ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสี ิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่
1
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20
21

ชื่อ-สกุล
นายฉลองรัตน์ ทักท้วง
นางสาวจริยา อินเทียน
นางสาวกฤษณา มีโพธิ์
นายรัฏฐพิชญ์ สังคง
นางสาวอรทัย วณิชธนะชากร
นางสาวสุนิษา ตระกูลรัมย์
นางสาวเพ็ฐกวิน พันธ์เปีย่ ม
นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต
นางสาววิภา เนินพลับ
นางสาวนิละกรานต์ พินธุ
นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์
นายบัณฑิต นิลประยูร
นางสาววราพร เอมจัด
นายธีรัตม์ จันทร์เจริญ
นายเอกพัฒน์ กลางนภา
นายวิโรจน์ ใจพรมเมือง
นางสาวจตุพร พุม่ ไม้
นายชลันธร คงอินทร์
นางสาวศศิวิมล แดงอิ่ม
นางสาวรุจิเรข รัตนปราณี
นางสาวพัชรินทร์ ท้าวทา

โปรแกรม
เศรษฐศาสตร์ฯ
เศรษฐศาสตร์ฯ
เศรษฐศาสตร์ฯ
นิเทศศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษ
การจัดการทัว่ ไป
การจัดการทัว่ ไป
การท่องเทีย่ วและการโรงแรม
ดนตรีศึกษา
สังคมศึกษา
การจัดการทัว่ ไป
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
สังคมศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์

คณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีอุสาหกรรม

ชั้นปี
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
4

4
3
3
4
4
3

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

นางสาวศุกกานต์ พินิจกลาง
นายธาตรี นิลพันธ์
นายทิพรัตน์ กริ่นถาวร
นายอาทิตย์ เสนะวีระกุล
นางสาวฐิติกร ลีจัรโชติ
นางสาวอาไพร พินเสนาะ
นายกิตติพงษ์ ขันเงิน
นางสาวเบญจมาศ สูงรุ้ง
นายวายุ ศรศิลป์
นายภานุวัฒน์ เพ็งสิน
นายธนพล สมะณะ
นายนทิน หมีคุ้ม
นายณัฐพงช์ จันเติม
นายศักดิ์สุขุม ศรียวงษ์
นายธนาธร โพธิท์ รง
นายสิทธิศักดิ์ กันนา
นายอธิวา ลุ่มทา
นายธรรมนูญ พนมวาสน์
นายเกียรติศักดิ์ สุรแสง
นายอภิชาติ อัสวนานนท์
นายกฤษดา ฟีอ้ ยศ
นางสาวอรอนงค์ ทองเครือ
นายวีรภัทร จิ้วกีระกิตติกุล
นายณัฐพงษ์ แก้วแดง
นายอนุรักษ์ ทองภู
นายพีรพงษ์ ยุติธรรม

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์

เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

นางสาวเพ็ญวิไล โนรี
นายพิษณุ เกตุเนียม
นางสาวธัญญาภรณ์ พิบูรณ์อนุรักษ์
นางสาวเมริษา ปันไชย
นางสาววรัญญา สาระพงษ์
นางสาววรรณภา ฝุสุ
นางสาวสุริดา จันทะดวง
นางสาวปวีณา โพตะโก
นางสาวเพ็ณไพรินทร์ วิริยะศศิประภา
นางสาวรัชนี ชาญวนา
นายนฤเบศร์ เพชรคง
นายสมพงษ์ ตรรกชนชูชัย
นายสามชัย ไพศาลภิวัฒน์
นางสาวนงพะงา ปวงคา
นางสาวชลิตา อินทร์สุวรรณโณ
นายสาริศ ศรีระวัตร
นางสาวภนิตา อนุสนธิ์
นางสาวสายชล หวังพิทักษ์วงศ์
นางสาวกญญาพัชร เสียงสุขสันติ
นายธีรพล เหมบุรุษ
นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์ใส
นางสาวอินธุอร ดีรัตน์
นางสาววิจิตรา กนกสิงห์
นางสาวอารียา เนาว์สันเทียะ
นางสาวศุภนันท์ ลอยฟ้าเจริญสุข
นายปวิตร ปาเฉย

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เศรษฐศาสตร์ฯ
เศรษฐศาสตร์ฯ
เศรษฐศาสตร์ฯ
เศรษฐศาสตร์ฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

นางสาวมึคือนี ปีแจะ
นางสาวปาจรีย์ วีระเสถียร
นายมานะพงษ์ พินธุ
นางสาวพัชวี ธีรพงษ์
นางสาวปาณิสรา อุไรพันธ์
นางสาวพัสวี ธีรพงษ์
นางสาวพิชญา วงษ์อานาจ
นางสาวสุประวีณ์ นกเทีย่ ง
น.ส.รักษิณา บัวสกุล
นายวิชัย มีโพธิ์
นางสาววรกานต์ บุญศรี
นางสาวชนาการ ก้อนแก้ว
นางสาวศิญารัตน์ วงษ์วิรัตน์
นางสาวรัตนาวดี ปลื้มใจ
นางสาวเกตุวดี เชื้อเงิน
นางสาวจิรภัทร์ สุขทุน่ ฟุย
นางสาวยุพา คงพันธ์
นางสาวยุพดี จุลสุข
นางสาวไพลิน สุ่มแก้ว
นายกรวีร์ วีระพันธ์
นางสาวเจนจิรา เกิดพงษ์
นายนัฐพงษ์ หาดแก้ว
นายทิวานนท์ สาพล
นางสาวสรารัตน์ คาวงษา
นางสาววิชุดา สืบมา
นางสาวเจนจิรา เยยโพธิ์

ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

นายอมรเทพ น้อยระแหง
นายเสมา แสนเมือง
นางสาวทัศวรรณ ชัยมานันท์
นางสาวชนกพร เยาวนาถ
นายณัฐนนท์ ศิริชัย
นายณัฐวร เอมะสิทธิ์
นางสาวปิยะมาศ เอกขระ
นางสาวพัชรพร ราบรื่นกิจ
นางสาวสุพัชญา อาชนรากิจ
นางสาวภัทราวดี สูติพันธุส์ กุล
นางสาวนุสรา บุญจันทร์
นางสาววรรณนิดา เครือวัน
นางสาวมรกต เจริญผล
นายธันวา จิตนยาศวิน
นางสาวตวิษา จตุรภาค
นางสาวพัสดี โคธนานิล
นางสาวสุลัดดา แสงรัสมี
นายปฏิภาณ วิเชียรสาร
นายชารีฟ จันทร์ซ้อน
นายเมธา สันติวัฒนาพร
นายธีระวัตร แย้มโกเมนทร์
นายเด่นพงษ์ ทวีสีสดสวย
นางสาวพัชริดา โสภา
นางสาวสุพิชญนันทน์ อยู่นา
นายณัฐพล แซ่ลี
นางสาวบุญยานุช ย่างแก้วสกุล

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การตลาด
การตลาด
การท่องเทีย่ วและการโรงแรม
การตลาด
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
3
2
1
1
3
1
4
4

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Sun Yu
นางสาวกรกนก แซ่ม้า
นางสาวกัลยา โมเทียน
นางสาวนันทศุภลักษณ์ มีสง่า
นางสาวณัฐธีรา สุขจันทร์
นายปฎิกรณ์ ก้อนวิมล
นางสาวศิรัญญา บารุงศรี
นางสาวพิตรานันท์ ทนทาน
นางสาววีรยา กระจ่างบ้าน
นางสาวปภาวรินท์ อินหลวง
นายธีรศักดิ์ สืบตั๋น
นายสหรัฐ สิงห์ทอง
นายวิรวิทย์ วิธวงศ์
นางสาวฐิติกา จันคง
นางสาววัชราภรณ์ บุญยืน
นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์ศรี
นางสาวภัทราวดี หลวงอินทร์
นางสาวนาตยา บุญเขื่อง
นางสาวชลิดา คูณลบ
นางสาวสุกัญญา สิงห์ทอง
นางสาวชลธิชา ลอพันธ์
นางสาวกนกวรรณ โพธิศ์ ักดิ์ศรี
นางสาวนวลนภา ยอดสุทธิ
นางสาวศิริรัตน์ มีเจริญ
นางสาวชมพูนุช มงคลการ
นางสาวชลิตาพร อินคาพร

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

นายกิจจาณัฎฐ์ โชติกะคาม
นายปองภพ พรพิมล
นางสาวณัฏฐริณีย์ สายใจ
นางสาวลัดดาวัลย์ มันเลาะ
นายกฤช ชุ่มบาน
นางสาวกาญจนาพร กลิ่นเรณู
นางสาวน้าฟ้า แซเผือก
นางสาวขนิษฐา สิงห์ดี
นายเสกสรร วาปิโก
นายศิมารมณ์ คงเมือง
นางสาวกรรณิการณ์ พงษ์กองดี
นางสาวสิจิรา ยานะเครือ
นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ
นางสาวสุปรีย์ญา ก๋ามะกูล
นางสาวพิมพ์ชญา หมู่ทอง
นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์คา
นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิบ์ ัตร
นางสาวกรรณิกา ตั่นปิน
นางสาวภัทราพร เอี่ยมโอน
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาแก้ว
นางสาวปัทมาภรณ์ เมืองวงศ์
นางสาวจันจิรา ผลสุด
นางสาวศิณิชา โพธิล์ ังกา
นางสาวน้าฝน ตันปิง
นางสาวณิชาภัทร ชูชีพ
นางสาวอรนภา ทองคาสัมฤทธิ์

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีพลังงาน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

นางสาวปานตะวัน ตาแปลง
นางสาวมัทนา ปันหล้า
นางสาวธันย์ชนก บุญเลิศ
นางสาวอรทัย เขื่อนใจ
นางสาวอันธิกา อั๋นดอนกลอย
นางสาวพิมพ์ลดา ศรีโคตร
นางสาววิภากานต์ แช่จ้อง
นางสาวประวีณา เกตุกลมเกลา
นางสาวอัจฉราภรณ์ สียา
นางสาวรัตนาวดี งามภักดิ์
นางสาวรัชนีย์ ศรีบุญมา

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ

เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1
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3
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3
3
3
3
3
3
3
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