
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำหน้ำช่ือ ช่ือนักศึกษำ นำมสกุล คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 6014761001 นางสาว กุสุมา สมอหอม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า

2 6014621019 นางสาว ศรัณย์พร นรสิง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

3 6014691009 นางสาว เด่นนภา วงศ์ค้า วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

4 6014971024 นางสาว เพ็ญบุญญา กรุณา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

5 6014971049 นางสาว อังคณา แย้มนวม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

6 6014971042 นางสาว สุจิตรา สฤษด์ิไพศาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

7 6014971032 นางสาว สุรารักษ์ บ้ารุงกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

8 6014271002 นางสาว กฤษติยา ศรีดารี อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)

9 6014443013 นางสาว ณัฐธิดา ทองโสดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

10 6015151026 นางสาว ศศิมา มามีไชย ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

11 6014621052 นางสาว พัชรีนุช อุดนอก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

12 6014621037 นาย จิตติพงษ์ ลุยตัน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

13 6014971046 นางสาว นนท์ธิชา เสนาะถ้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

14 6014971030 นางสาว เมธิตา ปล้ืมส้าราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

15 6014971004 นางสาว จิรประภา วิทยวินิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

16 6014971031 นางสาว สุภาวดี เฉลิมพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

17 6014971002 นาย กาจพล ฝอยทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

18 6014971016 นางสาว นันท์นภัส ปัทมโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

19 6014812025 นาย อภิชาติ สาคร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

20 6014971026 นางสาว ภานิศา ธรรมพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

21 6014971028 นางสาว มินตรา มีสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

22 6014444021 นาย ตะวัน ภู่งาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

23 6014971040 นางสาว สมฤดี ศิริสาคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

24 6014311008 MISS SANNIDE SAN เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

25 6014341014 MISS KANIKA MEAS เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

26 6014291008 MISS SHUN YEANG อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ อัญมณีศาสตร์

27 6014631037 MISS DARAREAKSMEYVANNA วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

28 6214313001 MISS HUANHUAN MA เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

29 6014651024 MISS CHAKRIYA IN เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา



30 6214543001 MISS RUTING HE มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ

31 6015891001 นางสาว จิดาภา ดวงแก้ว ครุศาสตร์ เคมี

32 6014622044 นางสาว วราภรณ์ บุญเถ่ือน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

33 6014622033 นางสาว ณิชาภัทร ตันเต็ง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

34 6014542012 นางสาว มนัสวี ขจรชีพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

35 6014542021 นางสาว โศภิษฐา พลอยแหวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

36 6014542019 นางสาว วิภาวี แก้วแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

37 6014542034 นางสาว อรกช มังคลสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

38 6014542035 นางสาว ช่ืนสุดา ศักด์ิอุดมเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

39 6014281006 นางสาว วิไลรัตน์ รัตนะมงคลกุล อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย

40 6014011001 นาย เกษมพันธ์ นกพ่ึง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

41 6014542002 นางสาว จิระประภา มณีวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

42 6014621048 นางสาว นิภาพรรณ บรรทร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

43 6014621030 นางสาว กชกร เดิมบางปิด วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

44 6014621067 นางสาว ศศิภา พิมพาวะ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

45 6014621069 นางสาว สุวิมล โภชะเจริญ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

46 6014972054 นางสาว อรินทิพย์ วงศ์มาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

47 6014621046 นางสาว ธิติมา เจริญก่อบุญ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

48 6014621018 นางสาว โยธกา บัวผัน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

49 6014972030 นางสาว ปฏิญญา แก้วจิโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

50 6014621042 นางสาว ดลพร นวศรีอานนท์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

51 6014621021 นางสาว อธิชา ฟูสกุล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

52 6014621023 นางสาว สุนิสา เพ็ชรดี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

53 6014621047 นางสาว ธีราพร โสภักดี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

54 6014621005 นางสาว กิตติมา สร้อยศรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

55 6014621003 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีอุดม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

56 6014621068 นางสาว โศภิตา ภารวงษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

57 6014621039 นางสาว ชนนิกานต์ ทองหนุ่ม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

58 6014621013 นางสาว ปิยมาศ ชมภูวงค์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

59 6014621057 นางสาว ศริณญา แก้วมณีวงษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต



60 6014621020 นางสาว สโรชา ทรศักด์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

61 6014621012 นางสาว ปัณฑิตา มันเดวอ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

62 6014621006 นางสาว ทิฆัมพร สวัสดี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

63 6014621059 นางสาว นันทิกา ลิขิต วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

64 6015202005 นางสาว พันธิตรา สินโสภา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

65 6015202003 นางสาว ชรินธร แป้นไชยวงค์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

66 6015202013 นางสาว นันทิยา ขันตี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

67 6015202016 นางสาว ปรียานุช พันธุจบสิงห์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

68 6015202015 นางสาว นุชนาฎ แก้วกูล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

69 6015202012 นางสาว นฤมล จันหนองหว้า ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

70 6014443021 นางสาว ศศิประภา พลอยม่วงสีดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

71 6014443030 นางสาว มณีกานต์ สุขอัตตะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

72 6214623003 นางสาว ณัฎฐกานต์ ศรีน้อย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

73 6015202022 นางสาว ลักษนารี นนท์มิตร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

74 6014541034 นางสาว เสาวลักษณ์ มีมูลทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

75 6014541004 นางสาว กานต์ชนิกา สาครวิศว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

76 6014592002 นางสาว กนกวรรณ สิตานนท์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

77 6014621062 นางสาว ปฐมภรณ์ มีไชย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

78 6014691029 นางสาว วรัญฌญา ปานดี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

79 6014691033 นางสาว อภิรดี นวลน้อย วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

80 6014691006 นางสาว ฐิติมา โฉมเฉลา วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

81 6015891012 นางสาว ชนิตา บุตนิตย์ ครุศาสตร์ เคมี

82 6014812028 นาย เดชวุฒิ บุญควง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

83 6014441012 นางสาว ธนธรณ์ หวานฤดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

84 6014971007 นางสาว ชฎาพร มีอาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

85 6014971036 นางสาว ฐิติมา สมทรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

86 6014971041 นางสาว ดวงกมล ยางงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

87 6014971056 นางสาว วดี วรรณา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

88 6015891003 นาย ณัฐภัทร เมืองจินดา ครุศาสตร์ เคมี

89 6015712028 นางสาว สุชาวดี ผิวขาว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



90 6015712014 นางสาว บงกช นาคนวล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

91 6015712009 นาย ดลฤทธ์ิ แจ้งประดิษฐ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

92 6015712013 นาย พัชรพล ป่ินแก้ว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

93 6015712008 นาย ฌานวัฒน์ พานิชการ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

94 6015711022 นางสาว สายธาร ช่ืนชม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

95 6015711013 นางสาว พรชิตา ก้อนค้า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

96 6015711027 นางสาว อนงค์นาฎ ดวงมาลา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

97 6015711011 นางสาว นราภรณ์ เบ็นแซ็ส ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

98 6015711007 นางสาว ณัฐริกา เจือจันทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

99 6015711003 นางสาว กุลธิดา ม่ังก่ิง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

100 6014671010 นาย ณัฐภัทร เช้ือโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

101 6014542024 นางสาว อภิชญา ติสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

102 6015712006 นางสาว ณัฏฐณิชา นาครินทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

103 6015712022 นางสาว ยุวดี แดงชาติ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

104 6015712019 นางสาว ภาวิณี วัฒนานุกิจ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

105 6015712003 นางสาว กัญญาลักษณ์ เบ็ญจมาศ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

106 6015712024 นางสาว วันวิสา กันหามล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

107 6015712032 นางสาว สุกัญญา ภูศรีน้้า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

108 6014312013 นางสาว นิภาพร จันทรคณา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

109 6014691019 นางสาว สุจิกรณ์ สุขส้าราญ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

110 6014691026 นางสาว พรรณวิษา ศรีตะปัญญะ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

111 6014982001 นางสาว จุติกันต์ อุเทน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)

112 6014541017 นางสาว พิมพ์ลภัส นวลไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

113 6014541045 นางสาว วรรณชนก สร้อยศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

114 6015711020 นางสาว ศรุตา น่ิมชนะสิทธ์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

115 6015713023 นางสาว วัชรมน ธะณีสัตย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

116 6015713020 นางสาว อนุรดี สมชีวิตา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

117 6015713031 นางสาว อรอนงค์ เท่ียงสันเทียะ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

118 6015713025 นางสาว ศินิทรา นะราศรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

119 6015713018 นาย พงศธร แซ่ล้ิม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



120 6015713009 นาย ธเนศ ฉายาชวลิต ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

121 6015713008 นางสาว สุดารัตน์ ด่อนแผ้ว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

122 6015713017 นาย พงศกร แซ่ล้ิม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

123 6015713011 นาย นัฐพล มีสวัสด์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

124 6015161018 นางสาว ผกามาศ ชายแดน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

125 6015161011 นางสาว ทัศนีย์ นวลวรรณ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

126 6014443020 นางสาว สุรวดี ยามดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

127 6014443041 นางสาว สุพรรษา ยางนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

128 6015161001 นางสาว กรวิกา บรรดาศักด์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

129 6015161006 นางสาว ชนัฎตา ผิวข้า ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

130 6214653004 MISS LU XU

131 6014551037 นาย ชาญศักด์ิ ร่ืนรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

132 6014551022 นาย ปาณชัย สารการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

133 6014551043 นางสาว ภรภัทร์ ทับทิมวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

134 6014551015 นางสาว ตติยา ภูมิไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

135 6014551013 นาย ณัฐพล ศรีพระจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

136 6014551004 นางสาว อริสา กะทิพรมราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

137 6014551040 นางสาว นุชนารถ หวังคุ้มกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

138 6014551012 นางสาว ณัฐนรี สวนเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

139 6014551026 นางสาว มุขครินทร์ แซ่ล้ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

140 6014551005 นางสาว ณัฐมณ บุตรดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

141 6014551009 นางสาว ชุติมา เพ็ชรอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

142 6014442023 นางสาว นารีรัตน์ ภูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

143 6014622023 นางสาว เกวลิน ผาโท วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

144 6015162019 นางสาว ปภัสรา ผิวจันทร์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

145 6015162030 นางสาว สุดารัตน์ เสมโพธ์ิกลาง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

146 6015162033 นางสาว อาทิตยา ปอกระเจา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

147 6015162013 นางสาว นุชรินทร์ ยอดบุรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

148 6015162011 นางสาว ธนัชญา อยู่ดี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

149 6015162007 นางสาว ชมพูเนกต์ ค้าแสน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



150 6015161027 นางสาว วีรวรรณ นุดสมบัติ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

151 6015161017 นางสาว ปิยนุช สอนสวัสด์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

152 6015161030 นางสาว ธิดารัตน์ ราชา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

153 6015161008 นางสาว ณัฐสุดา ราชชิต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

154 6015161012 นางสาว ธนพร ป่ินเจริญ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

155 6014451008 นางสาว ปภาดา กิจภิรมย์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

156 6014451013 นางสาว ชลธิชา ชนะแสบง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

157 6214653002 MR. QIUYANG DENG

158 6015713022 นางสาว มณีรัตน์ นิพล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

159 6015162028 นางสาว สุกัญญา สุวรรณชาติ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

160 6015162026 นางสาว วาสนา พะวงค์รัมย์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

161 6015162016 นางสาว เบญจวรรณ ธิมาภรณ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

162 6014341006 นางสาว ศิรินทิพย์ สืบป่วน เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

163 6014641002 นางสาว พรรณนิภา ใจสอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

164 6214653003 MR. HAN YAN

165 6214653001 MR. HAO PING LUO

166 6015891024 นาย วงศกร แก้วชะนะ ครุศาสตร์ เคมี

167 6014621038 นางสาว จิตราพร กะทิสาท วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

168 6014541001 นางสาว จันทิมา เทียมศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

169 6015881016 นางสาว นิรชา พิสุทธ์ิ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

170 6015881029 นางสาว กนิษฐา เน้ือทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

171 6015881025 นางสาว วชิราภรณ์ สัมมา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

172 6015881034 นางสาว อัญชลี โคณะบาล ครุศาสตร์ ภาษาไทย

173 6015881027 นางสาว จิราพร เพ็ชรศรี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

174 6015881021 นางสาว พัชรมัย แสนสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย

175 6015881008 นางสาว ชนากานต์ แซ่ต่ัน ครุศาสตร์ ภาษาไทย

176 6015881024 นางสาว ฟ้ารุ่ง มุมขาว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

177 6015881002 นางสาว กฤษฏิกา กุลเพชรจินดา ครุศาสตร์ ภาษาไทย

178 6015881003 นาย กฤษลักษณ์ หาบุญมี ครุศาสตร์ ภาษาไทย

179 6015881031 นางสาว อรนุช ไวยกูล ครุศาสตร์ ภาษาไทย



180 6015881011 นาย ทรงสิทธ์ิ ล้ิมประเสริฐ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

181 6015881004 นาย เกียรติกร คุลาลีบริบูรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย

182 6015881012 นาย ทวีชัย ผสม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

183 6015881036 นางสาว อริสรา ยานย่ิง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

184 6015881023 นางสาว ศิรินาถ สนม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

185 6015891018 นางสาว นิตยา ขันค้า ครุศาสตร์ เคมี

186 6015891002 นางสาว ชลันธร เหมือนจ้านงค์ ครุศาสตร์ เคมี

187 6014851030 นางสาว ปาวีรัตน์ ธนพงศ์นพจิรา วิทยาการจัดการ การตลาด

188 6014851056 นางสาว ศุภรัตน์ รุประมาณ วิทยาการจัดการ การตลาด

189 6014851024 นางสาว หัทยา องอาจ วิทยาการจัดการ การตลาด

190 6014851044 นางสาว สิริกร บุญพิทักษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด

191 6014851021 นางสาว ทับทิม อารีกุล วิทยาการจัดการ การตลาด

192 6014851058 นางสาว อนงค์รัก บัวทุม วิทยาการจัดการ การตลาด

193 6014851027 นางสาว ปนัดดา มาศงามเมือง วิทยาการจัดการ การตลาด

194 6014542007 นางสาว นิโรบล พันธ์พิริยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

195 6014542031 นางสาว ศิริยากร ยศค้าลือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

196 6014341012 นาย ชาย - เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

197 6015162031 นางสาว อธิชา เพ้ียนศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

198 6014341009 นางสาว สุพรรษา แก้วผลึก เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

199 6014341007 นางสาว เนตรนภา วงศ์นาค เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

200 6015162021 นางสาว พิมพ์ชนก มณีฉาย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

201 6015162015 นางสาว ปณิดา เงินถ้วน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

202 6014421013 นาย เบ็ญจพล แซ่เล้า วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

203 6014421011 นาย นิติพล บุญแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

204 6014421005 นางสาว โศภิตา พวงพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

205 6014421003 นาย คณิติน บุญย่ิงเหลือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

206 6014421001 นาย กฤษฎา คุณชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

207 6015201021 นาย พิชญ์ พันธ์ุยาง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

208 6014971010 นาย ธรรมนูญ สนธิศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

209 6015261003 นาย ชนายุส ย่ังยืน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา



210 6015261022 นาย สุกฤษฏ์ิ สืบวงศ์รุ่ง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

211 6015261018 นาย พงษ์เพชร เพศประเสริฐ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

212 6015261019 นางสาว พันไมล์ พยัคฆสังข์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

213 6015261013 นางสาว วิภาวี บุญด้าเนินพานิช ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

214 6015261011 นาย โรจนศักด์ิ อารามรักษ์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

215 6015261004 นาย ชัยชนะ คงอินทร์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

216 6015261020 นางสาว ลภัสสิริณ สุวรรณพันธ์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

217 6015261005 นาย ทรงพล หนูอินทร์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

218 6015261023 นางสาว สุกัญญา กล่ินขจร ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

219 6015261007 นางสาว บุศรา งามวิไล ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

220 6015261002 นางสาว จิราพัชร รัตนโสภณ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

221 6015261015 นาย นฤมิต บุญเส็ง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

222 6014312017 นางสาว มลธิรา ภูมิมาโนช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

223 6014312007 นางสาว ชรินรัตน์ สมสมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

224 6014312025 นางสาว สุภาวดี โพธ์ิสุทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

225 6014621010 นางสาว ดวงใจ พ่วงพี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

226 6014442010 นางสาว กาญจนาภรณ์ พัฒศร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

227 6015713007 นางสาว พนิดา พรหมงาม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

228 6014312002 นางสาว เกวรินทร์ แสงสง่า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

229 6015882015 นางสาว พรพิมล งามแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

230 6015882014 นางสาว กัลยรัตน์ พวงแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

231 6015882023 นางสาว กัญญาภัค บุญเวียง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

232 6015881018 นางสาว ปนัดดา คุ้มถนอม ครุศาสตร์ ภาษาไทย

233 6015881019 นางสาว ปนัดดา มาลัยไธสง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

234 6014811034 นางสาว ระพีพร กายะชาติ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

235 6014811006 นางสาว ดารุณี ชังอินทร์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

236 6014811026 นางสาว สุจิตรตรา แพนสมบัติ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

237 6014811037 นางสาว ศิริวรรณ ไชโย วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

238 6014811004 นางสาว จิราพร โชติแสง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

239 6014542029 นางสาว ขิม การชาค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



240 6015201003 นางสาว พลอยนพัฐห์ สีนวล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

241 6015201027 นางสาว สุขสุดา ม่ิงแม้น ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

242 6015201007 นางสาว เจนจิรา เดชกล้า ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

243 6015501028 นางสาว วิชุดา เช่ือมิตร ครุศาสตร์ พลศึกษา

244 6014972026 นางสาว เพ็ญพิชชา เจริญรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

245 6014972019 นางสาว ปณิดา จันทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

246 6014972047 นางสาว สุธัญญา ศรีเพ็ชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

247 6014811030 นางสาว มาร์กาเร็ต สังข์มุ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

248 6014811020 นางสาว รัติมา แซ่เฮ้ง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

249 6015712025 นางสาว วาสนา หว่านพืช ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

250 6015712002 นางสาว กัญญารัตน์ เชิญชม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

251 6015712020 นางสาว มณีแสง แซ่ล้ิม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

252 6015712016 นางสาว ภักดิวรรณ ธงชัย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

253 6014551033 นาย อาทิตย์ เนานอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

254 6014812034 นาย วัลลภ สุขดี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

255 6014812030 นาย พิชญุตย์ อ๊ิดเหล็ง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

256 6014812001 นาย จิรเมธ สัมพันธ์อภัย วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

257 6014812024 นางสาว สุธาทิพย์ พุ่มเจริญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

258 6014671006 นางสาว ศศิกานต์ ศรีอุไร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์

259 6014861004 นางสาว ทิราภรณ์ ประมวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

260 6014861003 นางสาว ญาณี ด้ารงธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

261 6014861022 นางสาว เมธาวี แป้นชุมแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

262 6014861007 นางสาว ธัญญรัตน์ ปัดธุลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

263 6014861018 นางสาว นฤภร พัดประคอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

264 6014861020 นางสาว อริสา เอกตาแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

265 6014861025 นางสาว สิริยากร ศิริรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

266 6015881001 นางสาว กมลชนก โพธ์ิทอง ครุศาสตร์ ภาษาไทย

267 6015882005 นางสาว ชนิกา ค้าแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาไทย

268 6014271008 นางสาว นพมาศ เมืองจินดา อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)

269 6214853007 นางสาว ศิริลักษณ์ ค้าสูงเนิน วิทยาการจัดการ การตลาด



270 6214853008 นางสาว สุภัคสินี คู่ตระกูลชัย วิทยาการจัดการ การตลาด

271 6014972036 นางสาว วิภาดา บุญธนภาคย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

272 6015891020 นางสาว ปวันรัตน์ งามญาณ ครุศาสตร์ เคมี

273 6015891010 นางสาว กิตติยา สุวรรณรัตน์ ครุศาสตร์ เคมี

274 6015891017 นางสาว นรมน พูลบัว ครุศาสตร์ เคมี

275 6015891026 นาย วัชรพงษ์ โสนทอง ครุศาสตร์ เคมี

276 6015891019 นาย ปรัชญา ฉายาชวลิต ครุศาสตร์ เคมี

277 6015891014 นางสาว ณัฐธิดา ชากรแก้ว ครุศาสตร์ เคมี

278 6015891011 นาย จีรวัฒน์ ภิญโญ ครุศาสตร์ เคมี

279 6015891023 นางสาว รวิวรรณ พุทธวัธจนะ ครุศาสตร์ เคมี

280 6015151025 นางสาว ศศิชา บุรพกรณ์ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

281 6015151007 นางสาว ศิริมนต์ ชะนะสงคราม ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

282 6015501018 นางสาว ชลดา ริมคีรี ครุศาสตร์ พลศึกษา

283 6015501003 นางสาว ณรินทร วงษ์พันเสือ ครุศาสตร์ พลศึกษา

284 6015501012 นาย กรภัทร์ ดาวเรือง ครุศาสตร์ พลศึกษา

285 6015501011 นางสาว มีนา เร่งขวนขวาย ครุศาสตร์ พลศึกษา

286 6015501026 นาย ภานุวัฒน์ ยุบลชู ครุศาสตร์ พลศึกษา

287 6015501024 นาย ปราโมทย์ วิธีเจริญ ครุศาสตร์ พลศึกษา

288 6015891028 นางสาว สุชาดา กาญสมบูรณ์ ครุศาสตร์ เคมี

289 6015713004 นางสาว ดวงนภา สมวัง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา

290 6015501013 นางสาว จักรจิตตรา บัวบาล ครุศาสตร์ พลศึกษา

291 6014311004 นางสาว นิรชา ผ่องใส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

292 6014311013 นางสาว พิกุล ภุมมาจะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

293 6014311010 นาย นครินทร์ มาสพเหมาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

294 6014311016 นางสาว สุวดี มณีศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

295 6014311025 นาย อ้านาจ วงค์อู่ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

296 6014311014 นาย พุฒิเมธ บุญลาภ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

297 6014311002 นาย จักรกฤษณ์ สังฆกูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

298 6015161005 นางสาว เจษฎาภรณ์ วอศิริ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

299 6015712012 นางสาว ธัญญลักษณ์ ฉิมพาลี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



300 6015501017 นาย ทัศสนัย ต่างหู ครุศาสตร์ พลศึกษา

301 6015501022 นาย ธนกร การบุญ ครุศาสตร์ พลศึกษา

302 6015501019 นาย ธวัชชัย กสิพร้อง ครุศาสตร์ พลศึกษา

303 6015501025 นาย ภาณุพงศ์ บรรทูล ครุศาสตร์ พลศึกษา

304 6015501032 นาย อนุพนธ์ เพ็งกระโทก ครุศาสตร์ พลศึกษา

305 6015501033 นางสาว อาทิตญา สุนทรประเสริฐ ครุศาสตร์ พลศึกษา

306 6015501034 นางสาว ณีรนุช ยงยุทธ ครุศาสตร์ พลศึกษา

307 6014692029 นาย สุรสิทธ์ิ การุณจิตต์ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

308 6014691025 นางสาว ชลิตา พลอยสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

309 6014691010 นาย ธนกร แสวงศรี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

310 6014691028 นาย กฤษณะ เครือวิเศษ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

311 6014691017 นางสาว ปาริฉัตร พ่วงพี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

312 6014691013 นางสาว ประภาพร แดนทอง วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

313 6014691022 นางสาว กนกวรรณ บุญย่ิงเหลือ วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

314 6014441013 นางสาว นริศรา ดาบประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

315 6014441037 นางสาว ศศิประภา หนูรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

316 6014441017 นางสาว โชสิตา มะณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

317 6015161026 นางสาว วรรณพร เพียจันทึก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

318 6015161031 นางสาว อักษราภัค มหาวิเชียร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

319 6015161015 นางสาว ปภาวรินท์ ครุฆนิตย์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

320 6015161010 นางสาว ทันชนก ทิพจัน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

321 6015161021 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ จันทร์เกษม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

322 6015161022 นางสาว ภัณฑิรา สมาคม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

323 6014812018 นางสาว ศมนวรรณ นิลศิริ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

324 6014812022 นางสาว ณัฐกานต์ เขียนอก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

325 6014621031 นางสาว กัญญาภัค จันทรประภา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

326 6015151006 นางสาว วรรณวิศา วงษ์สุวรรณ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

327 6014341011 นางสาว ศุภกาญจน์ อินสุข เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

328 6014341019 นาย สุรชัย เมืองพุทธา เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

329 6014972045 นางสาว สิริวิมล พุ่มทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



330 6014972041 นางสาว อมลธีรา จราสัณฑ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

331 6014972055 นางสาว อัญตรา จิตรสุนทร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

332 6014972016 นางสาว บุศราภรณ์ ประกอบกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

333 6014972022 นางสาว นัทธมน ธัญญสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

334 6015151027 นางสาว ศิริรัตน์ สุขแป ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

335 6015151012 นางสาว ชุติพร ศรประเสริฐ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

336 6015151004 นางสาว นวภรณ์ เกิดไกล ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

337 6014541023 นางสาว รมิดา ดวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

338 6014541048 นางสาว สศิณา แจ้งสว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

339 6015151005 นางสาว พัชราภา เจริญฤทธ์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

340 6014311012 นางสาว สุธิดา สีอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์

341 6214623025 นางสาว ฮานีส แสงศรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

342 6214623012 นางสาว วรรณา เจริญสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

343 6214623001 นางสาว กชมน ภาคประสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

344 6214623024 นางสาว มณีรัตน์ บุญรอด วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

345 6214623005 นางสาว กานต์ สามผาน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

346 6214623004 นางสาว ดลยา ศิริเอนก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

347 6014441021 นางสาว ณิชาภา ถนอมวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

348 6014441009 นางสาว จิตรลดา ประเสริฐศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

349 6014441018 นางสาว ฐิติพร เขียวอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

350 6014443036 นางสาว วิริยา ศิริโชคบุญอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

351 6014443031 นางสาว มธุรส มธุรสวาทิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

352 6014444010 นางสาว จิราภรณ์ ผลเต็ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

353 6014443011 นาย ชยังกูร เช้ือบุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

354 6014443040 นาย สิงหาวิมินทร์ รัตนวิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

355 6014443006 นาย กิตติกร สมจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

356 6014443018 นางสาว ธนัญญา ศรีสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

357 6014444004 นางสาว กัลยรัตน์ รัตนาคะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

358 6014442028 นาย บุญฤทธ์ิ เล่ือนลอยหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

359 6014444026 นางสาว นภัสสร เรืองรุ่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



360 6014444030 นาย พัฒนพงษ์ ประทุมพิมพ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

361 6014443019 นาย ธนารักษ์ ค้าแก่นแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

362 6014442015 นางสาว ทิพยรัตน์ ไกล้สันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

363 6014442002 นาย กันตินันท์ ใจสุทธิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

364 6014651007 นางสาว ภัทรวดี อักษรศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา

365 6014442003 นาย กิจโสภณ แซ่คู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

366 6014442014 นางสาว ชลิตา จันทรรัตน์มณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

367 6014442044 นางสาว อุษารัตน์ จันทสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

368 6014442016 นางสาว นิจจารีย์ ภิญโญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

369 6014443049 นาย อรรคเดช ชายเเดน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

370 6014443012 นางสาว ณัฐชา อุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

371 6014443032 นางสาว ชนาภา สร้อยศรีข้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

372 6014443037 นางสาว ศิริวิมล โชคไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

373 6014443001 นางสาว กชกร ถาวรศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

374 6014443009 นาย ชนกานต์ อัศวนิเวศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

375 6014443046 นาย โสภณ ตรีลด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

376 6014442001 นาย กมลศิลป์ ดาวเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

377 6014443010 นาย ประเสริฐศักด์ิ บ้ารุงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

378 6014443042 นางสาว สุภัสสร วงษ์สว่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

379 6014443002 นาย กฤติกร อธิอุบลกวิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

380 6014444018 นางสาว ฐิตาภรณ์ บัวลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

381 6014441014 นางสาว ชญานิศ ประเสริฐศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

382 6014441042 นางสาว สุกัญญา หวานเสนาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

383 6014441048 นาย ปริญญา รัตนวิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

384 6014441035 นางสาว วาธินี เมยมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

385 6014443044 นางสาว สุรัตน์ดา แดงบุญเลือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

386 6014443028 นางสาว อภัชนิภา มนที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

387 6014443003 นาย เกียรติพล กุลธง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

388 6014444039 นางสาว ศกลรัตน์ พานิชชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

389 6014444003 นาย กฤติเดช หงษ์ขอนแก่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



390 6014444036 นางสาว วราพร สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

391 6014442041 นาย อนุรักษ์ จันทุมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

392 6014444047 นางสาว สุพรรษา วิสุทธิแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

393 6014442031 นาย วราวุธ บัวบิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

394 6014442046 นาย ทัชชกร แจสันเทียะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

395 6014441020 นางสาว ณัฐริกา วิทยานุกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

396 6014442027 นางสาว วรรณวิมล ธานามัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

397 6014442038 นางสาว ศิรินภา สาระพิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

398 6014441007 นางสาว จันทกร ด้าเนินธรรมโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

399 6014441043 นางสาว สุพัตรา สง่างาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

400 6014441032 นางสาว พีรยา เกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

401 6014444043 นางสาว สุทธินันท์ญา คนสูง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

402 6014444028 นางสาว ปณิดา เฟ่ืองภักด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

403 6014444038 นางสาว ณัฐกานต์ ใสตะภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

404 6014443050 นางสาว ไอลดา ประเทือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

405 6014441001 นาย กรวิชญ์ อรรคจุ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

406 6014441028 นาย นันทิพัฒน์ เชยทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

407 6014441006 นาย จตุรงค์ กูลเก้ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

408 6014441023 นาย ถิรวัฒน์ เรืองธรรมวิชร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

409 6014442048 นางสาว สุภัชชา สุขจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

410 6014442024 นางสาว มินตรา โฉมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

411 6014442024 นางสาว มินตรา โฉมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

412 6014444033 นาย ภานุพงศ์ ศรีภาร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

413 6014444025 นาย นครินทร์ นันสิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

414 6014444007 นาย ธนากร ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

415 6014444015 นาย ชวัล นันทมนัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

416 6014443043 นาย สุรศักด์ิ อสุรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

417 6014443027 นาย พีรพงศ์ โสพิกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

418 6014444024 นาย ธนสรณ์ อุมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

419 6014444046 นาย ทวีเกียรติ ยอดยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



420 6014444009 นาย ธีรวุฒิ อภิบาลศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

421 6014444002 นาย กฤตนัย บุญนิมิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

422 6014444031 นางสาว พิจิตรา เรืองเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

423 6014444020 นางสาว ชนิตา ศรีเจริญสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

424 6014444041 นางสาว ณิชชา บัวทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

425 6014444042 นางสาว สายทอง ถนอมธีระนันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

426 6014442008 นาย จารุเดช แสนสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

427 6015202014 นางสาว นิรชา เย็นไทย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

428 6014441044 นาย ธนาธิป ศรีเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

429 6014441039 นางสาว ศิวปรียา เรือนพิมพ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

430 6014441019 นาย เจษฎา ค้าโสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

431 6014692032 นาย อนาวิล อภิบาลศรี วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร

432 6014442050 นาย ณัฐพล วิทูธีรศานต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

433 6014441030 นางสาว เปมิกา เมิดสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

434 6014442004 นาย กิตตินันท์ ทองไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

435 6014441036 นางสาว วิลาสินี ดาวเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

436 6014441022 นางสาว เตชินี ค้าภิราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

437 6014441002 นาย กฤษฎา สุขยงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

438 6014442049 นางสาว วิชุดา ชายศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

439 6014441011 นาย ณัฐวีร์ ศรีกระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

440 6014442043 นางสาว ดวงกมล บุญโกย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

441 6014442022 นางสาว ภัคจิรา สวัสดิภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์




















































































































































































































































































































