
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำหน้ำช่ือ ช่ือนักศึกษำ นำมสกุล คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 6214161016 นางสาว วรารัตน์ จันทร์แดงเจริญ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

2 6214161011 นางสาว พรกนก บุญระยอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

3 6214711021 นางสาว อนัญญา เมืองค า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

4 6214711018 นางสาว สุดฤทัย แสงนิล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

5 6214062025 นาย วีระพงศ์ ใยนะพรม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

6 6214162011 นางสาว นิลาวรรณ พลแสน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

7 6214162012 นางสาว บุษยมาศ แก้วกงพาน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

8 6214611003 นางสาว จุฑามาศ ค าพรานลาน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

9 6214901026 นางสาว ปาจรีย์ คล้ายมะลิ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

10 6214162026 นางสาว มัลลิกา ใจเท่ียง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

11 6214541015 นาย กฤษฎา สิทธิรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

12 6214361013 นางสาว ณัฐณิชา ปราศจาก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

13 6214361005 นาย ธนกฤต สายตา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

14 6214592017 นาย ศุภณัฐ สายบัว นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

15 6214241010 นางสาว นลินรัตน์ เดือนอุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

16 6214241037 นางสาว สุวนา พิมพ์โปร่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

17 6214713010 นางสาว ธุวานันท์ พุทซา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

18 6214011012 นาย วัชรพล สุขประโยชน์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

19 6214651010 นางสาว สุธิรักษ์ สนธิรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

20 6214651045 นางสาว ณัฐชยา เฉ่ือยกล่ัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

21 6214651035 นางสาว ทิพาพร ค าหลาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

22 6214651024 นาย ปิติ ศิริศิลป์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

23 6214651020 นางสาว ชลธิชา จันทร์สมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

24 6214651029 นางสาว กิตติยาพร ก้ินโบราณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

25 6214651034 นางสาว พานทอง ศักด์ิสิทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

26 6214651032 นาย ปกรณ์ ม่วงม่ังมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

27 6214651033 นาย ปารเมศ ทัศมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

28 6214061028 นางสาว อมรรัตน์ รัตนโสภา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

29 6214061035 นางสาว สุชานันท์ พิมพ์โปร่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต



30 6214311006 นาย ธีรพัฒน์ แสวงผล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

31 6214651042 นาย รัชชานนท์ พรมรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

32 6214881004 นางสาว ก าไร เอิบอาบ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

33 6214881002 นางสาว กรรณิการ์ เกณฑ์พล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

34 6214881016 นางสาว เบญญา เจริญลาภ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

35 6214241019 นางสาว พิยดา มาทน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

36 6214542005 นางสาว ปภาวรินทร์ เห็ดตุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

37 6214542006 นางสาว พรกมล รุจิวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

38 6214341021 MISS SOKCHENG BOL เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

39 6214651046 MISS MALAY HIN เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

40 6214421030 MISS MAKLY SIM วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

41 6214871029 นางสาว อารตี พิมพ์ภักดี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

42 6214871015 นางสาว กรกนก พงอุดทา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

43 6214631001 นาย กฤษณะ ทิชินพงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

44 6214631025 นาย ธเนศพล เช้ือวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

45 6214631011 นาย วสันต์ วสุธาวุฒิจารณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

46 6214631005 นาย ชานนท์ จิตไพศาลโสภณ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

47 6214871006 นางสาว ธนภรณ์ สวัสดิไชย ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

48 6214991022 นางสาว สุกัลยา ค ากอดแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

49 6214991054 นางสาว สุวิมล สายตา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

50 6214991005 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิพรม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

51 6214062036 นางสาว อารีญา คงล้อม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

52 6214062012 นางสาว ธนัชญา ธนะมูล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

53 6214061017 นางสาว วนาลี แก้วชา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

54 6214421020 นางสาว วนิดา สุนทรวัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

55 6214421027 นางสาว สุพรรณษา อัศววัชรินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

56 6214592013 นาย ธนพล เทพรัตน์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

57 6214971021 นางสาว ธรรญาศิริ ชูสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

58 6214921044 นาย เตชสิทธ์ิ ภิญโญย่ิง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

59 6214971015 นางสาว ณัฐวดี ชักชวนวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



60 6214261024 นางสาว มนันยา กัณหาชาลี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

61 6214261023 นางสาว กัลยาณี จุลเจือ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

62 6214261015 นางสาว อลิษา นพเวช ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

63 6214261019 นางสาว ยมาภรณ์ แผ้วอ าพันธ์ุ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

64 6214361009 นาย จตุรพร ทองค า เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

65 6214971011 นางสาว คัทลียา จิตตระการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

66 6214972025 นาย รัชชานนท์ บุญนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

67 6214971027 นาย บูรพา ใจยะไฝ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

68 6214622011 นางสาว ปิยธิดา ขุนโขลน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

69 6214621012 นางสาว วรรณารินทร์ หมอโอสถ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

70 6214621028 นางสาว กุลณัฐ จันทร์เมือง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

71 6214621033 นาย ชนินทร อยู่พรมชาติ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

72 6214621017 นางสาว สุกัญญา วิเชียรดี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

73 6214621040 นางสาว สุกัญญา สง่างาม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

74 6214621011 นาย ยุทธการ ผกาบุตร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

75 6214621027 นางสาว ดวงนภา หงษ์ม่ัง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

76 6214621019 นางสาว สุอนันต์ ปะเมโท วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

77 6214062039 นาย ชาญณรงค์ เวชการ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

78 6214162006 นางสาว กุลธิดา สุทธิกุล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

79 6214162024 นางสาว อรรัมภา พงษ์เรือง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

80 6214162025 นางสาว อรอุมา เพ่งพินิจ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

81 6214162021 นางสาว วันวิสาข์ กิติราช ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

82 6214162029 นางสาว ศิริลักษณ์ เขียวแก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

83 6214162030 นางสาว สุพัตรา ค ารอด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

84 6214021004 นาย จิรายุ วิบูลชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

85 6214161029 นางสาว ณัฐวดี ปล้ืมส าราญ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

86 6214162001 นางสาว ธัญญลักษณ์ ร ามะนา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

87 6214162027 นางสาว วรรณษา นิลฉวี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

88 6214162008 นางสาว จันทร์ธิดาภรณ์ ศรีแก่ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

89 6214501013 นาย อดิเรก อ้ายต๊ิบ ครุศาสตร์ พลศึกษา



90 6214442028 นาย วิษณุ สายพนัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

91 6214881007 นางสาว เกยุรา สุจินต์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

92 6214881029 นางสาว หทัยกานต์ ถนอมจิตร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

93 6214881024 นางสาว ศิริวรรณ ค้ าชู ครุศาสตร์ ภาษาไทย

94 6214881018 นางสาว พีรนันท์ อินทะจักร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

95 6214881017 นางสาว ผกามาศ สุดา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

96 6214622008 นางสาว พิจิตรา รักษาพล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

97 6214622004 นางสาว กมลทิพย์ บุญประดิษฐ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

98 6214622007 นางสาว นันทินี ศรีตุลา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

99 6214052019 นางสาว ชมพูนุท ประเสริฐพรหม วิทยาการจัดการ การจัดการ

100 6214971012 นางสาว ณภัทร วงษ์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

101 6214202001 นาย ปรเมศวร์ พิมพาเพ็ชร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

102 6214162002 นางสาว กรรณิกา สมยา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

103 6214162023 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็ชรแจ้ง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

104 6214162022 นางสาว ศศิธร อาศัยราษฎร์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

105 6214162016 นางสาว พิชญ์สินี กันประดับ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

106 6214162018 นางสาว วนิดา หวังโอบกลาง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

107 6214161003 นางสาว จินตรัตน์ สวัสด์ิรัมย์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

108 6214161025 นางสาว อัจฉรา สีกลม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

109 6214651014 นาย ปัญญากร นุชนวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

110 6214651009 นาย วรภพ พรมโสต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

111 6214441001 นางสาว กมนมณี เข็มปก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

112 6214161022 นางสาว กุลณัฐ สุรินทะ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

113 6214161019 นางสาว ษริญา วิทาเวช ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

114 6214161018 นางสาว วลัยพร สุริวงษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

115 6214161001 นางสาว กมลลักษณ์ ก่อเก้ือ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

116 6214181008 นาย ภาคภูมิ รัตนสร้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

117 6214181002 นางสาว พัชญ์สิตา พรหมประพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

118 6214181011 นางสาว วาสนา สุรินจ าลอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

119 6214161002 นางสาว เกศรินทร์ ศรีจันทร์ผ่อง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



120 6214161004 นาย ชัยภัทร หลงทา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

121 6214161005 นางสาว ชุติพร โปซิว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

122 6214161013 นางสาว มณีรัตน์ ภู่มณี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

123 6214181003 นางสาว ปัทมา วงษ์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

124 6214181005 นางสาว สุทธิดา ดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

125 6214971024 นางสาว ศิริวรรณ เหล่าเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

126 6214971018 นางสาว ทิพวรรณ คงมนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

127 6214971022 นางสาว นฤมล จันลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

128 6214592011 นางสาว จิรฐา เวทการ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

129 6214311043 นางสาว พลอยไพลิน พันธ์งาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

130 6214162020 นางสาว พุทษณี ค าแท่ง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

131 6214882003 นางสาว กิตติมา นามมะวิลัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

132 6214202007 นางสาว ปรียนันท์ สันรัมย์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

133 6214901021 นาย สุกฤษฎ์ เจริญวงศ์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

134 6214011008 นาย พุฒิพงศ์ นิลฉวี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

135 6214881028 นางสาว สุภัชชา วรรณุบล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

136 6214881014 นางสาว ถวัลรัตน์ เรืองข า ครุศาสตร์ ภาษาไทย

137 6214881008 นางสาว เกวลิน สามบุญลือ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

138 6214812011 นางสาว สุภาภรณ์ ไชยวาที วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

139 6214812004 นาย มงคล สุขมาส วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

140 6214631027 นาย วศุพล อุทธา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

141 6214631012 นาย เรวัตร แดงตนุ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

142 6214592028 นาย ธีรพงศ์ ค าสา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

143 6214891032 นาย ธนภัทร ย่ิงใหญ่ ครุศาสตร์ เคมี

144 6214241031 นางสาว น้ าเพชร ตามสายลม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

145 6214511001 นาย ชลณที ชีพสาทิศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

146 6214511017 นาย พงษ์ศักด์ิ อะนะโน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

147 6214211013 นางสาว รัชฎาพร ไชยมงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

148 6214211008 นางสาว สาลินี อรุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

149 6214211005 นางสาว วรรณรัตน์ งามประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา



150 6214211001 นางสาว กชกร โพธ์ิพฤกษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

151 6214211009 นางสาว ดิศราพร สายสูง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

152 6214211003 นางสาว รุจีรัตน์ ใจคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

153 6214211002 นาย บุญนฤทธิ เล่ือมนิรันดร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

154 6214211004 นางสาว ฐิตาภา พงษ์เถ่ือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

155 6214592015 นาย ภัทรกร เกิดแก้ว นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

156 6214542040 นางสาว พัชรากร กระจ่างฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

157 6214542018 นางสาว ยุวดี จันทรเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

158 6214051017 นางสาว พัชรภรณ์ พานะวงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

159 6214921050 นางสาว ธัญจิรา โชติวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

160 6214921093 นาย วรภัค อ่ิมผ่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

161 6214921004 นางสาว สุนิษา ชัยวิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

162 6214921091 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วแกมกาญจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

163 6214162014 นางสาว ปิยธิดา แก้วนรา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

164 6214592018 นางสาว สุทานุมาศ ฆ้องพาหุ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

165 6214592014 นางสาว ภณิดา โพธ์ิเจริญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

166 6214592004 นางสาว ณัฏฐา เพ็ชรพลอย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

167 6214592025 นางสาว แพรวา พงษ์ขาว นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

168 6214871031 นางสาว ดลพร กล่ินจันทร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

169 6214611018 นางสาว ลักษมี จันทร์ปัญญา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

170 6214881011 นางสาว สิญากร อุปแดง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

171 6214881010 นางสาว ณัฏฐาเนตร เจริญชีพ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

172 6214881012 นางสาว สุดารัตน์ สุขศิลป์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

173 6214871025 นางสาว ศิริรัตน์ รัตนเพ็ชร ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

174 6214361031 นาย ภัทรปิติ หมายมี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

175 6214361027 นาย ธเนศ สีหาบุตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

176 6214941051 นางสาว อรณิชา คณาภิบาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

177 6214941037 นางสาว อนัญญา จันทิมาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

178 6214941011 นางสาว สุดารัตน์ โพธิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

179 6214941005 นางสาว ฉัตรสุดา สิงห์โต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน



180 6214941029 นางสาว อักษราภัค บุญย่ิงเหลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

181 6214941006 นาย เชษฐา จันทร์วงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

182 6214711009 นางสาว นฤมล สุทธิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

183 6214711008 นางสาว ธัญญพร คงบุญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

184 6214711011 นางสาว พิมพ์อร ไทธะนุ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

185 6214711019 นางสาว สุพิชชา พรหมกูล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

186 6214711022 นางสาว อนุสรา พรหมสูตร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

187 6214161024 นางสาว วริศรา มาลาอ่อน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

188 6214881023 นางสาว ศิริรัตน์ เหมือนชอบ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

189 6214551014 นางสาว วรัญญา คล่องแคล้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

190 6214551001 นางสาว ยุวดี พุ่มระย้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

191 6214551017 นางสาว ณิชากร ธัญญรัตนากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

192 6214201024 นาย ศักด์ิชัย ศักด์ิเพชรพลอย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

193 6214921032 นาย ชินวัตร ตันเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

194 6214201017 นางสาว ภัทรภรณ์ ทองมณี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

195 6214201003 นางสาว ณัฐชนิกา เยยะพันธ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

196 6214201004 นางสาว ณัฐชยา ตากมัจฉา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

197 6214871005 นางสาว ทิพาพร ทิพยนุกูล ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

198 6214201008 นาย ธนโชติ ตองอ่อน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

199 6214052020 นาย ชัชพล เกตุชาติ วิทยาการจัดการ การจัดการ

200 6214972032 นาย คณิน ภู่เพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

201 6214201012 นาย พรภวิษย์ เองสิริด ารงกุล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

202 6214991053 นางสาว สุรารัตน์ สุขเสริม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

203 6214991006 นางสาว ชนัญนิดา แง่พรหม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

204 6214991015 นางสาว ปวีณา บุญชะโด พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

205 6214991034 นางสาว ประภัสสรา สวัสด์ิพานิชย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

206 6214991029 นางสาว ณัฏฐนิช นิลฉวี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

207 6214991059 นางสาว ผกามาศ สีหะวงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

208 6214991038 นางสาว พิจิตรา เจริญจิตต์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

209 6214991013 นางสาว นีสรีน มาหิเละ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



210 6214991011 นางสาว ขวัญจิรา ใจรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

211 6214991010 นางสาว ทิพรัตน์ ค าหินกอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

212 6214991057 นางสาว ปรินดา วันมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

213 6214991036 นางสาว ปริยฉัตร เลิศล้ า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

214 6214991050 นางสาว นฤชา แซ่โค้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

215 6214991025 นางสาว อนิศรา ศรีบุญเรือง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

216 6214991004 นางสาว กุลจิรา โลหะพรม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

217 6214991055 นางสาว อตินุช แซงจันดา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

218 6214991026 นางสาว นฤมล กองแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

219 6214991017 นางสาว ฐิชากร คูณวัฒนาพงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

220 6214991019 นางสาว มุกตะวัน ช่ืนตา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

221 6214991032 นางสาว อารีนา สาดารา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

222 6214991021 นาย ราชันย์ โพธารินทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

223 6214991040 นางสาว ภัครพร ถันชนนาง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

224 6214991061 นางสาว ศินานาฎ ลุนสะแกวงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

225 6214991039 นางสาว พิมพ์รพัฒน์ พิมมงคล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

226 6214991024 นางสาว สุพัตรา มะลิติไข พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

227 6214991048 นางสาว ศิริกานต์ดา ชามารัตน์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

228 6214991051 นางสาว สุพรรษา เวียงจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

229 6214991007 นางสาว ชลธิชา ตุมร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

230 6214991028 นางสาว ณกมล เกศกนกภิญโญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

231 6214991018 นางสาว ม่ิงขวัญ พันสาย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

232 6214991043 นางสาว ยศยา ล้ิมวิเชียร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

233 6214991052 นางสาว สุภัฒชฎา ค าแพทย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

234 6214991020 นางสาว รสสุคนธ์ ฉิมพินิจ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

235 6214991012 นางสาว นัฐชนิกานต์ ทองต้ือ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

236 6214991009 นางสาว กรรณิการ์ นครพรม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

237 6214062035 นางสาว อริสรา ขุนแก้ว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

238 6214712012 นางสาว ลลิตา นูเนตร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

239 6214712006 นางสาว นิตยา พรมณี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



240 6214712017 นางสาว สุดารัตน์ กระโจมทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

241 6214882024 นางสาว วรัมพร พุทธศรี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

242 6214882028 นางสาว ณิชนันทน์ แหยมศิริ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

243 6214051008 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์สกุลรัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ

244 6214713016 นางสาว รัตนา จันทร์พิทักษ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

245 6214713019 นาย สหัสวรรษ บุญไทย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

246 6214713001 นาย กฤษดา ทององค์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

247 6214713012 นาย พงศกร ตันติสัตยกุล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

248 6214421012 นาย ณัฐพล ยิสารคุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

249 6214421029 นาย สุเมษ ประเดิมกุลชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

250 6214421026 นาย วงค์วรัณ ขุนศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

251 6214421011 นาย ชิสณุพงศ์ กรณ์เจริญการ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

252 6214711020 นาย อธิราช สุดประเสริฐ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

253 6214711026 นางสาว ดารารัตน์ ดอกไม้ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

254 6214711013 นางสาว วาสินี ศรีทานนท์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

255 6214161020 นางสาว สุณัฏฐา ขวัญประเสริฐ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

256 6214161009 นางสาว เบญจวรรณ วงศ์สุวรรณ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

257 6214271002 นางสาว จุฑารัตน์ พวงช่ืน อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)

258 6214271013 นาย สุกฤษฎ์ิ วิจิตรสมบัติ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)

259 6214161015 นางสาว วรรณิภา นามวงศ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

260 6214161010 นางสาว ปาลิดา วิเชียร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

261 6214972043 นางสาว กัญญาณัฐ อภิบาลศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

262 6214161023 นางสาว รัตนาวดี ม่ังมี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

263 6214161012 นางสาว พรนภา พิมพ์วงค์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

264 6214161007 นางสาว เตชินี วรัญญานนท์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

265 6214161021 นางสาว อริศรา แคนดา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

266 6214241029 นางสาว อาทิตติยา พันโพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

267 6214241036 นางสาว สุพรรษา เเก้วศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

268 6214241039 นางสาว กาญจนา จันแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

269 6214541013 นางสาว วริศรา พระรุก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



270 6214421017 นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีวิรัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

271 6214421022 นาย มานุวัฒน์ ทองสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

272 6214372001 นางสาว วนัชพร สนเสริฐ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการท่องเท่ียว

273 6214261001 นางสาว ชาลิณี น้อยเจริญ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

274 6214011032 นางสาว รัตนาภรณ์ สิงหนุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

275 6214011038 นางสาว ธิดารัตน์ สอนลิลา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

276 6214972035 นาย ชินพัฒน์ รัตนภาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

277 6214972037 นาย ปิยะพงษ์ หินโทน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

278 6214972001 นางสาว กัญญารัตน์ ศิลปเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

279 6214972016 นางสาว จิราภรณ์ ตอนศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

280 6214972041 นางสาว สาธิกา ค าสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

281 6214551002 นางสาว ขวัญนิภา โกยรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

282 6214551007 นางสาว กมลวรรณ บุญรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

283 6214551012 นางสาว พิมพ์ประพัฒน์ กลุ่มยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

284 6214312036 นางสาว พิมพิไล เกตุศร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

285 6214891030 นางสาว ศิรินภา เพ็ชรวงษา ครุศาสตร์ เคมี

286 6214891020 นางสาว อุษินา เสนาะเสียง ครุศาสตร์ เคมี

287 6214971049 นางสาว รินรดา ศรีสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

288 6214971035 นางสาว สุภัค พุ่มเข็มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

289 6214971023 นางสาว นันทพร บัวเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

290 6214971037 นางสาว พิณทิพย์ โลหะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

291 6214971041 นางสาว พีรยา ยังดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

292 6214971005 นางสาว จันทกานต์ บัวลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

293 6214021048 นางสาว อุ้มบุญ บุญชุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

294 6214551008 นางสาว อภิสมัย แซ่เฮง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

295 6214971007 นางสาว จุฑามณี อินทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

296 6214972028 นางสาว วนิดา โสพันโต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

297 6214971040 นางสาว อมรรัตน์ พลโคตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

298 6214711005 นางสาว ชาลิสา ธรรมศร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

299 6214592003 นาย เจตวัฒน์ ปิยารมย์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)



300 6214261027 นางสาว สิริธร ซุยคง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

301 6214971001 นางสาว กมลกานต์ เสียงลึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

302 6214971031 นางสาว วรันธร รัมณีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

303 6214542009 นางสาว อสมา ประกอบทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

304 6214901017 นางสาว วริศรา ตะติรัมย์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

305 6214972027 นางสาว ลดาวัลย์ โคตรมงคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

306 6214882025 นางสาว ศิริลักษณ์ พวงพี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

307 6214611023 นางสาว สุธิตา ทองทัพ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

308 6214611017 นางสาว ภาพิมล วรรณศิริ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

309 6214611004 นางสาว ก่ิงดาว โสดสุภาพ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

310 6214691008 นางสาว ชนากานต์ พันธ์ุมณี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

311 6214712026 นางสาว เพ็ญนภา จันทะอาจ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

312 6214712014 นางสาว วันสิริ โคตรบุตร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

313 6214311004 นางสาว ทิฆัมพร ล้ าเลิศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

314 6214022047 นาย นราธร ศรีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

315 6214022046 นางสาว อภิญญา กุบแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

316 6214421025 นาย พุฒิพงค์ พรหมสัมฤทธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

317 6214201029 นางสาว อชิรญาณ์ หวานเสนาะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

318 6214611002 นางสาว จิราพร นนตะ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

319 6214611005 นางสาว ณัฐฐินันท์ นุพันธ์รัมย์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

320 6214611007 นางสาว ธัญชนก ราชชมภู ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

321 6214611015 นางสาว ทรายน้ า เทียนพนม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

322 6214611001 นางสาว กรแก้ว สิทธิบุศย์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

323 6214611008 นางสาว ภัทรภร บ ารุงราษฎร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

324 6214712027 นางสาว ศรุตา รัตนสร้อย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

325 6214711030 นางสาว รุ่งทิวา ถนอมศักด์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

326 6214341005 นางสาว พัชนิดา ศรีนาค เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

327 6214881006 นางสาว นันทวัน พ่ึงอยู่ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

328 6214011034 นางสาว สุชาวดี เช่ียวชาญเรือ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

329 6214811026 นางสาว ดวงฤทัย เหมือนรอดดี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว



330 6214851027 นางสาว นารีรัตน์ ฆ้องแสนลา วิทยาการจัดการ การตลาด

331 6214901004 นางสาว ฐิติพร เข็มงาม ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

332 6214901009 นาย จิณพรตฒ์ ค าภาบุตร ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

333 6214901008 นางสาว ธาดารัตน์ เผ่าสีหา ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

334 6214901035 นางสาว วรนุช ต้อนไล่ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

335 6214901020 นางสาว วิไล โชติวรรณ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

336 6214921057 นางสาว บุษบา ทัสสะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

337 6214921103 นางสาว ศิริภัทรสร ราชกิจจา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

338 6214921101 นาย ศักรินทร์ บุญสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

339 6214921020 นาย จักรพันธ์ ลักษณพิมล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

340 6214712007 นาย นิธิกร เจริญไว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

341 6214712013 นางสาว วรรณพร สิงห์ทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

342 6214712022 นางสาว อังคณา กุลม่วง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

343 6214713023 นางสาว ไอลดา สีหาบุตร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

344 6214921076 นาย ภาคิน ก่ิงค้างพลู วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

345 6214921058 นาย ปฏิภาณ วิชิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

346 6214921012 นาย ภูวนัย ศรีปลัด วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

347 6214921030 นาย ชัยมณ ถนอมมิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

348 6214311001 นางสาว จุไรรัตน์ ทวาเรศเรืองคาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

349 6214311024 นางสาว พุธิตา สนรักษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

350 6214931005 นาย ปริพรรห์ วิวัฒน์นิธิกร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

351 6214931015 นาย อภิสิทธ์ิ ม่วงค า วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

352 6214901025 นาย ธวัชชัย สุรการ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

353 6214711017 นาย สาระวิน ปัดตาตะโต ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

354 6214712008 นางสาว เบญจวัลย์ มินิชิตร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

355 6214712028 นางสาว สุชิตา ตันสันเทียะ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

356 6214712009 นางสาว เบญญาภา มานะเพียร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

357 6214712019 นางสาว เสาวลักษณ์ สินศิริ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

358 6214931003 นาย พันธกานต์ เกษรเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ

359 6214931001 นางสาว กฤษติยา พลกันยา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ



360 6214812016 นางสาว บุญรักษ์สา จ าปี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

361 6214701016 นางสาว ณัฏฐา เพชรพิชัย อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

362 6214921105 นาย ศิวกร พันธ์ยงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

363 6214712024 นางสาว ขนิษฐา บุญประสิทธ์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

364 6214631020 นาย ณฤทธ์ิ บรรเทาวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

365 6214631016 นาย คมชาญ รอดแผล็ว วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

366 6214812022 นางสาว วรรณิษา ทริตสังข์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

367 6214812012 นางสาว อรนลิน จันทร์ศิริ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

368 6214812021 นางสาว ดวงธิดา ท่าพริก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

369 6214881005 นางสาว ฐิติมา เสง่ียมจิตร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

370 6214881003 นางสาว กฤษณา พูลทวี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

371 6214162017 นางสาว รัตติญากรณ์ โรจน์จรุง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

372 6214162004 นางสาว กฤษณา ใจสอาด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

373 6214881031 นาย บุศดินทร์ ไชยนา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

374 6214901022 นางสาว สุพรรษา สวาสด์ิ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

375 6214921006 นาย นิธิวัฒน์ เทียนธวัช วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

376 6214921133 นาย เอกรัตน์ ย่ีภู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

377 6214921060 นาย ปราโมทย์ ทองลอย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

378 6214881026 นาย สรวุฒิ พุทธรังษี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

379 6214881019 นางสาว ภัทรชรินธรณ์ ตันนารัตน์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

380 6214712005 นางสาว กรพันธ์ุ อินเต้ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

381 6214712023 นางสาว อัญธิมา จารัญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

382 6214901028 นางสาว ลักษมน อาญาเมือง ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

383 6214542038 นางสาว อาทิตยา สิงบุดดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

384 6214542037 นางสาว โสรยา กุนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

385 6214312007 นางสาว ลัดดา แหลมหลัก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

386 6214713009 นาย ธีรเดช วงศ์จันทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

387 6214713015 นางสาว เมธาพร อันโน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

388 6214713005 นางสาว โชติมณี พูลมาศ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

389 6214312001 นางสาว กฤติมา แก้วอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์



390 6214361018 นาย วรพงษ์ บุญเกต เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

391 6214811022 นาย ธนุส ร่ืนรมย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

392 6214622012 นางสาว สาธิตา เพียรสุข วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

393 6214622006 นางสาว นุจรี เจริญวงศ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

394 6214622010 นางสาว ศิริณณา เฉลานอก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

395 6214901016 นางสาว มยุริน ชาวรัตน์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

396 6214901012 นางสาว จุฑามณี ข าเก้ือ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

397 6214202016 นางสาว ณัฐวดี ทรัพย์อุภัย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

398 6214451016 นางสาว ธันยพร พิริยะพรชัย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

399 6214451001 นางสาว จิรัชญา อ าพล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

400 6214451032 นางสาว ธนพร ฐานเจริญกุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

401 6214451010 นางสาว อภิชญา สัทธยาสัย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

402 6214921031 นาย ชัยวัฒน์ หาญเห้ียม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

403 6214921090 นาย รมยกร พรรคประพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

404 6214881025 นาย สรนันท์ สายดี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

405 6214441034 นางสาว ศกลวรรณ เสมสฤษด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

406 6214441036 นางสาว ศุภาวรรณ สุขัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

407 6214441008 นางสาว ชนิกานต์ โพธ์ิศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

408 6214441006 นาย ชนะชัย ฟูสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

409 6214441033 นางสาว อรอุมา นาคเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

410 6214441014 นางสาว ณัฐริกา แนวพนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

411 6214441024 นางสาว สิริกานต์ โภคา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

412 6214441017 นางสาว ทิชากร องอาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

413 6214441023 นางสาว ปาลิตา พรหมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

414 6214441048 นางสาว รัตนาพร อ่อนดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

415 6214441021 นางสาว ปณิญา ฉัยยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

416 6214441018 นาย ยศกร หวานเสนาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

417 6214441047 นางสาว รัตนวิภา น่ิมโอษฐ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

418 6214441035 นาย ศรัณยู ม่ิงมิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

419 6214441020 นางสาว จิรนันท์ ต๊ะผัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



420 6214441046 นางสาว พรพิมล แดงอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

421 6214441043 นางสาว นิรมล พวงบุญชู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

422 6214441019 นางสาว นริศรา กัญญามา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

423 6214441012 นางสาว ณชาภัช เลขกาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

424 6214441013 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีไพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

425 6214441031 นางสาว วริศรา แก้วภูมิแห่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

426 6214441029 นางสาว ชนากานต์ ร่ืนรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

427 6214441028 นางสาว จุฑามาศ ค าแหงวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

428 6214441004 นางสาว เกตน์นิภา จงใจจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

429 6214441038 นาย อนุภัทร มีมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

430 6214592006 นางสาว กนกอร แก้วเจริญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

431 6214592016 นางสาว วริศรา ซ่อนกล่ิน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

432 6214592005 นางสาว บัณฑิตา รัตนมงคลมาศ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

433 6214592027 นางสาว ฉัตรพร แซ่ล้ี นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

434 6214991001 นางสาว ญานิกา ม่ิงจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

435 6214991045 นางสาว วรินดา วิริยะสงคราม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

436 6214991016 นางสาว ธัญลักษณ์ เต็มสังข์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

437 6214991041 นางสาว ภาณิชา ฉ่ าสมบูรณ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

438 6214361014 นาย เทพบดินทร์ ดกประโคน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

439 6214162013 นางสาว ปิติธิดา ฉัตรทอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

440 6214162019 นางสาว วรางคณา จันทบูรณ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

441 6214052030 นาย พีรพัฒน์ ห่างภัย วิทยาการจัดการ การจัดการ

442 6214881013 นางสาว เสาวรส ชมภูพล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

443 6214811035 นาย พงศกร แสนค า วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

444 6214441037 นาย อัมรินทร์ มูลราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

445 6214441041 นาย ทศพล บุญจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

446 6214312005 นางสาว พรณะพรรณ พันธุนาคิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

447 6214312002 นางสาว จุฬารัตน์ มาวงนอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

448 6214051010 นางสาว ณัฐพร แต้มงาม วิทยาการจัดการ การจัดการ

449 6214051009 นางสาว ณัฐณิชา ตุนแสน วิทยาการจัดการ การจัดการ



450 6214051018 นางสาว เกษมณี โพธิมณี วิทยาการจัดการ การจัดการ

451 6214901015 นาย พีรพล จุเฉย ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

452 6214511004 นางสาว ปิยฉัตร ลาอุ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

453 6214622020 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงอุทัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

454 6214901001 นาย คมเพชร ศรีสัจจา ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

455 6214941046 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

456 6214941032 นางสาว สุภาภรณ์ กระจ่างกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

457 6214941035 นาย สหรัฐ ทองศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

458 6214972002 นาย กิตติคุณ ทองทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

459 6214241034 นางสาว พิม สรรพกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

460 6214651012 นางสาว นลพรรณ วายร้อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

461 6214941034 นางสาว ทิพรัตน์ แห้วสุโณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

462 6214651025 นางสาว กรพินธ์ุ อาระหัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

463 6214651015 นางสาว วาสนา เกียรติประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

464 6214241027 นางสาว ชวัลนุช สิงห์โตทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

465 6214711003 นางสาว จิตรินทร์ ด้วงเงิน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

466 6214991030 นางสาว นิจฉรา ปินะพัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

467 6214991049 นางสาว ศิริพร บัวบุญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

468 6214921001 นาย ป่ินแก้ว เทียนกระจ่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

469 6214941002 นางสาว กัญญาพัชร นิยมวานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

470 6214991037 นางสาว พรรณพนัช งามเลิศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

471 6214011010 นางสาว อลิศรา บรรดาสุข เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

472 6214991027 นางสาว อาทิตยาพร ทองสง่า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

473 6214241020 นางสาว พิณมณี หม่ืนสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

474 6214712020 นางสาว อภัสสร แดงจันทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

475 6214241024 นางสาว ลักษิกา รังรองลักษมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

476 6214201014 นาย พีรพล มณีพรต ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

477 6214201023 นางสาว ศศิณา ชลเขตต์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

478 6214201032 นางสาว จารุวรรณ ทิมทวงษ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

479 6214201005 นางสาว ณัฐมญช์ุ หนูด้วง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



480 6214201026 นางสาว สุปราณีย์ เพาะปลูก ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

481 6214201007 นาย ธนกฤต เข้ียวสิงห์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

482 6214201002 นางสาว ชลธิชา สุขประสงค์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

483 6214201021 นางสาว วิชญาดา ราญรอน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

484 6214551021 นางสาว ทิพยวรรณ ประกาษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

485 6214551015 นางสาว สโรชา วัฒนพงศ์สิริกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

486 6214451005 นาย ภาณุวัฒน์ ศุภประเสริฐ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

487 6214622032 นางสาว อารีญา ก้ิวภูเขียว วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

488 6214261003 นาย ธนวินท์ อารีเพ่ือน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

489 6214241032 นางสาว นริศรา ครองมงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

490 6214241002 นางสาว จิดาภา นวลประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

491 6214972004 นางสาว ชุติมา ก่ิงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

492 6214972005 นางสาว ฐิตินันท์ บุญโยประการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

493 6214021011 นาย ธนพนธ์ ปากพลีนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

494 6214712004 นางสาว ณิชามน คลังสุวรรณ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

495 6214421018 นาย เรเน่ ชมิทท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

496 6214713008 นางสาว ธิราภรณ์ นพเคราะห์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

497 6214421001 นาย จุลศักด์ิ ธรรมสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

498 6214421028 นาย หัสนัย กิจเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

499 6214551023 นางสาว วิชุดา พันธ์ุโหมด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

500 6214941023 นางสาว ชาลิตา เฟ่ืองสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

501 6214713006 นางสาว ทิพาภรณ์ ปานนาค ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

502 6214622040 นางสาว วราภรณ์ ชัยอุ่น วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

503 6214622017 นางสาว สมหญิง เชิดชู วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

504 6214622025 นางสาว ช่อผกา เดชพละ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

505 6214421005 นาย พชร แซ่เตียว วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

506 6214622014 นางสาว ภัชราภรณ์ แสงสุดตา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

507 6214622015 นางสาว อรวี ชอบรู้ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

508 6214312024 นางสาว ธนภรณ์ ชะชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

509 6214712002 นางสาว ชลิตา ร่ืนรมย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



510 6214712015 นาย สรายุทธ ยากุน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

511 6214712018 นางสาว สุภาภรณ์ เจียมกุล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

512 6214312027 นาย ภูมิพัฒน์ ภิรมย์กิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

513 6214312028 นาย ศิรชัช สุวรรณโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

514 6214713022 นางสาว อารีญา บ ารุงพานิชย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

515 6214713003 นางสาว จุฑารินทร์ นาราษฎร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

516 6214713017 นางสาว วลัยภรณ์ ทองทัพ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

517 6214202010 นางสาว พิมผกา ยะภักดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

518 6214882010 นางสาว นวรินทร์ หาระภูมิ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

519 6214713029 นาย อัครพล สระค าจันทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

520 6214021026 นางสาว ศุภากร เต่าทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

521 6214713028 นางสาว สุภาพร พรามคง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

522 6214713027 นางสาว สุทัตตา มะลิวัลย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

523 6214713018 นางสาว วาสนา แสงสว่าง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

524 6214713002 นางสาว กัญญาลักษณ์ ล้วนดี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

525 6214713020 นางสาว สุทธิดา หลายแห่ง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

526 6214891004 นางสาว ชนิภรณ์ เพชรมณี ครุศาสตร์ เคมี

527 6214891022 นางสาว ปภานัน หิรัญ ครุศาสตร์ เคมี

528 6214021039 นางสาว วรพร ธนะประสพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

529 6214021042 นางสาว ศิรภัสสร คีรีชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

530 6214891024 นางสาว อริสรา มะวัน ครุศาสตร์ เคมี

531 6214891027 นางสาว วรรณวิษา บุญม่ิง ครุศาสตร์ เคมี

532 6214891015 นาย ยุทธชัย โชติเนตร ครุศาสตร์ เคมี

533 6214891019 นางสาว อัญริน สุขสะอาด ครุศาสตร์ เคมี

534 6214501007 นาย นาโปเรียน มีสันเทียะ ครุศาสตร์ พลศึกษา

535 6214972030 นาย อนาวิล เจริญทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

536 6214972029 นาย อนพัทย์ สาเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

537 6214972006 นางสาว ณิชกานต์ ทองข า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

538 6214622002 นางสาว ขวัญศิริ เวชกุล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

539 6214972033 นาย จิรายุทธ คิดดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



540 6214311027 นางสาว ภัคจิรา สังข์น้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

541 6214311030 นางสาว ณัฐติยา หล้าหนูเหม่า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

542 6214311012 นางสาว นิสารัตน์ กันทะยะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

543 6214311037 นางสาว อมาวสี โสพิมพ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

544 6214971009 นางสาว ชลธิชา เห็ดตุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

545 6214971029 นางสาว พิชญาวีณ์ พิศพรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

546 6214311002 นางสาว ชญาณี มองเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

547 6214311019 นางสาว ปารมี คุณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

548 6214311017 นางสาว สกุลทิพย์ สีดา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

549 6214311023 นางสาว แพรทราย อินทร์งาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

550 6214311008 นางสาว นารีรัตน์ พลอยชาติตระกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

551 6214501002 นาย จิตรกรณ์ สุขคง ครุศาสตร์ พลศึกษา

552 6214501015 นาย ธีรฎา บุญญาภินนท์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

553 6214811033 นางสาว เบญจรงค์ ดารา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

554 6214501005 นางสาว วรัญญา ประจงใจ ครุศาสตร์ พลศึกษา

555 6214542015 นางสาว ปพิชญา ยืนนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

556 6214542035 นางสาว สุพัตรา สุขโสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

557 6214542014 นางสาว นิศารัตน์ ปัตถาพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

558 6214542019 นางสาว รุ่งทิวา ทรัพย์สงวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

559 6214371004 นางสาว ปฐมาพร อินทรศักด์ิ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

560 6214711025 นางสาว ศิริพร ศรีแสง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

561 6214713004 นางสาว ชมพูนุช แปงนาค ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

562 6214052015 นางสาว ธิยะดา ฉิมกลีบ วิทยาการจัดการ การจัดการ

563 6214052021 นางสาว มณฑกานต์ โยธี วิทยาการจัดการ การจัดการ

564 6214052003 นาย กิตติภูมิ ธิยะใจ วิทยาการจัดการ การจัดการ

565 6214972051 นาย ศิริชัย ข้อสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

566 6214972020 นางสาว อรณิชา โตเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

567 6214972050 นาย อิทธิกร ถือธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

568 6214261010 นางสาว สายชล ต้นอาจ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

569 6214972023 นางสาว อาริษา สันธณะลักษณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



570 6214971032 นางสาว วลัยทิพย์ อรรถวิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

571 6214551004 นางสาว หฤทัย ชินตะวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

572 6214972011 นางสาว ภัคจิรา อารีพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

573 6214972044 นางสาว ณัฐกมล นพคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

574 6214622022 นางสาว อริสรา ไชยนะรา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

575 6214622019 นางสาว เมทินี ไพรทอง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

576 6214361036 นางสาว นฤมล ถนอมวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

577 6214361015 นาย ธีรภัทร ศรประดิษฐ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

578 6214261007 นางสาว วราภรณ์ เรืองภักด์ิ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

579 6214261011 นางสาว สิริกานดา ใจผ่อง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

580 6214971013 นางสาว ณัฐกาญ รักสุนทรธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

581 6214312017 นางสาว ปภาจี ใสตะภาพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

582 6214592022 นาย ณัฐกิตต์ิ รุ่งเรือง นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

583 6214871027 นางสาว สริชาดาภรณ์ เจริญสุข ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

584 6214241016 นางสาว อนุศรา เข็มกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

585 6214442032 นางสาว ตฤษนันท์ วิฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

586 6214202011 นางสาว กมลวรรณ อ่ิมสรรพางค์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

587 6214202014 นางสาว สิราวรรณ แสนเสนาะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

588 6214202009 นางสาว กาญจนา ออระศรี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

589 6214202008 นาย ธนกร นิตยประภา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

590 6214361002 นางสาว เกวลิน ชัยโวหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

591 6214592008 นาย ศุภักษร ขุนด่านซ้าย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

592 6214882027 นางสาว สุธิดา สาระสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย

593 6214941010 นางสาว ศิวพร สัมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

594 6214542025 นางสาว นภัสสร บุศรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

595 6214991023 นางสาว สุนันทวดี มีวงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

596 6214991033 นางสาว เบญญาภา ภูริธร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

597 6214991031 นางสาว นฤมล เจริญรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

598 6214991044 นางสาว วราภรณ์ เต่าทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

599 6214991042 นางสาว ม่านฟ้า กัลยาวงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



600 6214671009 นาย อวิรุทธ์ ศรีอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

601 6214941007 นางสาว พิมพ์ลภัส สดเสมอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

602 6214941021 นางสาว ย่ิงดาว ผลดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

603 6214941020 นางสาว มัณฑนา สุวรรณโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

604 6214941033 นางสาว วรรณรัตน์ ทรัพย์จ านงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

605 6214941036 นางสาว สุกัญญา ซุยเชียงสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

606 6214941016 นางสาว ฐิติรัตน์ ห่างภัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

607 6214941001 นางสาว กชพร พินเกตุกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

608 6214972045 นาย รัตนชัย จ าปาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

609 6214712003 นาย ชาญชัย โปษยาอนุวัตร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

610 6214241011 นางสาว ภัคจิรา วันทะมาตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

611 6214241041 นางสาว วิภาวี นพกูลวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

612 6214311020 นางสาว เจนจิรา เหม็นแดง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

613 6214713011 นางสาว นุชรีย์ พรคลัง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

614 6214201016 นาย ภควัต ช่ืนฤดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

615 6214501021 นาย สิทธิโชค กันยา ครุศาสตร์ พลศึกษา

616 6214812010 นางสาว ณัฏฐ์ฐิณี บ าบัดโศรก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

617 6214812008 นางสาว ป่ินพลอย ชาวราษฎร์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

618 6214551006 นางสาว ชลิตวรรณ เลิศนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

619 6214551009 นางสาว จารุภา ชินค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

620 6214551024 นางสาว พรทิพย์ ผาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

621 6214551020 นางสาว ธัญญารัตน์ สัตตะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

622 6214551022 นางสาว พรพรรณ เรืองจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

623 6214551013 นางสาว วรรณนิสา มามี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

624 6214551019 นางสาว อภิชญา มนัสประภากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

625 6214201027 นางสาว สุมาลี โกเมส ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

626 6214201022 นางสาว วีรวรรณ พู่เจริญ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

627 6214201006 นางสาว ทัศนีย์ จันทรเทพ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

628 6214201028 นางสาว โสภิตา จันทรเทพ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

629 6214201001 นางสาว ขนิษฐา ลุนหา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



630 6214201009 นาย ธนาวุฒิ ยุทธวิชัย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

631 6214201025 นาย สุธิปัตธ์ สาวาฬ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

632 6214812013 นางสาว อรวรรณ พูลเกษม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

633 6214201030 นางสาว ธัญนันท์ บรรจงการ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

634 6214201015 นางสาว เพชรรัตน์ สุภาพุธ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

635 6214201018 นาย วงศพัทธ์ เป๊ะชาญ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

636 6214201020 นางสาว วาสนา พ่ึงเย็น ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

637 6214201010 นางสาว กฤตพร ต้ังสุขสบายดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

638 6214972018 นางสาว สุพรรษา ลังกาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

639 6214972034 นางสาว จิราวรรณ ค าเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

640 6214161006 นางสาว ณัฐมล มูลสัน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

641 6214502001 นาย จิรภัทร จันทร์ทอง ครุศาสตร์ พลศึกษา

642 6214502002 นางสาว ชลธิดา ปิติสา ครุศาสตร์ พลศึกษา

643 6214502004 นาย ธีรเดช ประสิทธ์ิ ครุศาสตร์ พลศึกษา

644 6214502005 นาย ภาสวร จันอุดม ครุศาสตร์ พลศึกษา

645 6214502006 นางสาว มลิสา โพธ์ิเงิน ครุศาสตร์ พลศึกษา

646 6214502007 นาย วศิน บุญอินทร์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

647 6214502008 นาย ศุภลักษณ์ เเซ่โง้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

648 6214502009 นาย กศลา นาดี ครุศาสตร์ พลศึกษา

649 6214502010 นางสาว สุนิสา บุญฤทธ์ิ ครุศาสตร์ พลศึกษา

650 6214502011 นาย อลงกรณ์ เอ็นดู ครุศาสตร์ พลศึกษา

651 6214502012 นางสาว กัลยาณี แก้วเขียว ครุศาสตร์ พลศึกษา

652 6214502014 นาย กล้าณรงค์ สร้างผล ครุศาสตร์ พลศึกษา

653 6214502016 นางสาว ปวีณา ช้างเขียว ครุศาสตร์ พลศึกษา

654 6214502017 นาย ภาณุพงศ์ สิงหพันธ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

655 6214502018 นาย วัชรพงษ์ สุขกรี ครุศาสตร์ พลศึกษา

656 6214502019 นาย วิริยะ แซ่จิว ครุศาสตร์ พลศึกษา

657 6214502021 นาย กฤศนัย สิงหพันธ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

658 6214502022 นาย วสันต์ พุฒซ้อน ครุศาสตร์ พลศึกษา

659 6214502023 นางสาว สุทธิดา พันโพธ์ิ ครุศาสตร์ พลศึกษา



660 6214371013 นางสาว คัมภีรภรรณ พันธ์เดชดี นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

661 6214812002 นางสาว ชณัฎฐ์ดา หงษ์ตนุ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

662 6214811049 นางสาว สุธาสินี วุฒิด ารงศักด์ิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

663 6214711004 นางสาว ชยาภรณ์ โสมาลา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

664 6214711002 นางสาว กาญจนา นามมะณี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

665 6214711015 นางสาว สตกมล คณะอนันต์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

666 6214442016 นางสาว ปิยนุช ค าโสมศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

667 6214441003 นางสาว กาญจนา ก่ิงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

668 6214442025 นางสาว พัทธ์ธีรา เนตรสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

669 6214972003 นางสาว จารุวรรณ อยู่ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

670 6214972039 นางสาว กัญญาณัฐ ช่างตกแต่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

671 6214881027 นางสาว สายธาร เบาสันเทียะ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

672 6214881021 นางสาว วรอนงค์ สุร าไพ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

673 6214881021 นางสาว วรอนงค์ สุร าไพ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

674 6214972026 นางสาว รัชนีวรรณ ศรีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

675 6214972042 นาย สุวรรณศักด์ิ เจนจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

676 6214972014 นางสาว รัตติกาล สุขเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

677 6214972013 นางสาว รมณ เตชะด ารงธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

678 6214972012 นางสาว ภารวี บุญครุฑ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

679 6214713024 นาย ชนากร คล้ายแจ้ง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

680 6214162007 นางสาว คุณากร อยู่ทับ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

681 6214211010 นางสาว อภิญญาดา วงษ์ระกา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา

682 6214711024 นางสาว ศศิกานต์ ปักเขทานัง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

683 6214701010 นาย ทับทิม พ่วงกระแสร์ อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

684 6214611015 นางสาว ทรายน้ า เทียนพนม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

685 6214611006 นาย ธนวัฒน์ พรรณาภพ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

686 6214241028 นางสาว วริษฐา รักษาพรต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

687 6214711028 นางสาว ออรณา ส่งเสริม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

688 6214711014 นางสาว มินตรา หวานสูงเนิน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

689 6214891017 นางสาว จุฑาพร แก้วลอย ครุศาสตร์ เคมี



690 6214251006 นาย เจษฎากร ส ามณี วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

691 6214371001 นางสาว กุลณัฐ สุภาพ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

692 6214901006 นางสาว จันทราทิพย์ ฝางแดง ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

693 6214421008 นาย กันตินันท์ จรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

694 6214421009 นาย ชลสิทธ์ิ ตุลารักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

695 6214421016 นาย วุฒิพงษ์ โชติช่วง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

696 6214901011 นางสาว นิภาพร คงมาก ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

697 6214542004 นางสาว กฤษณพร ไตรพรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

698 6214542033 นางสาว สุทธิดา สุวรรณสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

699 6214891009 นางสาว เบญจมาภรณ์ เช้ือแก้ว ครุศาสตร์ เคมี

700 6214891006 นาย คฑาวุฒิ ระวังกาย ครุศาสตร์ เคมี

701 6214891021 นางสาว ลภัสรดา ชินวุฒิรติกร ครุศาสตร์ เคมี

702 6214891002 นางสาว จิรวดี คุณเขตต์ ครุศาสตร์ เคมี

703 6214712016 นาย สิริชัย พิรัมย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

704 6214442003 นางสาว จิดาภา ประเสริฐสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

705 6214891005 นางสาว โชคชีวัน ม่ันจิตร์ ครุศาสตร์ เคมี

706 6214891010 นางสาว บุญทิวา เจริญคงคา ครุศาสตร์ เคมี

707 6214542003 นางสาว กนิษฐา จันทนาตาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

708 6214501023 นาย รัฐธรรมนูญ ชะรา ครุศาสตร์ พลศึกษา

709 6214713021 นางสาว อริสา ประสพรัตน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

710 6214711029 นางสาว เอมิกา อนันต์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

711 6214713013 นางสาว พัชรพรรณ ศรีชุม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

712 6214891011 นางสาว พนิดา วัฒนชัย ครุศาสตร์ เคมี

713 6214341009 นางสาว จิราพร น าระนะ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

714 6214921005 นางสาว กนกพร วิรัติพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

715 6214972038 นางสาว เพ็ญนภา อัมฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

716 6214501009 นาย ธนกร ม้าแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา

717 6214501014 นางสาว ทิพพรัตน์ จรจิตร ครุศาสตร์ พลศึกษา

718 6214501012 นางสาว มุขธิดา เกิดโสภา ครุศาสตร์ พลศึกษา

719 6214021014 นางสาว ธัญวรัตน์ ธรรมโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



720 6214202032 นาย จีรศักด์ิ เนินหาด ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

721 6214202030 นางสาว สุชาดา นพกิจ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

722 6214202024 นางสาว พิมพ์ลภัส อุทก ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

723 6214201013 นางสาว พรหมพร พิทักษ์กุล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

724 6214941039 นางสาว มาลินี ท่าทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

725 6214921045 นาย ธนกร รัตนจุล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

726 6214241026 นางสาว ศรัณญา เสือเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

727 6214051024 นางสาว ชนัดดา มานะพรหม วิทยาการจัดการ การจัดการ

728 6214051011 นาย ทศวรรษ พลอยประไพ วิทยาการจัดการ การจัดการ

729 6214712025 นางสาว ปรางค์ทิพย์ หาญพัฒน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

730 6214651028 นาย ธัญเทพ สังประสาท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

731 6214201011 นาย ธีระพัฒน์ นางาม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

732 6214201033 นาย กรรชัย ไผโพธ์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

733 6214901005 นาย ทรงพล บางชวด ครุศาสตร์ ฟิสิกส์






























































