
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำหน้ำช่ือ ช่ือนักศึกษำ นำมสกุล คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 6114972034 นางสาว สิรินพร ดวงค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

2 6115711012 นางสาว ณัทฐกานต์ ส าโรง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

3 6115711013 นางสาว ดาวประกาย ตาลเย้ือน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

4 6114692001 นางสาว กนกกร แย้มศรี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

5 6115711023 นางสาว วาสิตา เมืองจันทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

6 6115201029 นาย ภูริณัฐ นาแหยม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

7 6115201025 นางสาว แสงตะวัน ลาวัลย์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

8 6114051038 นางสาว อรอนงค์ หนอสิงหา วิทยาการจัดการ การจัดการ

9 6114051017 นางสาว มนัญชยา สันติจิต วิทยาการจัดการ การจัดการ

10 6114251013 นางสาว ภัคจิรา เน่ืองจ านงค์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

11 6114251010 นางสาว อนัญญา เจริญวงศ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12 6114251009 นางสาว สุพิชชา เย็นใจ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

13 6114251003 นาย วรเชษฐ์ พุ่มพวง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

14 6114251011 นางสาว ธัญญารัตน์ ผลาเกษ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

15 6114251005 นางสาว เจตภรณ์ ปิสายะสา วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

16 6114972013 นางสาว ไอริณ เชยวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

17 6114181003 นางสาว พรรวินท์ ศรีเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

18 6114181015 นางสาว วิมลสิริ หม่ันสมัคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

19 6114181004 นางสาว มณีวรรณ จีระอร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

20 6114181001 นางสาว ทิพยะดา สังวาลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

21 6114181013 นาย อนุชา ประสมทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

22 6114181002 นาย ประพัฒน์พงษ์ ศิริมาตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

23 6114181006 นางสาว สุวัจนีย์ รัตนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

24 6114181005 นางสาว รังสิมา โพธ์ิหน่อทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

25 6114181016 นางสาว สาวิตรี ถือบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

26 6114181009 นาย อนุพงศ์ วงศ์ภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

27 6114181010 นางสาว อภิญญา แสนอ่อนพุธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

28 6114021033 นางสาว สุกัญญา วงษ์จีนเพ็ชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

29 6114021065 นางสาว สุธานี เมืองรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



30 6114021021 นางสาว ชิโนรส ร่ืนรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

31 6115881001 นางสาว กชนง สุวรรณไตร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

32 6115201015 นางสาว พิชญาภัค สนเจียม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

33 6115201017 นางสาว พิมพ์นภา ดวงช่ืน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

34 6115201001 นางสาว กัญญารัตน์ วังเย็น ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

35 6115201002 นางสาว กัญญาวีร์ สุรศัพท์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

36 6115201003 นางสาว เกวลี รัตนวาร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

37 6114181007 นางสาว มณีนุช เพ็งสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

38 6114181011 นางสาว อภิวรรณ แสนอ่อนพุธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

39 6114181008 นางสาว รินรดา บัวแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

40 6114972032 นางสาว เปมิกา ผักกาดทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

41 6114972033 นางสาว ธัญญารัตน์ นนทรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

42 6115201011 นาย บุญญฤทธ์ิ ศรีคงรักษ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

43 6114811016 นางสาว ภัทรพร สุทธินา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

44 6114811033 นางสาว ปนัดดา ภูมินอก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

45 6114441019 นาย ธนวิทย์ สวัสดิไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

46 6115161004 นางสาว ดุสิตา ศรีสุวรรณ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

47 6114542011 นาย เอกลักษณ์ แสงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

48 6115713006 นางสาว กุลณัฐ กอพล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

49 6115713003 นางสาว กัลญรัตน์ จันทอุดม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

50 6115713031 นางสาว อุมาพร แซ่น้า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

51 6115713001 นางสาว กนกอร ก าเนิดสิงห์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

52 6115713023 นางสาว มนสิการ เจิมดี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

53 6115713022 นางสาว ภูมิรัตน์ ส าเนียงเพราะ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

54 6115713019 นางสาว ปล้ืมกมล นาวงศ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

55 6115713011 นาย ธนเมศฐ์ เลิศโชติพันธ์ุ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

56 6115713012 นางสาว ธัญชนก มงคลศิลา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

57 6115713026 นาย ศรีรัตน์ วิหก ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

58 6115713028 นางสาว ศิริญฤดี รัตนวรรณ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

59 6115713002 นางสาว กนกอร แสงทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



60 6115713010 นาย ธนพล จินตนา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

61 6115713005 นางสาว กีรติยา ประดิษฐศิลป์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

62 6115713030 นางสาว หยาดพิรุณ ขันนาค ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

63 6115713013 นางสาว ธิติยา จันดา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

64 6115713018 นางสาว ปรียานุช บุญอินทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

65 6115713029 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญดรุณ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

66 6115713015 นางสาว นิชชาวัลย์ ชมโฉม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

67 6115713021 นางสาว พัชรา พุ่มสุวรรณ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

68 6115713025 นางสาว วิชญา เวชมณี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

69 6115713016 นางสาว ปฐมพร บุญทา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

70 6115713027 นางสาว ศศิพินท์ุ หักกะยานนท์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

71 6115713014 นาย ธีรเดช ธนาภรณ์พิพัฒน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

72 6114971044 นางสาว สุรารักษ์ ภิรมย์สมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

73 6114971048 นางสาว รัตนาภรณ์ อินรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

74 6115202001 นาย กฤติพงศ์ คึสันเทียะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

75 6115202002 นางสาว กันตา อนันทสุข ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

76 6115202006 นางสาว จิรวรรณ นามวงศ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

77 6115202005 นางสาว ขวัญกมล ผดุงตระกูล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

78 6115202008 นางสาว ชญากาณฑ์ ปุรณะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

79 6115202012 นางสาว นัฐฒิยา สีหะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

80 6115202014 นาย ปรเมศร์ เขียนรูปครุธ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

81 6115202015 นาย พงศ์จักร เอ่ียมส าอางค์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

82 6115202020 นางสาว รุธิรา แกนเปะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

83 6115202021 นาย วรพงษ์ หาญโก่ย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

84 6115202022 นางสาว วริษฐา ป้ันดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

85 6115202023 นางสาว วิชุดา นุวงษ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

86 6114561034 นางสาว พัชรี แพรศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

87 6115881003 นางสาว กนกวรรณ สุขสว่าง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

88 6114541027 นางสาว ณัชชา บริสุทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

89 6114541007 นางสาว ประกายแก้ว ไขว้วงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



90 6114811011 นางสาว ปวีณา คุ้มสิน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

91 6115501013 นางสาว กุลธิดา อนันตะบุตร ครุศาสตร์ พลศึกษา

92 6114021057 นางสาว นิภาภัค จันทร์พวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

93 6115501014 นางสาว ญาศินิน ศรีลาวุทย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

94 6114052042 นางสาว สุกัลยา โคมทอง วิทยาการจัดการ การจัดการ

95 6114841015 นาย อภิสิทธ์ิ อัปมาทะ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

96 6114971022 นางสาว สโรลักษณ์ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

97 6114061036 นาย พุฒิพงศ์ เวฬุวนาทร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

98 6114061029 นางสาว อรวรรณ สิทธิพันธ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

99 6114061017 นาย ปริศฎางค์ น้อยบาท นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

100 6114442024 นางสาว โสมนัสสา สุขลาภ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

101 6114561037 นางสาว กมลวรรณ ไชยศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

102 6114561009 นางสาว ลักษณา รวมทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

103 6114622041 นางสาว เพชรลดา ศรีสรวล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

104 6114371005 MISS SOKBOROMEYHAY นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการส่ือสารการตลาด

105 6114281010 MISS SOKKEANG POK อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

106 6115712024 นาย สาธิต โกสุม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

107 6115712003 นาย ชลทิศ คุณเขตต์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

108 6114451012 นางสาว ศลิษา หรินทรานนท์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

109 6114451037 นางสาว อารยา โชคเจริญวุฒิกุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

110 6114361007 นางสาว วรรณพร เริงร่ืน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

111 6114851045 นางสาว นลิน อาจธรรม วิทยาการจัดการ การตลาด

112 6115882009 นางสาว ชนนิกานต์ โพธิกิจ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

113 6115712001 นางสาว กฤษญา กฤษเกล้า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

114 6115712029 นางสาว อัสมา สุทธิประเสริฐ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

115 6115712008 นางสาว นฤมล บริหารพงศ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

116 6114851032 นางสาว อนัญญา ม้าจีน วิทยาการจัดการ การตลาด

117 6114021019 นาย กิตติศักด์ิ ถวิลวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

118 6115711017 นาย พงศ์ภีระ สุขิโต ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

119 6115711026 นางสาว ศิริการ แก้วสันเท๊ียะ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



120 6115711008 นาย ชัยพัทธ์ หอมเกษร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

121 6115711022 นางสาว วริยา ประวัติกูล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

122 6114021066 นางสาว ณัฐริกา แก้วค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

123 6114812032 นางสาว อริสา คุณโลหิต วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

124 6115501011 นางสาว สุกัญญา สุขสมัย ครุศาสตร์ พลศึกษา

125 6115501017 นาย รัชชานนท์ บุญเส็ง ครุศาสตร์ พลศึกษา

126 6114312007 นางสาว ปิยนันท์ ธัญญโสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

127 6115712028 นางสาว อักษราภัค ทิตะโคตร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

128 6115712005 นางสาว ญาตาวี ประดิษฐ์ขวัญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

129 6114052001 นางสาว กรกนก ผันแปร วิทยาการจัดการ การจัดการ

130 6114451024 นางสาว มณีรัตน์ พิมพรัตน์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

131 6114542016 นางสาว ธีรดา โกทัณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

132 6114542018 นางสาว เบญญาภา วรรณโกสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

133 6115711015 นาย ธเนศ พาหิระ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

134 6115711003 นาย กฤตภาส ธัญญเจริญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

135 6114052011 นางสาว กัลยรัตน์ ส่องแสง วิทยาการจัดการ การจัดการ

136 6115202025 นางสาว ศิริพร สงฆ์พิมพ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

137 6115162014 นางสาว ปัญชิกา นักบุญ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

138 6115162021 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วยงกฎ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

139 6115161016 นางสาว พิชญา ศิริสุนทร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

140 6115161020 นางสาว วิลาสินี เปรมศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

141 6115161003 นางสาว ฉันทิกา เจริญศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

142 6115161015 นางสาว พรภิมล โพธ์ิพิพรึก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

143 6115161014 นางสาว พรนภา เสริมศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

144 6115161019 นางสาว วิธิดา เทียนนาวา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

145 6115712025 นางสาว สุดารัตน์ เงินถม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

146 6114641004 นางสาว ณัฐชยา สะมะโน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

147 6114971008 นางสาว ทิพวรรณ โทสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

148 6114812015 นางสาว ทิพรดา ราญรอน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

149 6114812018 นางสาว วัชรินทร์ อ่ิมรัตน์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว



150 6114812006 นางสาว วัลลภา แสนบุญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

151 6114811030 นางสาว ธมลวรรณ ทองหยู วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

152 6114641007 นางสาว มินทรา เพ็งส้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

153 6114972018 นางสาว ณัฐนรี ล้นวิลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

154 6114641025 นางสาว สุวนันท์ ฟองมาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

155 6114341008 นางสาว สิรินาท สุริโยชัย เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

156 6115261014 นางสาว สุนิสา หล าศิริ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

157 6115261002 นางสาว ไขนภา บุญแย้ม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

158 6115261025 นางสาว วิยะดา ชินชะโน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

159 6115261010 นาย วรวิทย์ มุกดาสนิท ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

160 6115261017 นางสาว กชมน จันทร์ไทย ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

161 6115261003 นางสาว จิตพิสุทธ์ิ สีเผือก ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

162 6115261009 นางสาว วรรณกานต์ สมุทรัตน์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

163 6115261018 นางสาว ณัฐภัสสร เถาหล้า ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

164 6115261012 นาย สันติสุข สมบูรณ์ดี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

165 6114851020 นางสาว ดวงสมร เต่าเงิน วิทยาการจัดการ การตลาด

166 6115261027 นาย ศรายุธ ทับท่ีสุด ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

167 6115712021 นางสาว วีรญา หอกก่ิง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

168 6115261015 นางสาว สุวรรณี จินะปัญญา ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

169 6115261020 นางสาว นันทิดา รอดอ าพันธ์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

170 6115261006 นางสาว บุลภรณ์ พาดพิมพ์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

171 6115261021 นางสาว ปริญญากร บุตรบ้านเขวา ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

172 6115261029 นางสาว สุพรรษา จันทงาม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

173 6114341006 นางสาว สุทธิกานต์ คงเกษม เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

174 6114341005 นางสาว มณิการ์ เปรมกมล เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

175 6114341002 นางสาว ชยาภรณ์ หม่ืนเตียง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

176 6114241023 นาย สิทธิพร ช่ืนอารมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

177 6114241034 นาย ปโยธร ราชผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

178 6114241013 นางสาว วาลิกา กุลศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

179 6114241021 นาย วัศพล บุตรดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์



180 6114241001 นางสาว กัญญาพัชร อ่ิมรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

181 6114241007 นางสาว รุ่งฤทัย จันทร์เติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

182 6114241026 นาย ปัณณทัต ส่ือกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

183 6114241022 นาย สหัสวรรษ แพ่งพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

184 6114241024 นางสาว นทีกานต์ จารย์ปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

185 6115711032 นางสาว อุบลวรรณ นพรัมภา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

186 6115711018 นาย พันเลิศ บูรพาพาณิช ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

187 6114311021 นางสาว นิพาดา ปิดตานัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

188 6114311016 นางสาว หยดเทียน สิงห์คะบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

189 6114851041 นางสาว สุธาธิณี สระศรี วิทยาการจัดการ การตลาด

190 6114341004 นาย ธีรธัช วุฒิชัย เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

191 6115201016 นาย พิชิต บ้ังทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

192 6115901007 นางสาว ประภาวรินทร์ ปะโปตินัง ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

193 6114551016 นาย ณัฐพงษ์ ฉัตราวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

194 6114551011 นางสาว ปัฐมาวดี ผ่องใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

195 6115871009 นาย ณัฐภูมิ เดชวุ่น ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

196 6114021024 นางสาว นิตยา สมนึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

197 6114971034 นางสาว ดาราพร อาวาดวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

198 6114971026 นางสาว สุดารัตน์ คูณทวี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

199 6114341003 นางสาว ช่อผกา แซ่แต้ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

200 6115161007 นางสาว ธิดารัตน์ พิมพิลา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

201 6115161009 นางสาว นราวรรณ วงศ์นาค ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

202 6115161005 นางสาว ธนภรณ์ สุวรรณโชติ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

203 6115161022 นางสาว สุจีวรรณ ศักดานุกูลจิต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

204 6115881023 นางสาว สิริลักษณ์ ประเสริฐล้ า ครุศาสตร์ ภาษาไทย

205 6115881005 นางสาว กานต์สิรี สุวรรณทร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

206 6115881019 นางสาว ยุวดี คุชิตา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

207 6115882011 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยวรรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

208 6115882012 นางสาว ธิดารัตน์ สุภาพ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

209 6115882003 นางสาว กัญญาพัชร กระพันเขียว ครุศาสตร์ ภาษาไทย



210 6115882024 นาย เอกพจน์ อ้ีมัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

211 6115882013 นางสาว นิตยา หันทยุง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

212 6115882022 นางสาว สุภาภรณ์ เพ็ชร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

213 6115881008 นางสาว เจนจิรา โภชนิกรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

214 6115882008 นางสาว จันทการต์ จันทา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

215 6115882020 นางสาว วิพาพร พลเทพ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

216 6115882001 นางสาว กนิษฐา ค าบัว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

217 6115882007 นาย จักรพันธ์ุ เบญจพรม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

218 6115881020 นาย รัตนะ สุวรรณโชติ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

219 6115881016 นางสาว นารีรัตน์ ตายะ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

220 6115881018 นางสาว เพ็ญยุภา ออมสิน ครุศาสตร์ ภาษาไทย

221 6115881011 นางสาว ชุติมา ปล้ืมผล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

222 6115881010 นางสาว ชนากานต์ สายแวว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

223 6115881017 นางสาว ปานวาด มนต์ธนศิริ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

224 6115881009 นาย เจนวิทย์ ตันไชย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

225 6115881014 นางสาว ดรุณี หนองใหญ่ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

226 6115881006 นางสาว ขนิษฐา คชบาง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

227 6115881004 นางสาว กมลทิพย์ จ้อยเจริญ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

228 6115881002 นางสาว กนกพร รอดย้อย ครุศาสตร์ ภาษาไทย

229 6115881025 นางสาว อริสรา เอ่ียมวรนิรันดร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

230 6115881022 นางสาว ศศิธร ทองสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย

231 6115881015 นางสาว เทพธิดา ปัทมนาวิน ครุศาสตร์ ภาษาไทย

232 6115881007 นางสาว จุฑามาศ ศรีตระเวร ครุศาสตร์ ภาษาไทย

233 6115881021 นางสาว ศศิกานต์ การะเนตร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

234 6115881008 นางสาว เจนจิรา โภชนิกรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

235 6115881024 นางสาว สุวัชราพร สุขสารต์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

236 6115712009 นางสาว เบญจพร เครือแก้ว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

237 6115712012 นางสาว เปรมฤทัย สมรรถการ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

238 6115891003 นาย ธนายุต ประทุมมาต ครุศาสตร์ เคมี

239 6114851031 นางสาว สิรินทรา โปร่งอากาศ วิทยาการจัดการ การตลาด



240 6114622022 นางสาว มุทิตา เตชะปิยะพร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

241 6114622028 นางสาว โสรดา มากประยูร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

242 6114641019 นางสาว วศินี โยธี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

243 6114551012 นางสาว พรนภา เอกา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

244 6115712023 นางสาว ศิริพร บุญมาน้อย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

245 6115871016 นางสาว ปวีณา มาตวงศ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

246 6115871018 นาย ภาณุวัฒน์ เจริญผล ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

247 6115871006 นาย ชาคริน บุญญฐี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

248 6115871011 นางสาว ธนพรรณ โพธ์ิพรม ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

249 6115871024 นางสาว วริษฐา พูลเกษม ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

250 6115871005 นางสาว ชญานิษฐ์ สุขเจริญ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

251 6115871008 นางสาว ณัฐณิชา นันมา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

252 6115871003 นางสาว จินดาพร ย้ิมใย ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

253 6115871027 นางสาว สุพิมล นักเป่า ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

254 6115871015 นางสาว ปวีณา เจริญญา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

255 6115871025 นางสาว วาสนา คุณารักษ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

256 6115501010 นางสาว สศรี บ าเหน็จ ครุศาสตร์ พลศึกษา

257 6115201008 นางสาว ชลิดา จันทฤทธ์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

258 6114812005 นางสาว รุจิรา หาญกล้า วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

259 6114812028 นางสาว ธีรดา กิจพิบูลย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

260 6114542002 นางสาว ณัฏฐวรรณ สุริยผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

261 6114812002 นางสาว ธนิฐา สุขอักษร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

262 6114812021 นางสาว อัญชนา แซ่ล้ี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

263 6114542009 นางสาว วิมลพร แก้วเกิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

264 6114812019 นางสาว สุกานดา มีภักดี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

265 6114561015 นางสาว จุฑามาศ บุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

266 6115201027 นาย อัษฎายุธ แคล้วคลาดสัตรู ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

267 6114551020 นางสาว กนกวรรณ ศรีสุแล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

268 6115871007 นาย ฐิติศักด์ิ พงอุดทา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

269 6115882004 นางสาว กัลยกร เสาเวียง ครุศาสตร์ ภาษาไทย



270 6115201028 นาย อาคเนย์ พันมะลี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

271 6115201024 นาย เสฏฐวุฒิ ค าวงศ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

272 6115712013 นางสาว พิชญา สุจริต ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

273 6115871012 นางสาว ธัญญลักษณ์ วงศ์ละคร ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

274 6114641002 นางสาว กัญญารัตน์ ฤทธ์ิศิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

275 6114641014 นางสาว ปรียารัตน์ สุขชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

276 6114811023 นาย สหัสวรรษ ประจงการ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

277 6114651009 นาย ทัศนะ ราชปักษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

278 6114972015 นางสาว เกณิกา เหล่าทองสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

279 6114972008 นางสาว รัตนา สินสุพรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

280 6114972012 นางสาว อารียา ด้นประดิษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

281 6114651007 นางสาว วันวิสา ดอนชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

282 6114651010 นาย พัชรพล สัญญากรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

283 6114651002 นางสาว จุฑาทิพย์ มิทราวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

284 6114972026 นางสาว วัชราภรณ์ สูงสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

285 6115712027 นางสาว อรชุลี เชาว์ประสิทธ์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

286 6115712011 นางสาว ปริยาภัทร วิเชียรพงษ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

287 6115712007 นางสาว ธัญวรัตม์ บุญให้ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

288 6115712020 นางสาว วิไลพร นามเจริญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

289 6115901009 นาย พิพัฒน์ ราศรีคูณ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

290 6115901012 นาย อรรตชา ใจอารีย์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

291 6115901002 นางสาว อินธิฌา ครึก ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

292 6115901006 นางสาว นฤมล อุ่นใจ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

293 6115901003 นางสาว ขวัญหทัย สว่างกุล ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

294 6115901008 นางสาว ป่ินประภา สุขสิงห์ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

295 6115901001 นางสาว สุจินันท์ คงเจริญ ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

296 6115901004 นางสาว ชลธิชา สัตโส ครุศาสตร์ ฟิสิกส์

297 6114542010 นาย วีรปัฐน์ พูลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

298 6114542007 นางสาว ปนัดดา จิตชม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

299 6114542023 นางสาว ศศิวิมล สียางนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



300 6114542015 นางสาว ธนภรณ์ เอ่ียมจร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

301 6115201018 นางสาว วิจิตรา งามสม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

302 6115201013 นางสาว พรญาณี สุขสบาย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

303 6115871023 นางสาว วราวรรณ สามัคคี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

304 6115502005 นาย นันทภพ รักษากิจ ครุศาสตร์ พลศึกษา

305 6115501007 นาย ไพโรจน์ เอมเปีย ครุศาสตร์ พลศึกษา

306 6115882015 นางสาว พรพนิต ใหญ่ชุก ครุศาสตร์ ภาษาไทย

307 6115882006 นางสาว จริยาพร ตันสิงห์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

308 6115712019 นางสาว วริศรา แพทย์ไชยวงษ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

309 6114972023 นาย นรภัทร กาญจนกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

310 6114312004 นางสาว สุภาภรณ์ ถนอมน้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

311 6114312014 นางสาว หรรษลักษณ์ ทองวิทย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

312 6114311020 นางสาว ทิบปกา ปิดตาทะสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

313 6114312008 นางสาว พรพิพรรธน์ อุปนันท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

314 6114972019 นางสาว นิชาพร อรุณรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

315 6115711006 นางสาว ชณิตาร์ หวัดดี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

316 6115501015 นาย ธีระวัฒน์ บุญคุณชนก ครุศาสตร์ พลศึกษา

317 6115711027 นางสาว ศิริลักษณ์ สุขจ่ันผล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

318 6114561011 นางสาว สุนันทา จันมนตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

319 6115711009 นางสาว ฎาฬุณี สารทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

320 6115711002 นางสาว กฤตพร รัตพันธ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

321 6115711004 นางสาว จรินทร์พร หลงพิมาย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

322 6115711016 นาย ธิติสรรค์ จินจู ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

323 6114812003 นางสาว ธัญญรัตน์ บ ารุงเมือง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

324 6114812016 นางสาว ปนัดดา เฉลิมศักด์ิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

325 6114241014 นางสาว สุธิดา มาลาเล็ก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

326 6114241032 นาย อนุพงษ์ ดีกัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

327 6115711007 นางสาว ชมพูนุช แสงนพรัตน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

328 6115712031 นางสาว อิศริญา แก้วขุขันธ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

329 6114972016 นาย จิรวัฒน์ แหลมแจง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



330 6114311019 นางสาว ชลณิชา เเดงชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

331 6115201004 นางสาว เกศรินทร์ เพ่ิมสุข ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

332 6115201026 นางสาว อัญชิษฐา คณะดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

333 6115711020 นางสาว ภัทราภรณ์ เปรมศรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

334 6114511009 นาย พีรพันธ์ กุมภะวา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

335 6114241004 นาย พชร จันทร์เกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์

336 6115201005 นาย เกียรติศักด์ิ สุ่นธรรม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

337 6115201010 นางสาว ดวงพร เพชรภักดี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

338 6114561025 นางสาว สิริวรรณ หลีแคล้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

339 6114811012 นางสาว ปิยธิดา เปรมมิตร์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

340 6114811020 นางสาว วัชรีวรรณ สุมะโน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

341 6114622045 นางสาว ภัทรวรรณ เช้ือบัณฑิต วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

342 6114622019 นางสาว ปิยะนันท์ แข็งแรง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

343 6114622029 นางสาว อัญชลี แก้ววรรณา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

344 6114622042 นางสาว มนัสชนก ปฏิสังข์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

345 6114621034 นาย ณัฎวุฒิ โชติวีระวุฒิกุล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

346 6114622043 นางสาว ศศิธร วัฒนาราม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

347 6114622026 นางสาว สิราวรรณ นาสวน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

348 6114622046 นางสาว จิระพรรณ สมบูรณ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

349 6114622018 นางสาว นัฏฐนิชา ดานเรือง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

350 6114622030 นางสาว อุทัยวรรณ ระหว่างงาน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

351 6114622024 นางสาว รัตนาภรณ์ ด่านมณี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

352 6114622025 นางสาว สร้อยสุวรรณ หอยสังข์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

353 6114622032 นางสาว ฐานันท์ ผดุงล้อม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

354 6114622036 นางสาว ภัทรพรรณ เช้ือบัณฑิต วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

355 6114561012 นางสาว จิตสุภา หม่ันภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

356 6114541024 นางสาว จาสุพัจน์ หม่ันภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

357 6114622017 นางสาว ณัฐพร หงษ์เวียงจันทร์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

358 6114622044 นางสาว สุกัลย์ญา วิสิทธิวงษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

359 6114622016 นางสาว ณัฐพร ไชยวิสาร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต



360 6114622031 นางสาว กิตติยา เพชรช่ืน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

361 6114622013 นางสาว กชวรรณ สกุลณี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

362 6114761007 นางสาว สุทธิดา พ่วงคุ้ม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

363 6114761002 นางสาว เจนจิรา พูลสวัสด์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

364 6114761004 นาย นพนัย นิลฉวี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

365 6114761009 นาย ธนกร สันตะโชติ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

366 6114761021 นาย ภานุพันธ์ จ่ันสังข์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

367 6114761012 นาย ศิวกร อาจสถิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

368 6114761003 นาย เจษฎา พวงศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

369 6114761006 นางสาว สุดารัตน์ ค าวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

370 6114761015 นางสาว พรทิพย์ พันผูก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

371 6114761005 นางสาว ภัทรานิษฐ์ หอมเกษร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

372 6114761018 นาย ศิรชัช หลิมเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

373 6114441052 นาย จิรโชติ สุมนต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

374 6114441017 นาย ทัดตพงษ์ คันธชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

375 6114441006 นางสาว จันจิราพร กล่อมแฝง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

376 6114441008 นางสาว จิตตา สร้อยสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

377 6114441047 นางสาว อรปรียา สิงหะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

378 6114441016 นางสาว ดาราวดี เกาะแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

379 6114441002 นางสาว กนกวรรณ แสวงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

380 6114441010 นางสาว จิรธิดา สายสีแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

381 6114441042 นาย สัญญา แซ่จู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

382 6114441022 นาย นันทวัฒน์ เวียนวิวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

383 6114441024 นางสาว ประภัสสร สุขโข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

384 6114441040 นาย ศุภวิชญ์ กระแอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

385 6114441049 นางสาว อารยา แซ่อ๋ึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

386 6114441029 นางสาว พัชรพร มณีเร่ิมรุจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

387 6114441011 นาย จิรวัตร คุมคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

388 6114441007 นาย จารุวัฒน์ ดอกเข็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

389 6114441009 นางสาว กัญญารัตน์ หงษ์ชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



390 6114441023 นางสาว นิชกานต์ สุขพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

391 6114441048 นางสาว อริสา สุขหลาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

392 6114441021 นาย ธีรฉัตร ม่ิงมิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

393 6114441036 นางสาว วิยดา แสงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

394 6114441044 นาย อดิศร ภูมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

395 6114441030 นางสาว พิมพ์วรีย์ ประสงค์ผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

396 6114441028 นาย พงษ์ศิริ เดชโอภาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

397 6114441014 นางสาว ฐิติรัตน์ สนธ์ิหอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

398 6114651004 นาย ทัตพงศ์ ชาวไร่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

399 6114651003 นาย ชัยรักษ์ วงศ์สุภัทรารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

400 6114972003 นาย ชาญชัย สุขจิรัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

401 6115881012 นาย ณัฐดนัย เผ่าพันธ์ุแปลก ครุศาสตร์ ภาษาไทย

402 6114972004 นางสาว ณิชกมล บุตรดาวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

403 6114972005 นางสาว ทัศษญา เหมือนเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

404 6114972010 นางสาว วิภาวรรณ พนมทม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

405 6115201006 นางสาว จันทิมา อุดม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

406 6114691010 นางสาว วราภรณ์ อินทราลัย วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

407 6114691008 นางสาว ชิตลดา รุ่งเรือง วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

408 6115712002 นางสาว กัญญา พะยอมศรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

409 6115712026 นางสาว สุพัตรา เป่ียมสุข ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

410 6115712004 นาย ชาตรี ขุนทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

411 6114312010 นางสาว มินตรา ริมสมุทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

412 6114982011 นางสาว รุ่งทิพย์ ข าน้อย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

413 6114311013 นางสาว นฤมล ชลกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

414 6114312016 นางสาว อรพรรณ บ ารุงวงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

415 6114761011 นาย วชิรวิทย์ วงศ์เจียก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

416 6114022008 นางสาว อตินุช วงศ์แววดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

417 6114021035 นางสาว อริษา รัตนวิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

418 6114021026 นางสาว พันเกล้า คล้ายจินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

419 6114021018 นางสาว กาญจนา ดิฐกุลชัยมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



420 6114641017 นางสาว ภัสสร อัปมะให วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

421 6114641003 นางสาว จารวี เดชระงับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

422 6114641024 นางสาว พัชรีพร เขียนงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

423 6115502015 นางสาว บุญชนิต ม่ันจิตร ครุศาสตร์ พลศึกษา

424 6114592004 นาย อาภากร วันพรม นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

425 6114622011 นางสาว วิไล ไกรนอก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

426 6115201012 นางสาว ปณิตา ศรีจันทร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

427 6114622009 นางสาว วราศิริ พรรณนิกร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

428 6115711025 นางสาว ศิรภัสสร บุญเย็น ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

429 6115202013 นาย บรรณวัชร วิจิตรสมบัติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

430 6114561001 นางสาว จิราภา สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

431 6114561005 นางสาว ดารากร สิริสมวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

432 6114561020 นางสาว พรนิภา ชูย่ิงสกุลทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

433 6114561027 นางสาว อรณี ปานดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

434 6114561026 นางสาว สุกัญญา หนูงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

435 6114561038 นางสาว ชลธิชา ผูกโพธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

436 6114541005 นางสาว ณิชา ช่ืนชอบกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ




















































































































































































































































































































