกเงิน 60115550120 ภาษาไทย

76 นางสาววณิชยา ศุภนคร 60115550219 ภาษาไทย

77 นางสาวกรกช  เดชบ ารุง 60115550128 ภาษาไทย

78 นางสาวพิชญาภา แช่มแร่ม 60115550205 ภาษาไทย

79 นางสาวธนภรณ์ อนิพุ่ม 60115550212 ภาษาไทย

80 นางสาววาสนา เปล่ียนเจริญ 63114550106 ภาษาไทย 

81 นางสาวชวัลลักษณ์ คชฤทธ์ิ 63114550202 ภาษาไทย (ค.บ.)

82 นางสาวกล่ินทราย วงษ์เสนา 63114550121 ภาษาไทย ค.บ.

83 นางสาวกิติญาพร ทองเอ ียว 64114550118 ภาษาไทย ค.บ.4ปี
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84 นางสาวณัฐกาญจน์ เกตุเนตร 64114550209 ภาษาไทย คบ.

85 นางสาวศศิพร  จันรอง 64114550214 ภาษาไทย

86 นางสาวพรพรรณ บัวหลวง 64134060108 ภาษาจีน

87 นางสาวญาดา บุญแก้ว 64134060120 ภาษาจีน

88 นางสาว รดาสิริ คุณค า 63134060114 ภาษาจีน

89 นางสาวฐิติมา เรืองฤทธ์ิ 63134060104 ภาษาจีน

90 นางสาวกรรณิชา น  าทรัพย์ 63134060111 ภาษาจีน

91 นางสาวสุดารัตน์ ม่วงกรุง 62134060120 ภาษาจีน

92 นางสาวอนิทิรา วงษ์สมาน 62134060118 ภาษาจีน

93 นางสาว พรรณิภา บัวใหญ่ 621340601 ภาษาจีน กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

94 นางสาว เบญจวรรณ สร้างเขต 62134060121 ภาษาจีน

95 นางสาวปนัดดา สมบุญ 62134060119 ภาษาจีน

96 นางสาวกัลยรัตน์ ผิวงาม 62134060112 ภาษาจีน

97 นางสาวนิดารัตน์  แตงสุข 62134060124 ภาษาจีน

98 นางสาวอรชพร ศรีกอง 62134060125 ภาษาจีน

99 นางสาวปัญญดา ประเสริฐ 62134060130 ภาษาจีน

100 นางสาวชลนิชา ออ่นละมูล 62134060122 ภาษาจีน

101 นางสาวอรอุมา กอพงษ์ 62134060113 ภาษาจีน

102 นางสาวธนัทอร ดานขุนทด 62134060129 ภาษาจีน

103 นางสาวสุมาลี ค าสอาด 62134060106 ภาษาจีน

104 นางสาวอรอุมา กอพงษ์ 62134060113 ภาษาจีน

105 นางสาวชมพูนุช รอดข า 62134060127 ภาษาจีน

106 นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น 62134010126 ภาษาจีน

107 นางสาวกิตติยา สุวรรณสนธ์ิ 62134060116 ภาษาจีน

108 นายสุทัศน์ ไชยรักษ์ 61134060106 ภาษาจีน

109 นางสาวปรียนุช กว้างขวาง 61134060108 ภาษาจีน

110 นางสาวฐิฏิภรณ์ รีชา 61134060105 ภาษาจีน

111 นางสาวยุพารัตน์ กันดีลัง 61134060114 ภาษาจีน

112 นางสาวหทัยพัชร ยุ้ยเปร่ียม 611340601 ภาษาจีน กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ
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113 นางสาวกชกร  ออ่นธรรม 611340601 ภาษาจีน กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

114 นายพงศภัค ยอสุวรรณ 611340601 ภาษาจีน

115 นางสาว สุรีรัตน์ จิตตมาโร 61134060107 ภาษาจีน

116 นางสาวชลดามาศ คชรัตน์ 60134060108 ภาษาจีน

117 นางสาวรุ่งสิยา เลขยันต์ 611340601 ภาษาจีน กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

118 นางสาวญาดา ผ่องสง่า 611340601 ภาษาจีน กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

119 นางสาวจิราพร ภูก าเหนิด 61134060112 ภาษาจีน

120 นางสาวชลธิชา วรเวก 611155301 ภาษาอังกฤษ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

121 นางสาวสิริกัญญา พาที 63114530106 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

122 นางสาวณัฐิดา เขียวชอุ่ม 62114530127 ภาษาอังกฤษ (คบ.)

123 นางสาวกาญจนา  เจริญรมย์ 61115530123 ภาษาอังกฤษ .คบ.

124 นางสาวทิพยภัสสร์ ดวงจิตร 64114530120 ภาษาอังกฤษ ค.บ

125 นางสาวสุทธิดา สาระมาถ 61115530229 ภาษาอังกฤษ ค.บ

126 นางสาวปัทมาภรณ์ ทับทิมดี 60115530127 ภาษาอังกฤษ ค.บ

127 นายณัฐวุฒิ รักเขตกิจ 64114530119 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

128 นายณัฐวุฒิ รักเขตกิจ 64114530119 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

129 นางสาวแตงกวา ยืนทนต์ 2 ภาษาอังกฤษ ค.บ. กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

130 นายพัฒนพงศ์ บัวสนธ์ิ 62114530221 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

131 นางสาวจิราพร อุ่นจิตร 61115530213 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

132 นางสาวชนมล เรือนงาม 61115530230 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

133 นางสาวพิยดา ปุยข าบก 61115530106 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

134 นางสาวชนิสรา นาคแก้ว 611155301 ภาษาอังกฤษ ค.บ. กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

135 นายต้นชัย กล่ันแสง 61115530207 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

136 นางสาวสิริยากร เจริญสลุง 61115530205 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

137 นางสาว นิสา  กนิษฐสุนทร 61115530208 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

138 นายภานุวัฒน์ สลุงอยู่ 61115530228 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

139 นางสาวภัทรวดี คงสมสุข 61115530217 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

140 นายธมากร มีโชคสม 60115530129 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

141 นางสาวรัตนภรณ์ จิตรจ านงค์ 60115530224 ภาษาอังกฤษ ค.บ.
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142 นางสาวเจนจิรา แสนสมบัติ 60115530205 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

143 นายธีรวัต อยู่สะบาย 60115530214 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

144 นางสาวสุพัตรา เบ้ากองทอง 60115530220 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

145 นางสาวอภิชญา พละสุข 60115530128 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

146 นายปัญญาพล มูลประสิทธ์ิ 60115530229 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

147 นางสาวณัฐปภัสร์ สุขโม 60115530107 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

148 นางสาววนิดา พาภูเขียว 60115530124 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

149 นางสาวพรพรรณ สุริโย 60115530208 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

150 นางสาวณัฐชยา เนวช่ืน 60115530116 ภาษาอังกฤษ ค.บ.

151 นางสาวสุพรรษา  ศิริกุล 64114530211 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี

152 นายเกียรติศักด์ิ ฟักปัญญา 62114530204 ภาษาอังกฤษ คบ

153 นายเฉลิมชัย เอี่ยมประเสริฐ 61115530114 ภาษาอังกฤษ คบ

154 นางสาวจณิสตา ศรแสง 64114530106 ภาษาอังกฤษ คบ.

155 นางสาวเพชรพิชชา แสงนวล 64114530121 ภาษาอังกฤษ คบ.

156 นางสาวณัฐธิดา วัลลา 64114530118 ภาษาอังกฤษ คบ.

157 นางสาวณัฐชยา แสงอนุเคราะห์ 62114530225 ภาษาอังกฤษ คบ.

158 นางสาวปาณิสรา ชาญชัย 63114530207 ภาษาอังกฤษ คบ.

159 นางสาววนิดา มากสลุง 62114530108 ภาษาอังกฤษ คบ.

160 นางสาววรรัตน์ ภูบาลภัคดี 62114530128 ภาษาอังกฤษ คบ.

161 นางสาวสุนิสา เดิมสลุง 62114530109 ภาษาอังกฤษ คบ.

162 นายณัฐิวุฒิ ชูศรี 62114530115 ภาษาอังกฤษ คบ.

163 นางสาวกวิสรา ลาพิมพ์ 62114530212 ภาษาอังกฤษ คบ.

164 นางสาวปวีณ์มล วงศ์สวัสด์ิ 62114530227 ภาษาอังกฤษ คบ.

165 นางสาวจันทร์สุทธิตา บุญไทย56 62114530208 ภาษาอังกฤษ คบ.

166 นางสาวกฤชญา อิ่มจิตร 61115530209 ภาษาอังกฤษ คบ.

167 นางสาว กาญจนา  เจริญรมย์ 61115530123 ภาษาอังกฤษ คบ.

168 นางสาวพัชราภรณ์ พรมมะลิ 61115530204 ภาษาอังกฤษ คบ.

169 นางสาวนฤมล เคร่ืองพาที 61115530223 ภาษาอังกฤษ คบ.

170 นางสาวลลิตวดี นุ่มดี 61115530227 ภาษาอังกฤษ คบ.
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171 นางสาวพิชญา ทองเหมาะ 61115530201 ภาษาอังกฤษ คบ.

172 นายธมากร มีโชคสม 60115530129 ภาษาอังกฤษ คบ.

173 นางสาวสโรชา สถิตย์ท่ี 60115530122 ภาษาอังกฤษ คบ.

174 นางสาวธัญกมล เทียนงาม 62114530130 ภาษาอังกฤษ คบ.

175 นายชลสิทธ์ิ เข่ือนแก้ว 63134530147 ภาษาอังกฤษ คบ.

176 นายธนากร กสิกรรม 62134530101 ภาษาอังกฤษ คบ.

177 นางสาวกิตติพรรณ พิมพ์ศักด์ิ 61134530138 ภาษาอังกฤษ คบ.

178 นายต่อศักด์ิ กล่ันแสง 61134530120 ภาษาอังกฤษ คบ.

179 นางสาวบุษณี สุวรรณสมศรี 61115530104 ภาษาอังกฤษ คบ.

180 นางสาวพรไพลิน ศิริพรม 63114530225 ภาษาอังกฤษ คบ.

181 นางสาวพุธพรรณ ภานุเวศ 61115530214 ภาษาอังกฤษ คบ.

182 นางสาวชนิดา ทรัพย์มูล 62114530102 ภาษาอังกฤษ คบ.

183 นางสาวหน่ึงฤทัย สังข์น้อย 60115530209 ภาษาอังกฤษ คบ.

184 นางสาวปนัดดา ลิมปพนาทอง 62114530206 ภาษาอังกฤษค.บ.

185 นางสาวเบญจมินทร์ กล่ินกลัด 1 ภาษาอังกฤษค.บ.4ปี กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

186 นางสาวสรวีย์ โอสถ 64114530130 ภาษาอังกฤษคบ.

187 นางสาวอริศรา มูลมณี 62114530101 ภาษาอังกฤษคบ.

188 นางสาวธัญรัฐ มหิงสุพรรณ์ 611155301 ภาษาอังกฤษคบ. กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

189 นางสาวธัญสุดา ลิ มตระกูล 61115530116 ภาษาอังกฤษคบ.

190 นางสาวกิตติพรรณ พิมพ์ศักด์ิ 61134530138 ภาษาอังกฤษศศ.บ.

191 นางสาวอนงค์นาฏ โชติทองหลาง 61194700119 รัฐประศาสนศาตร์

192 นายรติพงศ์ เมืองนาคิน 64194700209 รัฐประศาสนศาสตร์

193 นางสาวพรไพรินทร์ นาแพงศรี 64194700184 รัฐประศาสนศาสตร์

194 นางสาวสุวีรา เทียนพลับ 64194700173 รัฐประศาสนศาสตร์

195 นางสาวขวัญจิรา สุระเทพ 64194700226 รัฐประศาสนศาสตร์

196 นางสาวมรุตา ศิลากรปิติ 64194700229 รัฐประศาสนศาสตร์

197 นางสาวจิราพร แสงสุริยานนท์ 64147000166 รัฐประศาสนศาสตร์

198 นางสาวกรรณิกา รังผึ ง 64194700160 รัฐประศาสนศาสตร์

199 นางสาวพัชร์วดี ก่ึงวิชา 64194700205 รัฐประศาสนศาสตร์



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ    รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ

200 นางสาวศิริญญา ชมช่ืน 64194700119 รัฐประศาสนศาสตร์

201 นางสาวพิมพิศา วิไลข า 64194700122 รัฐประศาสนศาสตร์

202 นางสาวอมรรัตน์ ทศพร 63194700102 รัฐประศาสนศาสตร์

203 นางสาววริศรา สว่างโลก 63194700125 รัฐประศาสนศาสตร์

204 ยสบไตรสิทธ์ิ รัตนกิตต์ิอังกูร 63194700201 รัฐประศาสนศาสตร์

205 นาย พสิษฐ์ พันธุบุตร 63194700228 รัฐประศาสนศาสตร์

206 นางสาวอรดี เกตุชม 63194700229 รัฐประศาสนศาสตร์

207 นายพุฒิพงษ์ แก้วเฟ่ือง 63194700202 รัฐประศาสนศาสตร์

208 นายอัครพงษ์ กอพงษ์ 63194700 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

209 นางสาวปาลิกา สีมาก 63194700113 รัฐประศาสนศาสตร์

210 นางสาวกันยารัตน์ แย้มกล่ิน 63194700101 รัฐประศาสนศาสตร์

211 นางสาวประภัสสร หวานใจ 63194700135 รัฐประศาสนศาสตร์

212 นางสาวปิยวรรณ สงวนทรัพย์ 631947001 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

213 นางสาวอมรรัตน์ ทศพร 631947001 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

214 นางสาวปิยวรรณ สงวนทรัพย์ 63194700127 รัฐประศาสนศาสตร์

215 นางสาว ณัฐพร จูวงษ์ 63194700136 รัฐประศาสนศาสตร์

216 นางสาวชุติมา เตรียมรุ่งเรือง 63194700152 รัฐประศาสนศาสตร์

217 นายอดิศร สายทอง 63194700163 รัฐประศาสนศาสตร์

218 นางสาวศุภิสรา ปล่ังดี 63194700189 รัฐประศาสนศาสตร์

219 นางสาวปภารัตน์ พลเกิ น 63194700221 รัฐประศาสนศาสตร์

220 นางสาวมัทธิณา สงสร 63194700227 รัฐประศาสนศาสตร์

221 นางสาวณัฎฐธิดา เชื อสะอาด 63194700224 รัฐประศาสนศาสตร์

222 นายธิติพัทธ์ อุมิสา 631947001 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

223 นาย พุฒิเมธ เพ็ชร์งาม 63194700197 รัฐประศาสนศาสตร์

224 นางสาววรรณิดา  บันดิษตา 63194700170 รัฐประศาสนศาสตร์

225 นางสาวณัฎฐธิดา ดาบาง 631947001 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

226 นางสาวจ าลองลักษณ์ บุญช่วย 63194700185 รัฐประศาสนศาสตร์

227 นายสุรวัชร์ ซ่ือสัตย์ 63194700215 รัฐประศาสนศาสตร์

228 นางสาว วิมลศิริ สุระเสียง 62194700197 รัฐประศาสนศาสตร์
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229 นางสาวฐิติมา ยวงสอน 62194700216 รัฐประศาสนศาสตร์

230 นายสุรฤกษ์ เกิดแก้ว 621947001 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

231 นายพรพรหม หม่ืนที 62194700176 รัฐประศาสนศาสตร์

232 นาย จิระธรรม ป้ันสอาด 204 รัฐประศาสนศาสตร์ กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

233 นางสาวพันดาว สอนอนิทร์ 62194700105 รัฐประศาสนศาสตร์

234 นางสาวนิติยา อนิทร์แพ่ง 61194700123 รัฐประศาสนศาสตร์

235 นางสาว นันทรัตน์ บุญออ้ย 61194700112 รัฐประศาสนศาสตร์

236 นางสาววัตถาภรณ์ คะชา 61194700103 รัฐประศาสนศาสตร์

237 นางสาวชลินทรา นักจารย์ 61194700129 รัฐประศาสนศาสตร์

238 นางสาวมัทนา  ขอนโพธ์ิ 61194700173 รัฐประศาสนศาสตร์

239 นายภูริเดช ใจตรงนา 61194700133 รัฐประศาสนศาสตร์

240 นางสาวสุภัทตรา สุจขะ 62194700163 รัฐประสาศนสาตร์

241 นางสาวขวัญฤทัย อยู่เลี ยง 62134060108 วิชาภาษาจีน

242 นางสาว วิลาวัณย์ ดารา 62114530202 วิชาภาษาอังกฤษ (คบ.)

243 นายเนติธร ออ่นตานา 61115530115 วิชาภาษาอังกฤษ คบ.

244 นางสาวนัฐริกา วรรณโรจี 64134880129 ศิลปกรรม

245 นาย เจษฎา  เนตรข า 63134880109 ศิลปกรรม

246 นางสาวภัทราพร เอ ือสลุง 01 ศิลปกรรม กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

247 นายชนาธิป เปล่ียนสกุล 631348801 ศิลปกรรม กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

248 นางสาวรชุดา จงเอ ือกลาง 631348801 ศิลปกรรม กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

249 นายธนวงค์ เกษนาค 64114710211 สังคมศึกษา

250 นางสาวบุษกร ครุฑวิชิต 62114710123 สังคมศึกษา

251 นายอภิสิทธ์ิ เดือนเพ็ญ 62114710208 สังคมศึกษา

252 นางสาวรวินท์นิภา บุญมา 62114710220 สังคมศึกษา

253 นางสาวสุวรัตน์ โสภาพ 62114710224 สังคมศึกษา

254 นายอภิสิทธ์ิ เดือนเพ็ญ 62114710208 สังคมศึกษา

255 นายกันตพล พลายงาม 621147102 สังคมศึกษา กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

256 นายนรากรณ์ จูงาม 62114710113 สังคมศึกษา

257 นางสาวปริญญาพร  ศรีวิชัย 62114710122 สังคมศึกษา
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258 นางสาวสุวรัตน์ โสภาพ 62114710224 สังคมศึกษา

259 นางสาวบังอร วิชัยโย 60115710110 สังคมศึกษา

260 นายจักรพงษ์ งามวิริยะประเสริฐ 60115710104 สังคมศึกษา

261 นายพัชราพงษ์ ผ่านพงษ์ 60115710228 สังคมศึกษา

262 นางสาว ณรันยา ธรรมะ 62124060117 สาขาภาษาจีน

263 นางสาวสิริยามณี โกยรัมย์ 64114530219 อังกฤษ คบ.

264 นางสาววันเพ็ญ  ศรีเงิน 621145301 อังกฤษ คบ. กรอกรหัส นศ.ไม่ครบ

265 นายสราวุฒิ ไชยสัตย์ 62134530129 อังกฤษ ศศ.บ.

266 นาย ณพวัฒน์ บุญกุระกนก 61134530130 อังกฤษ ศศ.บ
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1 ส ม ฤทั ย  อนิท ร์ พันธ์ 63174730112 การ จัด การ โล จิส ติกส์

2 นาง ส าวจุฑาทิ พย์ แด ง ป ร ะโค น 63174730120 การ จัด การ โล จิส ติกส์

3 ธ นภ ร ณ์  เท่ี ย ง แท้ 63174730116 การ จัด การ โล จิส ติกส์

4 นาง ส าววิภ าด า เอี่ ย ม พูล ง าม 63174730113 การ จัด การ โล จิส ติกส์

5 บุ ญ ตา กันกรุ ง 63174730107 การ จัด การ โล จิส ติกส์

6 นวรั ตน์ ล ะร อกน ้ า 63174730110 การ จัด การ โล จิส ติกส์

7 ณั ฐกม ล  ผดุ ง พร 63174730109 การ จัด การ โล จิส ติกส์

8 นิพนธ์  พวง นาค 61174730144 การ จัด การ โล จิส ติกส์

9 นาย พง ศธ ร  แส ง ท อง 64172980113 การ จัด การ โล จิส ติกส์

10 นส.สุ ภ าภ ร ณ์  แส ง ส ว่าง 62174730124 การ จัด การ โล จิส ติกส์

11 นาง ส าวป วริ ศา เพ็ง ผล 63174790207 การ จัด การ

12 น.ส  วนารี  อนิท ร์ ชู 611747902 การ จัด การ กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

13 อริ ส ร า  ท รั ส ตย์ 611747901 การ จัด การ กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

14 กฤดิ พร ร ณ  เท ศแจ่ม 61174790130 การ จัด การ

15 ธิ ด ารั ตน์ นากกอน 64174730111 การ จัด การ โล จิส ติกส์

16 นิติ ร่ ม ล้ าด วน 63174730127 การ จัด การ โล จิส ติกส์

17 ณั ฐกานต์ จันท ร์ ม ง ค ล 63174730103 การ จัด การ โล จิส ติกส์

18 เป ร ม กม ล  เที ย นบุ ตร 63174730101 การ จัด การ โล จิส ติกส์

19 รั ตนาพร   อนิท ร์ เอี่ ย ม 63174730124 การ จัด การ โล จิส ติกส์

20 ขวัญ ตา โตเจริ ญ 63174730123 การ จัด การ โล จิส ติกส์

21 น ้ าวุ้น ชั ย ม านิตย์ 63174730114 การ จัด การ โล จิส ติกส์

22 นาย ณั ฐภั ท ร  ค้ าร้ อย 63174730104 การ จัด การ โล จิส ติกส์

23 อาภั ส ร า ห าญ ชั ย ภู มิ 62174730165 การ จัด การ โล จิส ติกส์

24 นภ ส ร  บุ ญ ธ ร ร ม 62174730116 การ จัด การ โล จิส ติกส์

25 ญ าติม า ป ะกาสิ นัง 62174730120 การ จัด การ โล จิส ติกส์

คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 154 คน คณบดี ผศ.พรรณนิภำ  เดชพล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เทพสตรีต้ำนภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2564
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26 กร ร ณ ทิ ม า สิ ง ห์ ท อง 62174730102 การ จัด การ โล จิส ติกส์

27 นาง ส าว ด วง ใจ แท่ ง ท อง 61174730115 การ จัด การ โล จิส ติกส์

28 นาง ส าวบุ ษ บ า จ้าป าทิ พย์ 61174730104 การ จัด การ โล จิส ติกส์

29 น.ส  ส ม ห ญิ ง  เงินอุป ถัม ภ์ 60174730140 การ จัด การ โล จิส ติกส์

30 ธ นากร ณ์  ขอพร  63174730115 การ จัด การ โล จิส ติกส์  

31 นาย  วุฒิ วิท ย์ โพธ์ิ เสื อ 64174730118 การ จัด การ โล จิส ส์ ติกก์

32 นาง ส าวศุภ ลั กษ ณ์  ท อง ส กุล 6417280115 การ จัด การ ธุ ร กิจดิ จิทั ล

33 นาย  เจนณ ร ง ค์  สั ง ข์ ค้ า 64174980103 การ จัด การ ธุ ร กิจดิ จิทั ล

34 พนิด า อร ร ค จันท ร์ 64172980122 การ จัด การ ธุ ร กิจดิ จิทั ล

35 วร ร ณ นิภ า  ย อด ค้ า 64172980124 การ จัด การ บ ริ ห าร ธุ ร กิจดิ จิทั ล

36 กติกร  ส าย ย ศ 64174920118 การ ตล าด

37 นาง ส าวส ริ ตา โฉม เชิ ด 64174920102 การ ตล าด

38 ณ ภั ท ร  บ้ าบั ด 64174920119 การ ตล าด

39 ศศิกานต์ อุ่ นจิตร 64174920124 การ ตล าด

40 นาง ส าวจันทิ ม า ชาวบ าง ง าม 64174920101 การ ตล าด

41 ปั ท ม าภ ร ณ์  นะรั ม ย์ 64172920105 การ ตล าด

42 นาง ส าวเบ ญ จวร ร ณ   ธู ป ท อง 62174920109 การ ตล าด

43 นาง ส าว วริ นท ร  วีร ะชั ย 62174920121 การ ตล าด

44 นาง ส าวศศิป ร ะภ า โกวิท านุพง ศ์ 62174920114 การ ตล าด

45 ธั ญ ญ ารั ตน์ ส ง ค์ ค้ าพัน 62174920142 การ ตล าด

46 นาย  วิศวะ ห อม ห วล 61174920109 การ ตล าด

47 ค ริ ษ ฐ์  บุ ญ จฑิตย์ 61174920117 การ ตล าด

48 เป ร ม สุ ด า โกเกตุ 61174920104 การ ตล าด

49 นาง ส าว ป ภ าวดี  พุฒ นอก 61174920136 การ ตล าด

50 นาง ส าวชล ทิ ชา กอง สุ วร ร ณ์ 61174920140 การ ตล าด

51 นาง ส าว นันท วร ร ณ  ใจท ห าร 61174920103 การ ตล าด

52 นาย ชิ นด นัย  ส อนเจตน์ 611749201 การ ตล าด กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

53 นาง ส าว เนตร ชนก แจ่ม ใส 61174920116 การ ตล าด

54 ภ ร าด ร  ผาใต้ 61174920103 การ ตล าด
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55 วีร ะยุท ธ  โพธ์ิ ท อง 61174920145 การ ตล าด

56 วีร ะยุท ธ  โพธ์ิ ท อง 61174920145 การ ตล าด

57 นาง ส าวป นัด ด า สุ บุ ญ สั นธ์ิ 61174920123 การ ตล าด

58 ม าริ ษ า เค ล้ าเค รื อสุ ด ตา 61174920125 การ ตล าด

59 รั ตนพล  อยู่ ป ร ะเส ริ ฐ 61174920102 การ ตล าด

60 อธิ ษ ฐาน ย าป ร ะสิ ท ธ์ิ 61174920131 การ ตล าด

61 อรุ ณ รั ชช์  จ้าแนกพล 641729201 การ ตล าด  (เที ย บ โอน) กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

62 นาง ส าวอารี ย า อนิบ้ ารุ ง 64172920117 การ ตล าด  (เที ย บ โอน)

63 นาง ส าวไอล ด า สั ตย์จีน 631749201 การ ตล าด  4 ปี กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

64 นาง ส าวนิลุ บ ล  เพชร วิสิ ท ธ์ิ 64172920118 การ ตล าด  เที ย บ โอน

65 จารุ วร ร ณ  ค้ าสิ ง ห์ 63174920127 การ ตล าด  บ ธ4ปี

66 สุ ธ าม าศ ขั นค้ า 64174920106 การ ตล าด4ปี

67 ชาญ ณ ร ง ค์  ส าย บั วบ าน 64174920115 การ ตล าด4ปี

68 นาง ส าวธี ร าพร  สุ ขแก้ว 63134810103 การ ท่ อง เท่ี ย วแล ะการ โร ง แร ม

69 นาย จิร ป ร ะวัติ  ไชย เพีย ร 62174910137 การ บ ริ ห าร ท รั พย ากร ม นุษ ย์

70 ชนิตร า พูล สิ น 62174910130 การ บ ริ ห าร ท รั พย ากร ม นุษ ย์

71 นาย  ภั ท ร พง ษ์  โพธ์ิ วง ศ์ 611749101 การ บ ริ ห าร ท รั พย ากร ม นุษ ย์ กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

72 นาง ส าวสุ วจี แท่ ง ท อง 64184800149 การ บั ญ ชี

73 นาง ส าวสุ ด ารั ตน์ เพ็ชร ค ง 62184800106 การ บั ญ ชี

74 กฤตพง ศ์ มี สุ ข 621848001 การ บั ญ ชี กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

75 นาง ส าวสุ กานด า สิ ท ธิ สิ ง ห์ 61184800144 การ บั ญ ชี

76 นาง ส าวณั ฐกม ล  แส ง ภู่ 61184800146 การ บั ญ ชี

77 ณั ฐย า ท อง ด วง 63182800150 การ บั ญ ชี

78 นาง ส าวด าวเพ็ญ  ห นูอน้ 63182800136 การ บั ญ ชี

79 นาง ส าวสุ ภ าทิ พย์  ใจเจริ ญ 61184800122 การ บั ญ ชี

80 นาง ส าวพิม พ์พิด า ตาติย์ 631828001 การ บั ญ ชี กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

81 ณั ฐย า ท อง ด วง 63182800150 การ บั ญ ชี(เที ย บ โอน)

82 นิชาภ า ร าชบั วศรี 63182800146 การ บั ญ ชี(เที ย บ โอน)

83 นาง ส าวเป ร ม ม ณี โล ห ะ ทั ด  63172980119 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ 

84 น.ส  กร ร ณิ การ์  เพ็ชร ก้าจัด 63174980107 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

85 วร ร ณ ษ า ม าออ่น 63147980122 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

86 สุ ภ าภ ร ณ์   บุ ญ พร้ อม 63174980109 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

87 นาง ส าว วิม ล วร ร ณ  ศุภ นค ร 631749801 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

88 นิส าชล  เด ชวง ค์ 63174980124 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

89 นาง ส าวรุ่ง ทิ พย์ อนิท ร เท ศ 63174980119 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

90 พร ทิ พย์ แก้วพร าย ทู น 63174980111 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

91 นาย อภิ วัฒ น์ รั ศมี 63174980105 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

92 นภ าพร  ศรี รั กษ์ 63174980112 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

93 ภ าวิณี  สุ ริ ย ะวง ศ์ 63174980114 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

94 นาย พีร ะพัฒ น์ เส ง่ี ย ม ง าม 62174980127 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

95 ณั ฐวุฒิ  ส้ าอาง ท ร ว 63172980122 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

96 เจนจิร า ชู เชื อ 63172980140 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

97 ธ นกฤต ค ง ค ชสิ ง ห์ 62174980119 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

98 นาง ส าว ณั ฐริ กา ท อง เจือ 62174980118 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

99 ธั ญ ญ ารั ตน์ เป่ี ย ม สุ ข 63172980137 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

100 ธ นาธิ ป  ป่ิ นท อง 611749801 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ

101 ธ าร ารั ตน์ แก้วพร ห ม 61174980103 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

102 ธั ญ ญ ารั ตน์ เป่ี ย ม สุ ข 63172980137 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

103 สุ วิชญ า อนันต์ส ลุ ง 63172980124 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

104 นาย กัม ป นาท  สุ ด ป ร ะเส ริ ฐ 63172980114 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

105 นาย ธ นาธิ ป  ป่ิ นท อง 61174980130 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

106 นาง ส าวธ าริ นี อนิท รั กษ์ 61174980116 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

107 นาย ส ห ศร  เรื อง ส กุล 63172980135 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

108 อรี ย า เพ็ชร ค ง 63172980128 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

109 ทิ พวร ร ณ  พุท ชง ค์ 63172980117 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

110 นาง ส าว สุ นิส า บุ ญ ตุวง ษ์ 63172980132 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

111 จิร าวร ร ณ  นาค โอภ าส 63172980129 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

112 ศิริ ลั กษ ณ์  จง รั กชอบ 63172980138 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ 

113 ป ริ ญ ย า สี เจือท อง 63172980121 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

114 ธี ร เด ช แพร อด 63172980136 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

115 นาง ส าวป าริ ตา พิรุ ณ 63172980116 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

116 นาย บ ร ร ด าศักด์ิ  นาย อด 63172980133 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

117 นาง ส าว กนกอร  สั ตย์ซ่ื อ 63172980139 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

118 นาง ส าว สุ พร ร ษ า ก้าแพง แส น 63172980131 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

119 นาง ส าวสุ วพิชชา อนันต์ส ลุ ง 63172980123 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

120 รั ตนาวไล  ช้า นิม าศ 63172980113 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

121 นาง ส าวพร ร ณ ป พร  ค้ าสุ ท ธิ 63172980118 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

122 นาง ส าว นฤพร  ส ง่าศรี 63172980102 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

123 นาง ส าวสุ ภั ส ส ร  ชาฎ า 63172980103 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

124 นาง ส าวรุ่ง ร วี พุฒ ส อาด 63172980101 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

125 นาง ส าวสุ วพิชชา อนันต์ส ลุ ง 63172980123 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

126 บั ง อร  สิ ม ม า 63172980141 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

127 นาง ส าวสุ จาริ ณี  ลุ นนากัน 63172980134 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

128 นาง ส าวญ าด า ผานิตย์ 63172980125 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

129 นาง ส าวกชกร  พวง ภู่ 62172980111 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ

130 นาง ส าวจารุ วร ร ณ   ภู่ ส กุล  63172980109 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ (เที ย บ โอน)

131 นาง ส าวญ าด า ผานิตย์ 63172980125 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ เที ย บ โอน

132 อติม า  เที ย บ เที ย ม 63172980126 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ (เที ย บ โอน) 

133 นาง ส าววิจิตร า ศรี วิเชี ย ร 63172980127 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ(เที ย บ โอน)

134 นาง ส าวจารุ วร ร ณ  ส าวะ 63172980106 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ(เที ย บ โอน)

135 นาง ส าวจิตตร าภ ร ณ์  ป าวส ง่า 63172980120 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจ(เที ย บ โอน)

136 กิตตพัฒ น์ เห มื อนวง ค์ 63172980112 ค อม พิวเตอร์ ธุ ร กิจเที ย บ โอน

137 ธิ ด ารั ตน์ ฆาร พวง 63104410105 นิเท ศศาส ตร์

138 นาง ส าวฐิ ติพร  ห น่อนาค้ า 64104410121 นิเท ศน์ศาส ตร์ ดิ จิทั ล

139 สุ ธิ ด า แจ่ม เจริ ญ 64104410104 นิเท ศน์ศาส ตร์ ดิ จิทั ล

140 นาย แส ง ธ ร ร ม  แส ง ส ว่าง 64104410128 นิเท ศศาส ตร์

141 ป ริ ม ย ด า ปุ่ นส กุล 116 นิเท ศศาส ตร์ กร อกร หั ส  นศ.ไม่ ค ร บ



ล ำดับท่ี ช่ือ -นำมสกุล นักศึกษำ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ หมำยเหตุ 

142 นาย สุ ร เชษ ฐ์  เอี่ ย ม ส้ าอาง ค์ 63104410120 นิเท ศศาส ตร์

143 น.ส  ธั นย์ชนก ซูค าโม โต้ 63104410101 นิเท ศศาส ตร์

144 จุฑาม าศ ภู เล าสิ ง ห์ 63104410109 นิเท ศศาส ตร์

145 นาง ส าวเพชร ลั ด ด า จ้อย ชู 63104410102 นิเท ศศาส ตร์

146 จุฑาม าศ ภู เล าสิ ง ห์ 63104410109 นิเท ศศาส ตร์

147 ธ นัชพร  เกษ ส า 63104410114 นิเท ศศาส ตร์

148 สุ ภ านัน โตส กุล 62104410111 นิเท ศศาส ตร์

149 นาง ส าวกุล ธิ ด า รุ่ง เรื อง 64104410117 นิเท ศศาส ตร์ ดิ จิทั ล

150 นาย  วัชร ากร ณ์  ศรี ท อง อนิท ร์ 64104410122 นิเท ศศาส ตร์ ดิ จิทั ล

151 นาง ส าวเอม อร  ม ะย ม ห วาน 64184800155 บั ญ ชี

152 น ้ าฝน ผลุ ตร  63184800106 บั ญ ชี

153 ปิ ย ะนาฏ  ส ม ศรี 62174730127 ส าขาการ จัด การ โล จิส ติกส์

154 นาง ส าวเก็จม ณี  วง ศ์ศิริ 61184800119 ส าขาบั ญ ชี



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 2564

ล าดับท่ี ช่ือ -นามสกุล นักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาววรรณิดา อนิทร์เสวก 64124010101 เกษตรศาสตร์

2 นายพีระวัฒน์ สุมานิตย์ 64124010105 เกษตรศาสตร์

3 นางสาวศิลิษา ห้องกระจก 64124010103 เกษตรศาสตร์

4 นางสาวอนัญพร พ่ึงเจริญ 64124010107 เกษตรศาสตร์

5 นายกษิดิศ ร้อยแสนศึก 63124190101 เคมี วท.บ

6 นางสาวนัทติญา แจ่มแสง 60115190112 เคมีครุศาสตรบัณฑิต

7 นางสาวสุพาภาณ์ แสงมณี 63124310118 เทคโนโลยีการอาหาร

8 นาย ภัทรพงศ์ ทาค า 64114200126 คณิตศาสตร์

9 นางสาวชาลิสา เข็มสัมฤทธ์ิ 63114200127 คณิตศาสตร์

10 นางสาว อรวรรณ ภู่เเพร 62114200130 คณิตศาสตร์

11 นางสาวธิตาพร   พวงอ าไพ 62114200230 คณิตศาสตร์

12 นายทวีเดช หุ่นเสือ 62114200108 คณิตศาสตร์

13 นางสาวอุไรวรรณ รุ่งสว่าง 62114200129 คณิตศาสตร์

14 นางสาวณัฐนรี พลอยดีเลิศ 61115200114 คณิตศาสตร์

15 นางสาวนันท์พิตรา  วงค์สิงห์ 61115200104 คณิตศาสตร์

16 นางสาวนัทธมน  โพธ์ิชัย 61115200225 คณิตศาสตร์

17 นางสาวพรณภัทร์ ก าลังเพ็ชร์ 61115200220 คณิตศาสตร์

18 นางสาวจิรพรรณ มีธรณี 61115200213 คณิตศาสตร์

19 นายชลสิทธ์ิ แก้วเกล้ียง 62114200201 คณิตศาสตร์ ค.บ.

20 นางสาววาสนา รอดรัตน์ 64114200123 คณิตศาสตร์ ค.บ.

21 นายศิษฎิ ตริตรอง 61115260107 คอมพิวเตอร์ศึกษา

22 นางสาวณัฐธิดา เรืองศิลป์ 631243801 ชีววิทยา กรอกรหัส นศ. ไม่ครบ

23 นาย ฌานพล อนุรักษ์ 62124380102 ชีววิทยา

24 นางสาวธัญดา วัฒนะชานนท์ 61124380103 ชีววิทยา

25 นางสาวเกวริน เหล็กหล่ม 61124380104 ชีววิทยา

26 นางสาว รินรดา พวงอ าไพ 62124520104 ฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 52 คน คณบดี ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์



ล าดับท่ี ช่ือ -นามสกุล นักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ

27 นางสาวทิวารัตน์ ค ามา 61115610215 วิทยาศาสตร์

28 นางสาว อาภัสรา ตะกรุดสงค์ 62124310118 วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร

29 นางสาวปรารถนา สวัสดี 64124310122 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

30 นายตรรกพงศ์ ฉิมบุรษ 62124310105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

31 นางสาวสุกัญญา หินใหม่ 62124310113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

32 นางสาววรรณวษา ขันแข็ง 62124310111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

33 นางสาวสิริพร เสมอพันธ์ 62124310127 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

34 นางสาวชลธิชา ตุ่นกระโทก 62124310119 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

35 นางสาวปิยมาศ ราชนิกูล 59124590133 วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

36 นางสาวกนกวรรณ ดาวช่วย 59124590106 วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

37 นางสาวชลธิชา กล่ าทอง 64114610226 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

38 นาย ชินวัตร ญาติโพธ์ิ 641146102 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป กรอกรหัส นศ. ไม่ครบ

39 นางสาวระพีพรรณ นาทสูงเนิน 64114610204 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

40 นางสาวบุญญารัศมี สงทอง 62114610122 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

41 นางสาวอลิษา ปานเพ็ชร 62114610125 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

42 นางสาวกนกวรรณ วราหล 62114610123 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

43 นางสาวเพชรรัตน์ ศรศิลป์ 62114610106 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

44 นายภูมินันท์ เด่นดวง 62114610127 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

45 นางสาวเพียงขวัญ กองแก้ว 611156101 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป กรอกรหัส นศ. ไม่ครบ

46 นางสาวอริษา   วงศ์ศรีแก้ว 61115610218 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

47 นางสาวศุภาพร ปานทอง 61115610125 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

48 นายเมธาสิทธ์ิ ศรีนาค 61115610127 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

49 นางสาวณัฐกุล สุขประเสริฐ 64114610110 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

50 นางสาวสุภาภรณ์ รอบรู้ 61124590104 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

51 นางสาวสุธิชา อภัยพัฒน์ 59124590134 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

52 นางสาวทัดดาว ชัยศิริ 59124590119 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
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