
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ สำขำวิชำ
1 6514241003 นางสาว จุฑารัตน์ รัตนสร้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
2 6514721002 นาย ธงชัย เห็นงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
3 6514911010 นางสาว เพชรลดา ผ่องผุด ครุศาสตร์ ชีววิทยา
4 6514911001 นางสาว นริศรา ช่างเจรจา ครุศาสตร์ ชีววิทยา
5 6514911006 นาย ดนุเดช ใหญ่กระโทก ครุศาสตร์ ชีววิทยา
6 6514622023 นางสาว ชลธิชา ภูสีเขียว วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
7 6514631002 นาย ฉลองชัย ชัยชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 6514691001 นางสาว กังสดา บุญประเสริฐ วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
9 6514051049 นาย บุลกิต สีสมงามตระกูลวิทยาการจัดการ การจัดการ
10 6514051002 นาย จิรโชติ กล่อมเมฆ วิทยาการจัดการ การจัดการ
11 6514972037 นางสาว ชนิสรา คล้ายจินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
12 6514671010 นางสาว พิญชยา ศิริรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
13 6514622028 นางสาว พิมพ์ชนก พลรักษ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
14 6514622014 นางสาว สิริกุล อาษากลาง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
15 6514891003 นางสาว รัชดาภรณ์ เชิดชู ครุศาสตร์ เคมี
16 6514891004 นางสาว นันทิชา ศรีสุวรรณ ครุศาสตร์ เคมี
17 6514311030 นาย ณรงกร เจตะวัฒนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
18 6514161015 นางสาว ปณิตา ผ่องผล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
19 6514161012 นางสาว ณัฐณิชา ใจสอาด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
20 6514891006 นางสาว นัทธ์หทัย ยศนิธิวัฒนาพรครุศาสตร์ เคมี
21 6514161028 นางสาว สุภาภรณ์ พร้ิงเพราะ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
22 6514162013 นางสาว นาตยา ฟองมาศ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
23 6514852023 นาย ณัฐวัฒน์ กุลวัฒน์ธนภัทร์วิทยาการจัดการ การตลาด
24 6514852016 นางสาว จุฑารัตน์ บัณฑิตสุนทร วิทยาการจัดการ การตลาด
25 6514631036 นางสาว ดวงกมล จับช้ิน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
26 6514631016 นาย กวินภพ นาคประวัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
27 6514062016 นางสาว พิจิตรา รักร่วม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
28 6514062032 นางสาว ปรายฟ้า ภักดีกิจ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
29 6514062026 นาย ธนพัฒน์ แก้วยก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
30 6514712003 นาย ชยศักด์ิ โอวาททัศนีย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
31 6514971032 นางสาว อโรชา ทับแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
32 6514971029 นางสาว ภานุชนารถ โพธ์ิงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
33 6514062024 นาย โกศัลย์ ฤกษ์สนิท นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต



34 6514061011 นางสาว น้องนภัส ปากน้้าเขียว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
35 6514852018 นางสาว ภทรวรรณ ภาคสุภาพ วิทยาการจัดการ การตลาด
36 6514852001 นางสาว กัญญ์วรา บุญปัญญา วิทยาการจัดการ การตลาด
37 6514852013 นางสาว สุชานันท์ เกรียมไธสง วิทยาการจัดการ การตลาด
38 6514261012 นาย วงศกร สวนจันทร์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
39 6514991053 นางสาว ภาสินี ขจรบุญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
40 6514991044 นางสาว วิภาพร จันทร์นวล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
41 6514991054 นางสาว วรินธร รักษาภักดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
42 6514712027 นาย นพวิชญ์ จันทร์สว่าง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
43 6514712011 นาย นิติภูมิ เกียรติทัศ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
44 6514711028 นาย สุภกิจ ศรีสวัสด์ิ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
45 6514811003 นางสาว ฐิติรัตน์ เอ่ียมแช่ม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

46 6514811027 นางสาว ญาณิศา อิสลาม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

47 6514361018 นางสาว อภิชญา วงษ์ทองสาลี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
48 6514362017 นางสาว ณัฏฐ์นรี เเก้วทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
49 6514261011 นางสาว ภัชธีมา คงอยู่ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
50 6514361022 นางสาว อินทิรา ประกอบวัฒน์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
51 6514361007 นาย ณัฐพล วิบุญนัติพงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
52 6514501006 นางสาว ชมพูนุช ช่างเเคน ครุศาสตร์ พลศึกษา
53 6514261004 นางสาว โชติกา วิเศษ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
54 6514941003 นางสาว จิรัญญา คุณนาเมือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
55 6514202016 นางสาว รุ่งนภา กายะชาติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
56 6514202002 นางสาว ชินาธิป เขือดประโคน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
57 6514202012 นางสาว นิภาพร เฟ่ืองสุข ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
58 6514901004 นางสาว สุภาพร สุเนตร ครุศาสตร์ ฟิสิกส์
59 6514202015 นางสาว รัตนา คันทะสีมา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
60 6514941001 นางสาว แก้วเกล้า สิกบุตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
61 6514942018 นาย ปภินวิทย์ รู้ทิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
62 6514671022 นางสาว สิริกร โพธ์ิงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
63 6514421006 นาย นิติภูมิ ศรีชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
64 6514622024 นางสาว ณัฐฐสุดา สามะศิริ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
65 6514622008 นางสาว ฉวีวรรณ อ่องสร้อย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
66 6514051036 นางสาว อรทัย บรรพต วิทยาการจัดการ การจัดการ
67 6514711027 นางสาว ภัทรมน โชติวรรณ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา



68 6514202022 นางสาว สิริกร ด่านณรงค์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
69 6514201030 นาย อิศรานุวัฒน์ สมนาม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
70 6514711020 นางสาว อดิสา สวนหลวง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
71 6514372012 นาย อนิรุธ จันทร์สดใส นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
72 6514623004 นางสาว ธนพร บุญธวงค์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
73 6514623002 นางสาว จตุพร ชินาภาษ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
74 6514711021 นางสาว ธนากาญจน์ ช้างอยู่ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
75 6514201016 นางสาว พิมพิกา ผักกาดทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
76 6514261014 นาย ศุภโชค จีนสีน้า ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
77 6514541005 นางสาว สุดาพร ห่วงมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
78 6514541007 นางสาว อัญชลิกา สุขดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
79 6514062018 นาย ศรัณย์ หาญเห้ียม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
80 6514682006 นางสาว กฤษติยา บรรจงการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
81 6514631006 นาย จิระภัทร หัถษี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
82 6514542030 นางสาว เปมิกา แซ่ล้ิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
83 6514682001 นาย ณัฏฐกฤต คลังสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
84 6514881023 นางสาว อภิชญา แจ่มดวง ครุศาสตร์ ภาษาไทย
85 6514542002 นาย จิณณวัตร ท่ังทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
86 6514631009 นาย ฉัตรมงคล ห่วงดี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
87 6514681011 นาย เสกสรร ทองวิเวก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
88 6514011010 นางสาว รุ่งทิพย์ บุญราศรี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
89 6514011002 นางสาว ญาดา นิยมศิลป์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
90 6514312004 นาย ฐานทอง ศรีอุทิศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
91 6514711007 นาย ธีรภัทร ปุเรทะตัง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
92 6514261015 นางสาว สลิลทิพย์ บุญมาเสน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
93 6514011025 นาย ธราเทพ มุกดาสนิท เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
94 6514671025 นางสาว ทัศพร แซ่ต้ัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
95 6514691007 นางสาว ญาณิศา ฟักทอง วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
96 6514691008 นางสาว มุกดา พิมพ์เพชร วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
97 6514691005 นางสาว ภัชราภา ปุณกรณ์ วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
98 6514542021 นางสาว ปารีณา อรุณเนตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
99 6514542018 นางสาว ปัณณพร ส่งสง่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100 6514021012 นาย จิรสิทธ์ิ ต้ังเจริญพูลผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
101 6514542010 นางสาว ชรินรัตน กางทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



102 6514542035 นางสาว พลอยจันท์ โสประภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
103 6514691009 นางสาว สุพรรษา สุนิธี วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
104 6514691014 นางสาว ชลธิชา ค้าสอน วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
105 6514691011 นางสาว พรรณพนัช โพธิสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
106 6514841002 นางสาว กมลลักษณ์ เจิมโนนสูง วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
107 6514841011 นาย ฉันทวัฒน์ พาวงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
108 6514542011 นาย ศุภกร พูนสินโภคทรัพย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
109 6514452008 นางสาว ภัศราพร สุยานนท์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
110 6514452003 นาย กิตติพัฒน์ เจนนฤมิต วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
111 6514712006 นางสาว กวินธิดา สอนกระโทก ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
112 6514452001 นางสาว ชยานี ยาวิชัย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
113 6514851012 นาย กษิดิศ ภัทรศิลสุนทร วิทยาการจัดการ การตลาด
114 6514851034 นาย วิวัฒน์ พลอยขาว วิทยาการจัดการ การตลาด
115 6514941007 นางสาว จ๋า นะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
116 6514941027 นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
117 6514271033 นางสาว อารียา อิมาอิซูมิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
118 6514022025 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์กล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
119 6514022029 นางสาว ศศิวิมล ระก้าพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
120 6514621001 นางสาว ภาณุมาศ ปล้ืมสุข วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
121 6514871029 นางสาว อรุชิตา ไตรสุทธ์ิ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
122 6514882018 นางสาว วรกานต์ ประมวลสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย
123 6514882004 นางสาว จิราภรณ์ ใจดี ครุศาสตร์ ภาษาไทย
124 6514882020 นางสาว ศิขรินทร์ หาระภูมิ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
125 6514712013 นางสาว ปณิตา บุญยะรัตน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
126 6514712018 นางสาว วิจิตรา ป่ินสอน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
127 6514712010 นางสาว นพธิรา สินกลัด ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
128 6514712015 นางสาว พัฒน์นรี อ่ิมอุไร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
129 6514021025 นาย ปรัชญา ห้าวหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
130 6514022020 นาย ปวรุตม์ ทิพยศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
131 6514623018 นางสาว สุพรรณี ทองรมย์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
132 6514623015 นางสาว รุ่งทิพย์ ดาชัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
133 6514871022 นางสาว อัจฉรียา ย่ิงใหญ่ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
134 6514871001 นางสาว กรกร จันทร์พงศ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
135 6514871019 นางสาว รดา ชัยโย ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



136 6514551001 นางสาว รมิดา สิงห์โตหิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
137 6514551008 นางสาว สวรส บุหงารัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
138 6514053013 นางสาว กัญญาภัทร วงษ์มหิง วิทยาการจัดการ การจัดการ
139 6514621024 นางสาว ภัทราพร ฉิมแช่ม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
140 6514621038 นางสาว เบญจพร อัคราช วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
141 6514621019 นางสาว ปลายฟ้า ท่าหิน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
142 6514621002 นางสาว จันทร์จิรา มูลมงคล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
143 6514621031 นางสาว สุดารัตน์ เขตสว่าง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
144 6514621014 นางสาว นันทินี บ้ารุงชีพ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
145 6514621032 นางสาว สุพัตรา ไชยสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
146 6514061022 นาย พีรพงศ์ เรืองอมรชัย นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
147 6514081018 นางสาว ภูวิศา จ้ารูญสิน ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
148 6514261005 นาย ธนวัฒน์ ค้าวงศ์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
149 6514901002 นางสาว ทิพวัลย์ ณ นคร ครุศาสตร์ ฟิสิกส์
150 6514901003 นางสาว ธนิดา โตนุช ครุศาสตร์ ฟิสิกส์
151 6514052012 นางสาว เนตรนภา ทองก้อน วิทยาการจัดการ การจัดการ
152 6514052030 นางสาว บุญสิตา สน่ันทุ่ง วิทยาการจัดการ การจัดการ
153 6514551027 นางสาว อารียา ผันนะลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
154 6514551015 นางสาว ศิรินภาภรณ์ ผาเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
155 6514711010 นางสาว ณัฐณิชา เช้ือในเวียง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
156 6514971003 นางสาว กุลพร ส้านักวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
157 6514882011 นางสาว ธนัญญา อ่อนอุทัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย
158 6514882017 นางสาว ภัตราพร ค้าพันธ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
159 6514882016 นางสาว พิมพกานต์ แวววงษ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
160 6514882010 นางสาว ณัฐฑิมา นามวงษ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
161 6514371019 นางสาว ปุณฑริก บุญชิต นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
162 6514931003 นาย ธีรกิตต์ิ จันทร์ประยูร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
163 6514631010 นางสาว พิราวรรณ อ้อมสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
164 6514631051 นางสาว สุพิชชา ศักดาเกียรติกุลวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
165 6514631004 นางสาว วรพร พรกระจ่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
166 6514161023 นางสาว วนิชา ครุฑฟัก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
167 6514161019 นางสาว ภาวิณี แซ่ซ้ือ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
168 6514991010 นางสาว ทิพย์มลฑา ก้อนเพ็ชร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
169 6514991015 นางสาว พลอยชมพู่ พุดมี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



170 6514991016 นางสาว เพชรลดา บุญมามอญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
171 6514991005 นางสาว ณฐพรริกา วงษ์บัณฑิตย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
172 6514991031 นางสาว นฤมล นารถมณี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
173 6514991046 นางสาว สุดา เเท่นทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
174 6514991049 นางสาว อติกานต์ กาญจนเกตุ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
175 6514991043 นางสาว วรัญญา โกศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
176 6514442009 นางสาว ธนวรรณ เจริญแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
177 6514442002 นางสาว ชนาภา ยับย้ัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
178 6514371002 นางสาว ธิติสุดา จันทร์น้อย นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
179 6514372006 นางสาว ศศิวิมล ทองคง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
180 6514371004 นางสาว นภสร จงต้ังกลาง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
181 6514371006 นางสาว วรัทยา สะสม นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
182 6514901001 นาย กฤษดา เฟ่ืองฟูผล ครุศาสตร์ ฟิสิกส์
183 6514251002 นางสาว นภัสชนก ขุนอาจ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
184 6514251004 นางสาว ปนัดดา สอนเรือง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
185 6514251017 นางสาว สุนันทา ขุนอาจ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
186 6514251015 นางสาว สุพิชฌาย์ ยินดีทรัพย์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
187 6514442006 นาย ชิษณุพงศ์ นาบับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
188 6514061031 นางสาว แสงเดือน กะตะศิลา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
189 6514371005 นางสาว ปรียมน แซ่เฮง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
190 6514061007 นางสาว ธนวรรณ ชายน้้าเค็ม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
191 6514061005 นางสาว ณัฐกานต์ ณ นครพนม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
192 6514061018 นางสาว ปุณฑริกา พรหมพิทักษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
193 6514061014 นางสาว เนตรพลอย ศรีนวล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
194 6514061003 นางสาว กัลยา เข็มวงศ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
195 6514361002 นางสาว กุลจิรา พลปิยะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
196 6514372003 นาย นิติธร อินทร นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
197 6514871005 นางสาว ณิชาพันธ์ งามช่ืน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
198 6514871009 นาย เทิดเกียรติ ประสานทรัพย์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
199 6514591022 นางสาว ปลายฟ้า ใจประเสริฐ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

200 6514161007 นางสาว จีรวรรณ หร่ีจินดา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
201 6514161029 นางสาว โสมพิทญา นิยมสุข ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
202 6514973017 นาย ราชวัตร เกิดไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
203 6514973038 นางสาว วยุรี ดวงจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



204 6514973008 นางสาว ธัญชนก พลรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
205 6514973037 นางสาว มนฑามาศ จรัลทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
206 6514161016 นางสาว ปาณิสรา พงษ์โสภา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
207 6514271005 นางสาว ศิริวรรณ ชมชู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
208 6514973024 นาย สิริพงษ์ โพเทพา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
209 6514062010 นางสาว ปณิตา โนนสุภาพ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
210 6514202006 นางสาว ดวงแก้ว บุณยโชคอนันต์ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
211 6514202014 นางสาว ภัสรา ปิดตาระโพธ์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
212 6514202009 นางสาว ธนพร บุญราศรี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
213 6514811026 นางสาว ฐิติพร แจ้งจ้ารัส วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

214 6514811016 นางสาว ขวัญณภัทร คงคาวงศ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

215 6514202008 นาย ธนบดี สวัสดิไชย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
216 6514871018 นาย ภูริวัฒน์ สุขเนตร ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
217 6514712023 นางสาว ศริลักษณ์ ศรีภา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
218 6514712024 นาย อดิชาติ บรรณสาร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
219 6514051037 นางสาว ภัสรา คิมหันต์มาลา วิทยาการจัดการ การจัดการ
220 6514542008 นางสาว ประติภา สารพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
221 6514542031 นาย พานพุ่มเพชร วังสงคราม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
222 6514241031 นาย จักรภัทร จริตงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
223 6514241001 นาย จิรภาส สมผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
224 6514241021 นาย ธีรภัทร์ คีรีรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
225 6514671004 นางสาว ชลชนพรรณ กล่ินถือศีล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
226 6514542016 นาย ชลสิทธ์ิ คล่องแคล่ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
227 6514542007 นางสาว ปณาลี อัศวการกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
228 6514542019 นางสาว จุฬาลักษณ์ นิยมศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
229 6514711022 นางสาว กุลณัฐ มลใสกุล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
230 6514671008 นางสาว ปนัสยา ช้านาญศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
231 6514161010 นางสาว ฐิตินันท์ กองแก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
232 6514681008 นาย พุฒิพงศ์ ฤทธิเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
233 6514161022 นางสาว รัตติกาล การะเกตุ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
234 6514631048 นาย เบญจามิณฑ์ วรรณชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
235 6514631046 นาย ณัฐชนน จันทประสพสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
236 6514631032 นาย ภาณุวัฒน์ บุตรนามดี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
237 6514202027 นางสาว อธิชา เพียะวงศ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



238 6514651023 นาย ชยานันท์ วาสนาวิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
239 6514502010 นาย ธรรมวัฒน์ ศิริธรรม ครุศาสตร์ พลศึกษา
240 6514502020 นาย สิรภพ ไกรศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา
241 6514712022 นางสาว นันพัฒน์ ทัดดอกไม้ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
242 6514712028 นางสาว พนิตพร ธรรมรักษา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
243 6514712001 นางสาว กัลยา จันทะแสง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
244 6514671024 นางสาว รันริกา ผลดก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
245 6514161021 นางสาว ยุวรินทร์ สิทธิศักด์ิ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
246 6514161008 นางสาว ชนากานต์ ทองงาม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
247 6514241013 นาย ณัฐวีร์ ผุดผ่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
248 6514312005 นางสาว ณฐมน โสมะภีร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
249 6514312027 นางสาว อนุสรา ศรีระวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
250 6514022018 นางสาว ณิชาพร นวลศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
251 6514651014 นาย ชินวัตร พัฒเสมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
252 6514022002 นางสาว ปาณิสรา อ๊ิดเส็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
253 6514851026 นางสาว ปทิตตา ประดิษฐศิลป์ วิทยาการจัดการ การตลาด
254 6514651030 นาย ธนเกียรติ ธุรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
255 6514021030 นาย สธน ก้อนทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
256 6514651015 นาย ฐิติพล สุขผลานันท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
257 6514651006 นาย จักรพงษ์ สุวรรณโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
258 6514501027 นาย ภาคภูมิ จิตตระวล ครุศาสตร์ พลศึกษา
259 6514271029 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีเสริม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
260 6514671005 นางสาว ณัฏฐวรรณ กริตตครุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
261 6514161006 นางสาว จิรกานต์ วรรณประภา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
262 6514201027 นางสาว อธิชา พิมพา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
263 6514451023 นางสาว กุลวดี ขุนพิทักษ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
264 6514891002 นางสาว บัณฑิตา ดวงพารา ครุศาสตร์ เคมี
265 6514312018 นางสาว ผ่องมณี สังฆบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
266 6514201006 นางสาว นิชกานต์ บุญมี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
267 6514991051 นางสาว ชยาภรณ์ ละมุล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
268 6514991055 นางสาว อรนุช แช่มช้อย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
269 6514261010 นาย พงศธร เกิดน้อย ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
270 6514261003 นาย ชวรัตน์ จันสอน ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
271 6514261024 นาย พีรพัฒน์ ม้ินคง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์



272 6514241033 นาย รชต ปัญญาสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
273 6514201021 นางสาว วรัญญา จัตุล้ี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
274 6514241008 นาย วัชระ ศรีสุรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
275 6514241019 นาย ณัชพล วัฒนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
276 6514651026 นางสาว วิภาวนี นาคสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
277 6514241036 นาย สรวิชญ์ ผดุงนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
278 6514711002 นาย ขรรค์ชัย ล้ิมปัญญาเลิศ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
279 6514711019 นาย สิรวิชญ์ บุญค้าหาร ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
280 6514052016 นางสาว รัดเกล้า ขัดเกลา วิทยาการจัดการ การจัดการ
281 6514052020 นางสาว สุทธินี พวงบุญชู วิทยาการจัดการ การจัดการ
282 6514162018 นางสาว ภัคพร บุญรอด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
283 6514162016 นางสาว พรธิมา เสาร์แบน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
284 6514061035 นางสาว ภัศรา ว่องไว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
285 6514061037 นาย ยสินทร สยามไชย นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
286 6514061033 นาย นพวิทย์ ศิริกันรัตน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
287 6514061038 นาย ศักด์ินาวี พ่อค้าช้าง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
288 6514052018 นางสาว วรวรรณ ไชยมาศ วิทยาการจัดการ การจัดการ
289 6514052006 นางสาว ชนัญชิดา ศักดาเพชรศิริ วิทยาการจัดการ การจัดการ
290 6514161001 นางสาว กชกร สรรพวุธ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
291 6514161020 นางสาว มนัสวี ช้างกลาง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
292 6514841005 นางสาว ปนัดดา วิวัฒน์ชานนท์ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
293 6514841004 นางสาว ทิพวรรณ ตันเถา วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
294 6514841006 นางสาว เบญจวรรณ ดวงจิตร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
295 6514162017 นางสาว พัทธมณ แซ่เตียว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
296 6514162025 นางสาว สราญเนตร ทองพรหม์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
297 6514162023 นางสาว วนิดา จันทสิงห์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
298 6514162026 นางสาว สิริวิมล แจ้งกระจ่าง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
299 6514162006 นางสาว จิราภรณ์ คงราษี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
300 6514162003 นางสาว กานต์ธิดา เขตต์สว่าง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
301 6514162020 นางสาว มะปรางค์ ค้าหงษา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
302 6514162015 นางสาว ปรารถนา พ่วงพูล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
303 6514451011 นางสาว ภคนันท์ จันทโกวิท วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
304 6514451029 นางสาว มนัสนันท์ บูระประทีป วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
305 6514452002 นางสาว ธิดา จิตร์สวัสด์ิ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



306 6514271015 นาย พงศพัศ ส้านักวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
307 6514271007 นาย เสกสิทธ์ิ ผ่องวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
308 6514271009 นางสาว จันจิรา แสงอุไร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
309 6514081015 นาย อนวัฒน์ คงมีสุข ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
310 6514611020 นางสาว เมธาวดี ภักดีงาม ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
311 6514241028 นางสาว มณีรัตน์ ประเสริฐกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
312 6514442053 นางสาว สุมินตรา สวาสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
313 6514442025 นางสาว ศรวณีย์ หนองเต่าด้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
314 6514441043 นางสาว จิรัชยา มุกดาม่วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
315 6514972001 นาย กฤษนล นารีรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
316 6514972042 นาย จิรัฏฐ์ แซ่เตียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
317 6514051030 นางสาว ภัทราพร วรสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
318 6514441054 นางสาว วรนิษฐ์ แตงรอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
319 6514051008 นางสาว นิษิตา พร่ันกระโทก วิทยาการจัดการ การจัดการ
320 6514442017 นางสาว เสาวลักษณ์ ชัยมงคล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
321 6514442010 นางสาว เนตรชนก ภัทรวรกิตติกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
322 6514442005 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์สกุลสุขดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
323 6514442007 นางสาว ศุภิศรา จับพิมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
324 6514972029 นางสาว อลิสา ดอกสร้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
325 6514972031 นางสาว อัญชลี ศรีสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
326 6514972045 นางสาว สุปราณี ฉิมพลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
327 6514051006 นาย กฤตนัย ธรรมธุระสาร วิทยาการจัดการ การจัดการ
328 6514051018 นาย เกียรติขจร อบทอง วิทยาการจัดการ การจัดการ
329 6514991030 นางสาว ทิตยา ศรีบุญเรือง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
330 6514991029 นางสาว ณิชารีย์ คงศิริ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
331 6514991026 นางสาว วาสนา มูลวัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
332 6514991021 นางสาว สาวินี บุญไทย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
333 6514991023 นางสาว อรัญญา นามบุตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
334 6514991025 นาย กฤษฎา พงษ์วัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
335 6514991006 นางสาว ณัฏฐ์ภรณ์ เฉลิมพงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
336 6514991014 นาย พรศักด์ิ ไชยศิริโชติ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
337 6514271013 นาย ชยพล สายพานิช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
338 6514361009 นาย ธนวัฒน์ จันทึง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
339 6514681007 นาย ศตวรรษ ไขกระโทก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า



340 6514972021 นางสาว สุทัตตา โยคะสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
341 6514972019 นางสาว ศุภรดา เย็นส้าราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
342 6514991040 นางสาว ภัทรลดา กัณหา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
343 6514972025 นางสาว กัลยรัตน์ แสงค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
344 6514991047 นางสาว สุพัตรา อาจมูลลา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
345 6514991052 นางสาว ณภัทร ธรรมอักษร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
346 6514991033 นางสาว นิติยา จอกทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
347 6514541020 นางสาว กชนันท์ ก้านมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
348 6514541019 นาย พิสิฐพงษ์ ค้านาเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
349 6514241018 นางสาว จุฑาภรณ์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
350 6514241002 นางสาว กิรณา พลขาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
351 6514442024 นางสาว วิภาภรณ์ ปานประชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
352 6514162019 นางสาว ภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ภัย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
353 6514062017 นาย ไพศาล ทิศกุล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
354 6514062030 นาย ณัฐการุณ ยอดทอง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
355 6514441029 นางสาว อริสา ค้าพิเรศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
356 6514062008 นาย พันธวัช ขอเพ่ิมกลาง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
357 6514062022 นาย สุรเดช ภูแสง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
358 6514062019 นาย มนัสวิน จิระจินดา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
359 6514062004 นาย จิรกิตฏ์ ญานสังวรชัย นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
360 6514201005 นาย ณัฐพงษ์ ภิบาลพักตร์นิธี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
361 6514062005 นาย เนติยุทธ ทุมประสิทธ์ิ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
362 6514811014 นางสาว ปิยธิดา ผานันต์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

363 6514361017 นาย อนพัช บุญพิทักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
364 6514362005 นาย ชัยวัฒน์ บัวใหญ่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
365 6514362007 นาย วิชยุตม์ สุดสงวน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
366 6514361008 นาย ทรงวิทย์ แตงเม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
367 6514202020 นางสาว วัลภา บุรกรณ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
368 6514202007 นางสาว ธนกมล สมจิตร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
369 6514202026 นางสาว สุพัตรา รุ่งสว่าง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
370 6514202025 นางสาว สุพรรณษา เรืองศรี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
371 6514202019 นางสาว วัชราภรณ์ เต็มเป่ียม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
372 6514202011 นาย นิติพงษ์ ฉัตรทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
373 6514851038 นางสาว สิริรัตน์ เปียบสม วิทยาการจัดการ การตลาด



374 6514312008 นาย ธณกร ข้าจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
375 6514671006 นางสาว ณัฐธิดา ศรีวรรณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
376 6514651043 นางสาว พัชราภา ไชยแสนท้าว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
377 6514851018 นางสาว อนัญญา ปิตานุวัฒน์ วิทยาการจัดการ การตลาด
378 6514882005 นางสาว จิราภา มีชัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย
379 6514541010 นาย ธารา นักเสียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
380 6514261009 นางสาว ปาริชาติ ปราเดช ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
381 6514882015 นางสาว พิชญธิดา มุ่งทุ่งกลาง ครุศาสตร์ ภาษาไทย
382 6514882022 นางสาว อทิตยา ธรรมวงค์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
383 6514261007 นางสาว ธันยพร นอกเมือง ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
384 6514261008 นางสาว นฤพร จันทอด ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
385 6514261017 นางสาว สุชาวดี ทองเปรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
386 6514882014 นางสาว บุญสิตา แก้วสีไตร ครุศาสตร์ ภาษาไทย
387 6514972026 นางสาว วณิชยา จันทสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
388 6514761001 นาย บารมี บุญไทย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
389 6514761010 นาย แสนดึ หนุนภักดี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
390 6514972014 นางสาว มนฤดี วงศ์คช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
391 6514972039 นางสาว วิภาภรณ์ พุทธศร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
392 6514972020 นางสาว สิริกร สิทธิเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
393 6514972002 นางสาว จณิสตา สามบุญศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
394 6514972041 นาย ทัศนัย พิรุณรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
395 6514972007 นาย นนทกร ธรรมเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
396 6514972052 นางสาว จารุวรรณ พลต้ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
397 6514972032 นาย กฤษณะ เผือกนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
398 6514971046 นางสาว สุภัชชา พอกระโทก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
399 6514971026 นางสาว ณภษร สารศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
400 6514441046 นางสาว ใบเงิน ทองเติม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
401 6514442022 นางสาว วรินญา ยนต์ไธสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
402 6514651001 นางสาว จิติมา ชาญด้วยกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
403 6514651021 นางสาว อรัญลักษณ์ เจียมมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
404 6514241026 นางสาว ศศิกานต์ ศรีปลัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
405 6514241023 นางสาว ปณิดา ศรีเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
406 6514241029 นางสาว อภิชญา พานิชเจริญผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
407 6514442015 นางสาว ทิพภาวรรณ สรรพศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



408 6514441008 นางสาว ชรินรัตน์ ยุธะนัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
409 6514441025 นางสาว จิตรานุช บัวช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
410 6514972048 นางสาว บุญญาภา ยอดพนม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
411 6514361012 นางสาว ปรียานุช พรประไพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
412 6514261019 นาย รัชตะ มีกระจิต ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
413 6514971044 นางสาว พชรอร ทองอยู่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
414 6514941002 นาย จักรพนธ์ น้อยศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
415 6514941025 นาย นพรุจ อรุณนภัสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
416 6514941019 นางสาว เบญจมาศ ค้านาเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
417 6514941015 นางสาว ศุภรดา ครองบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
418 6514361013 นาย ณัฐพงษ์ เบญจวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
419 6514421007 นาย นิพล โอภาษี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
420 6514421008 นาย ภัทรพงษ์ วัฒนชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
421 6514421002 นาย เตชสิทธ์ิ หม่ืนณรงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
422 6514421012 นาย ณัฏฐดนัย ศรีศัมภุวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
423 6514882021 นางสาว ตรีญาพร ฐานกลางซุ้ย ครุศาสตร์ ภาษาไทย
424 6514882027 นางสาว นันท์นภัส ศรีสังวาลย์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
425 6514421005 นาย นรสิทธ์ิ น้อยพิทักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
426 6514421011 นาย อภิวัฒน์ แพทย์ชัยวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
427 6514611013 นาย สิทธิพล กางหาญ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
428 6514622031 นางสาว มุทิตา ประสมพันธ์ุ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
429 6514622011 นางสาว วารินทร์ เกาะกง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
430 6514591001 นางสาว กมลชนก มามีไชย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

431 6514592001 นางสาว จิตติมา บ้าบัดทุกข์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

432 6514161011 นางสาว ปาริฉัตต์ เต็งจังหรีด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
433 6514811015 นางสาว กัลยากรณ์ โสพันธ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

434 6514021005 นางสาว มลฑาทิพย์ นามนัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
435 6514021011 นางสาว งามตา อ่ิมอุไร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
436 6514502013 นางสาว กานต์ธิดา เขตต์คีรี ครุศาสตร์ พลศึกษา
437 6514361031 นาย โอฬาร เสาวนาม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
438 6514502024 นางสาว อภิรดี คงม่ัน ครุศาสตร์ พลศึกษา
439 6514502012 นางสาว บัณฑิตา หนูปก ครุศาสตร์ พลศึกษา
440 6514502027 นางสาว ชาลิสา สาวิโรจน์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
441 6514502002 นาย การันต์ การีพัฒน์ ครุศาสตร์ พลศึกษา



442 6514502001 นางสาว กรรณิการ์ สุทธิวงษ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
443 6514631045 นาย จิรพัฒน์ ค้าแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
444 6514631007 นาย สพลดนัย ใจคง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
445 6514161030 นางสาว อลิตา สูนทอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
446 6514941004 นางสาว ฐาปนา คงขวัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
447 6514441014 นางสาว พรนภา วงเวียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
448 6514441032 นางสาว พัชรี เนตรแก้วใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
449 6514022012 นาย ภานุวัฒน์ เดชวารี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
450 6514022007 นางสาว ณัฐริกา เจริญคง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
451 6514551002 นางสาว กนกวรรณ แดงอรุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
452 6514441007 นางสาว ชมพูนุท บัวค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
453 6514311022 นางสาว สุนิสา พลอาจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
454 6514341006 นาย เอเชีย สีดาใจ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

455 6514052027 นาย เตชินท์ อุดมสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
456 6514341010 นางสาว ชนัญชิดา แสงอยู่ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

457 6514341005 นางสาว ธัญวรัตม์ ทองปาน เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

458 6514341009 นางสาว นลินรัตน์ จันทรส เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

459 6514341002 นางสาว ภาราดา มาลีวรรณ์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

460 6514851028 นางสาว แพรวา ถาดทอง วิทยาการจัดการ การตลาด
461 6514201025 นางสาว สาธิตา กิมศรี ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
462 6514201009 นางสาว ธมลวรรณ ส้ินเคราะห์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
463 6514201024 นาย สัณหณัฐ ถัดหลาย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
464 6514441052 นางสาว จิดาภา แกมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
465 6514971014 นางสาว ภัคธีมา เมฆก้าแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
466 6514851040 นาย สุภาพบุรุษ หอมภูงา วิทยาการจัดการ การตลาด
467 6514852014 นางสาว เกศนีย์ ธนะผล วิทยาการจัดการ การตลาด
468 6514973002 นาย ณัฏฐพงค์ ทองนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
469 6514973033 นาย ธนพงศ์ พาทีทิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
470 6514973028 นาย อาภากร สมตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
471 6514973015 นาย ภาคภูมิ สวัสดิภูมิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
472 6514971008 นางสาว ทิพวัลย์ บุญจง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
473 6514241014 นางสาว นัฐทิตา ม่ันการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
474 6514241005 นางสาว ตีรณา ดีมีศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
475 6514241006 นางสาว ภาวิณี แกมขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์



476 6514542005 นางสาว ดวงกมล ไทยสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
477 6514542027 นาย อิทธิพล สาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
478 6514341008 นางสาว ชุติกาญจน์ เกรียงพิริยกุล เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

479 6514681012 นาย อิทธิพัทธ์ พันธ์พญาวัชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
480 6514681009 นาย ธนกฤต นามเคน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
481 6514061013 นางสาว นันทิยา งามวงค์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
482 6514061030 นางสาว สุพิชชา บรรจง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
483 6514061021 นาย ทัตเทพ โอชะศรี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
484 6514011005 นาย ด้ารงค์ศักด์ิ เลิศโอสถ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
485 6514362001 นาย ชนะชัย กลมเกลียว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
486 6514362013 นาย ศุภเสกข์ เกิดรอด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
487 6514162009 นางสาว ณัฐฐินันท์ ขาวคม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
488 6514162014 นางสาว บงกชกร หาดอ้าน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
489 6514971017 นางสาว วรพรรณ หวานเสนาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
490 6514452007 นาย ธนวัฒน์ อนันทสุข วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
491 6514452009 นาย อภิสิทธ์ิ ล้ีศิริวัฒนกุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
492 6514241022 นาย นพรัตน์ สุ่มสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
493 6514281005 นางสาว ศิโรรัตน์ ถนอมชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

494 6514502011 นาย นนทนัตถ์ สมนึก ครุศาสตร์ พลศึกษา
495 6514871026 นางสาว สุภาวิณี สงวนหงษ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
496 6514871013 นางสาว ปิยดา แซมสีม่วง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
497 6514871024 นางสาว ศศิกานต์ พูนทอง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
498 6514871016 นางสาว พิมพ์ชนก นามประคอง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
499 6514871017 นางสาว ภัฏฐฤดี ไชยขาว ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
500 6514871023 นางสาว ศรินยา หงษ์ทอง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
501 6514871027 นาย เสถียรพงษ์ สมบูรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
502 6514972033 นาย ณัธวุฒิ กรัดคร้าม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
503 6514871003 นางสาว แก้วใจ ขันแก้ว ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
504 6514871020 นางสาว รสิตา แก้วด่านนอก ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
505 6514502019 นาย ศุทธิพัฒน์ รอดแก้ว ครุศาสตร์ พลศึกษา
506 6514502016 นาย ภานุวัฒน์ เรืองทรัพย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
507 6514871007 นางสาว ทักษพร มงคลสงวน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
508 6514871015 นางสาว พรหมพร คลคล่อง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
509 6514871014 นาย ปิยบดี สุวรรณโชติ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



510 6514441018 นางสาว วรรณพร เช้ือสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
511 6514502006 นาย ณัฐพงษ์ อินชิต ครุศาสตร์ พลศึกษา
512 6514871025 นาย สิทธิชัย ทาสะโก ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
513 6514841012 นาย แดนสรวง ขุนหนังสือ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
514 6514871030 นาย อาศิรวัชร์ อัศเวก ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
515 6514841003 นางสาว นวพรรษ กาญจนะ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
516 6514991034 นางสาว ปติภรณ์ ขุริดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
517 6514991041 นางสาว รัชฎาพร ทองประภา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
518 6514991035 นางสาว ปภัสสรา โสบุญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
519 6514882029 นางสาว โชติกา สุพรรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
520 6514971038 นางสาว พรรณไพลิน ประจิมทิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
521 6514871004 นาย จิรายุ ร่ืนจิตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
522 6514991020 นางสาว ศิริประภา ดอกแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
523 6514871006 นาย ขวัญชัย ทองนาค ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
524 6514991011 นางสาว ธิดารัตน์ วงจ้ิน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
525 6514991008 นางสาว ณัฐกมล โสภาวัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
526 6514991003 นางสาว จิราวรรณ ด่านมณี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
527 6514991032 นางสาว ณิชกานต์ รักเเสง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
528 6514991048 นางสาว สุภาวดี สอนธรรม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
529 6514991045 นางสาว สุจิตรา อินตาว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
530 6514511004 นาย ราชวัตร ดุลยไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
531 6514622021 นางสาว ศุภิสรา เทียนหอม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
532 6514991027 นางสาว จุฬาลักษณ์ พิมพ์นนท์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
533 6514991038 นางสาว ฟัตมีย์ ตาแก๊ะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
534 6514611004 นางสาว จรรยมณฑน์ เชิงไชย ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
535 6514611014 นางสาว อรอุมา เย่ียมไธสง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
536 6514611009 นางสาว ปัทมา ใบสูงเนิน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
537 6514991013 นางสาว ปาริชาติ ฉิมแช่ม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
538 6514991018 นางสาว วรนุช ประเทสังข์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
539 6514991024 นางสาว อริสา ย้ิมคง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
540 6514761014 นาย กนกพันธ์ุ กระแจ่ม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
541 6514062037 นาย พีรวัส สุดประเสริฐ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
542 6514622010 นางสาว ลลิตตา พรมประเสริฐ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
543 6514631019 นางสาว ประภาภรณ์ เศษวิสัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์



544 6514631025 นางสาว สิรินทรา แสงทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
545 6514631013 นาย ทิศากร ดอกเด่ือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
546 6514631012 นาย จักรภัทร บุตรธาจร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
547 6514441045 นาย นพวินท์ ม้าจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
548 6514441044 นาย ธันวา รัตนาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
549 6514611001 นาย กรชวัล ปัญญาสิทธ์ิ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
550 6514981003 นางสาว จุฑามาศ แก้ววิเศษ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

551 6514981020 นางสาว สิริรักษ์ ถนอมพวก นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

552 6514651003 นางสาว ธัญลักษณ์ รุณศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
553 6514611002 นางสาว กัลยา ทองสุข ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
554 6514611016 นาย สิรวิชญ์ แป้นชุมแสง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
555 6514312009 นาย ประภาน วงษ์วรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
556 6514441053 นางสาว ศิริลักษณ์ ร็อกเก้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
557 6514441017 นางสาว แพรวา รักษาสุรสาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
558 6514441012 นางสาว นัทธมน กลีบสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
559 6514062044 นางสาว ชลธิชา ท่าพริก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
560 6514651009 นางสาว สุชาดา หาญเสมอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
561 6514651025 นางสาว พรศิริ โกพลรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
562 6514441005 นางสาว จิรัชญา ปล้ืมผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
563 6514441047 นาย ปฏิพล พานทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
564 6514611019 นางสาว สุกษมา อรชร ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
565 6514611011 นางสาว วิภาพร พละการ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
566 6514442036 นาย ยุทธนา เจริญนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
567 6514442013 นาย ศรัณยู ศรนรินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
568 6514941008 นางสาว พรพรรณ เจริญผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
569 6514362018 นางสาว ประภัสสร กูลนรา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
570 6514542020 นางสาว ธนัชพร ประสานชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
571 6514651022 นางสาว นรีกานต์ เข็มทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
572 6514651027 นางสาว ศศิวิมล ศรีชูรส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
573 6514651020 นางสาว สุนิสา สะสมสิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
574 6514651029 นางสาว วันศุกร์ ผลมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
575 6514372013 นางสาว จินต์จุฑา ชัยอุ่น นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
576 6514372004 นางสาว ปรารถนา เหมพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
577 6514271010 นางสาว ณิชมนต์ ช่วยชู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)



578 6514651032 นางสาว เบญจวรรณ อินจรัญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
579 6514061028 นางสาว สมฤทัย สุรัส นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
580 6514061045 นางสาว อทิติยา ช่ืนน้อย นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
581 6514061034 นางสาว ณิชกานต์ สังฆธรรม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
582 6514061020 นางสาว จันทิมา โคตนิตย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
583 6514271032 นางสาว ศุภิสชา เอมเสม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
584 6514651005 นางสาว พรรณนิภา ปาปะโข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
585 6514711012 นาย ปุณยวัจน์ สราภิรมย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
586 6514451006 นาย ทิฐินันท์ ฉัตรทอง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
587 6514361010 นาย ฐิติพงศ์ กล้าหาญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
588 6514361027 นาย วีรวุฒิ ว่องไว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
589 6514631023 นาย อภิวิช เกาะน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
590 6514211014 นางสาว พิชญ์สินี พิมพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
591 6514362010 นาย พงษ์ชัย รักศิลป์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
592 6514361028 นาย ศิรสิทธ์ิ วัฒนกิจ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
593 6514651004 นาย จตุพร บ้ารุงสวน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
594 6514211001 นางสาว วริศรา อาชญาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
595 6514361015 นางสาว รัตนาวดี บุญช่วย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
596 6514361003 นางสาว ญาณิศา เจริญยศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
597 6514362012 นาย เพชรระวิชญ์ เพ็ชรขาว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
598 6514361016 นางสาว ศิริกมล กล่ินขจร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
599 6514362011 นางสาว พัชราภรณ์ เทียนแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
600 6514362002 นางสาว กอหญ้า สนเถ็ง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
601 6514362029 นางสาว กชวรรณ สุพรรณกิจ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
602 6514162010 นางสาว ฐิติพร ฉวนฉิม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
603 6514162011 นางสาว ณฤดี แก้วลาย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
604 6514451027 นางสาว วิยดา วิเศษการ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
605 6514281011 นางสาว พนารัตน์ สออนงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

606 6514882013 นางสาว เนตรชนก พ่ัวคูขาม ครุศาสตร์ ภาษาไทย
607 6514711024 นางสาว เนตรนภา อยู่เจริญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
608 6514882002 นางสาว กัญญวรรณ เสระพล ครุศาสตร์ ภาษาไทย
609 6514361029 นาย เสกสรร สิงห์คราญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
610 6514711004 นางสาว ณัฐติฌา สาวหยุด ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
611 6514611012 นางสาว ศิรดา เจริญศิลป์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



612 6514621036 นาย อานนท์ สุขผ่อง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
613 6514261001 นาย ชยพล รัตนเนตร ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
614 6514631014 นาย ธนกฤต ทัฬหะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
615 6514261016 นาย กฤษณุ ใจน้อย ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
616 6514271027 นาย วิทยุทธ์ิ เชิดชูศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
617 6514881017 นางสาว เกศินี หงษ์ตนุ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
618 6514711001 นางสาว กมลลักษณ์ ศรีบุญฟู ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
619 6514053008 นางสาว สาวิตรี สุริโย วิทยาการจัดการ การจัดการ
620 6514881015 นางสาว พิญดา ชายเชิด ครุศาสตร์ ภาษาไทย
621 6514711016 นาย รวีโรจน์ โรจน์จันทร์แสงครุศาสตร์ สังคมศึกษา
622 6514711013 นางสาว พรสวรรค์ บุญย่ิงเหลือ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
623 6514711018 นางสาว สาลินี ทองเปลว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
624 6514711005 นางสาว ธชวรรณ ค้าโสม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
625 6514711003 นางสาว จุฑามาศ พูลทรัพย์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
626 6514621012 นางสาว นฤมล คนชุม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
627 6514711023 นางสาว รัชนก สุดสงวน ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
628 6514711014 นางสาว พีรดา สมสุข ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
629 6514712012 นางสาว บัณฑิตา ส้าเร็จ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
630 6514882024 นางสาว นันท์นภัส สายกล้า ครุศาสตร์ ภาษาไทย
631 6514991004 นางสาว บุณณิศา ม่ันหมาย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
632 6514991019 นางสาว ศิริพร กุมขุนทด พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
633 6514991009 นางสาว ศศิประภา บุญปลูก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
634 6514991002 นางสาว เกวลิน แตงสอน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
635 6514271030 นางสาว ณัฐณิชา กุลชัยวิวัฒน์กิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
636 6514611017 นางสาว พรวลัย ศรีสน่ัน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
637 6514371021 นางสาว ณัฐชา นินนางกุล นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
638 6514611018 นางสาว วิภาวี ฉายพุดซา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
639 6514621035 นางสาว อัญมณี อาจิณ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
640 6514621040 นางสาว วีรภัทรา ภัยบึง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
641 6514671017 นาย ทิชากร จันทีนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
642 6514271011 นาย ปฎิพัทธ์ โพธ์ิจุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
643 6514982010 นางสาว นารีรัตน์ คังคะวิสุทธ์ิ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

644 6514982025 นางสาว ชลธิชา ศรีนาค นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

645 6514982030 นางสาว ลภัสกร เจริญเสียง นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว



646 6514982022 นางสาว สุพิชญา ศิริรัตน์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

647 6514982019 นางสาว ศิริพร รักญาติ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

648 6514982017 นางสาว วิมลรัตน์ นะราพันธ์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

649 6514881011 นางสาว นวณิชย์ เดชผิว ครุศาสตร์ ภาษาไทย
650 6514881022 นางสาว สุภัสสร ศรีบุญธรรม ครุศาสตร์ ภาษาไทย
651 6514081008 นาย ธงชัย สมอโพรง ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
652 6514442037 นางสาว รสสุคนธ์ แพแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
653 6514501016 นางสาว พรรณนิภา ดวงธรรม ครุศาสตร์ พลศึกษา
654 6514501021 นางสาว สวรรยา นิลฉวี ครุศาสตร์ พลศึกษา
655 6514442029 นางสาว กมลวรรณ ศิลามาศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
656 6514621003 นางสาว จิดาภา องคต วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
657 6514442032 นางสาว ณิศรา ศรีเกษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
658 6514442052 นางสาว รมิตา ศรีกลม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
659 6514442019 นางสาว รมิดา ศรีกลม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
660 6514441021 นาย จักรพรรด์ิ เมืองเฟือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
661 6514441048 นาย ภีรพัฒน์ เพ็ชรบุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
662 6514631047 นาย ไตรภพ กองจินดา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
663 6514631022 นาย ภานุพงศ์ กัญจะนา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
664 6514442040 นางสาว แองเจ้ิล บูดอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
665 6514631033 นาย ภานุเมศ ดวงพวง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
666 6514631018 นาย ปภาวิน อนามพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
667 6514631039 นาย อนุพงษ์ พงษ์ด้าบรรพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
668 6514551019 นางสาว สุธินันท์ พุ่มพวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
669 6514551011 นางสาว ธัญญ์นรี แสงพัฒนะโรจน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
670 6514551006 นางสาว อุรัสยา วิสุทธิแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
671 6514551010 นาย ณัฐพล วิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
672 6514973003 นางสาว ณัฐธิดา เล้าอรุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
673 6514971021 นางสาว สุทัตตา ธรรมเกษร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
674 6514441002 นาย ช้านาญ ซึม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
675 6514542006 นาย นวเบศ บุญเฉลิม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
676 6514441049 นางสาว ศุภลักษณ์ จ้าเนียรกาล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
677 6514942012 นางสาว จิรัชยา อะโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
678 6514942020 นางสาว พรนภา วงษ์ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
679 6514971020 นางสาว สาริณี มหาประทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



680 6514311008 นาย คณาวุฒิ สมนาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
681 6514311016 นางสาว พาณิภัค เพชร์วรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
682 6514311027 นางสาว ปริณดา สุระขันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
683 6514311031 นางสาว หฤทัย พิทักษิณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
684 6514161002 นางสาว กนกวรรณ พานทอง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
685 6514161024 นางสาว วรลักษณ์ วัจวาทิน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
686 6514671007 นางสาว วรัญญา ศรีปราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
687 6514542023 นาย พีรเดช ชินประกาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
688 6514062023 นางสาว ฉัตรชนก โคสขึง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
689 6514162008 นางสาว ชลธิชา พุทธรัตน์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
690 6514052038 นางสาว วิจิตตรา รุ่งสกุล วิทยาการจัดการ การจัดการ
691 6514971024 นางสาว จีรนันท์ บัวเเก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
692 6514442023 นางสาว วิชญาพร งาฉลวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
693 6514711008 นางสาว ธีริศรา กุฎีแดง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
694 6514551020 นางสาว หงษ์ฟ้า พูลเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
695 6514851035 นางสาว สบันงา บรรพต วิทยาการจัดการ การตลาด
696 6514851020 นาย จิณณธรรม สุยะตุ่น วิทยาการจัดการ การตลาด
697 6514852008 นาย ปุญญพัฒณ์ บวรปิยวัศว์ วิทยาการจัดการ การตลาด
698 6514851003 นาย กัณฑกานต์ ท้าสวน วิทยาการจัดการ การตลาด
699 6514851007 นาย ทรงฤทธ์ิ เป่ียมพร้อม วิทยาการจัดการ การตลาด
700 6514721004 นางสาว ชาลิสา ย่ิงยงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
701 6514511005 นาย วัชรินทร์ เรืองไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
702 6514511002 นาย คามิน ค้าซามา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
703 6514721011 นางสาว อาทิตยา วิมลอรรถ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
704 6514721006 นางสาว พรนพรรษ สุขล้วน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
705 6514313002 นางสาว รุจินันท์ กวางทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
706 6514851023 นาย ณัฐนันท์ ส้าลี วิทยาการจัดการ การตลาด
707 6514313003 นาย สรวิศ บุตรงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
708 6514313004 นางสาว อุษา ยงทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
709 6514313001 นางสาว พนิดา พลับพลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
710 6514711017 นางสาว ริณรนิฐ ดิษจ้ารัส ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
711 6514811009 นางสาว พลอยชมพู วิเศษนอก วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

712 6514502018 นาย วีรศักด์ิ ป่ินมณี ครุศาสตร์ พลศึกษา
713 6514501007 นาย ณัฐพงศ์ ห้อมา ครุศาสตร์ พลศึกษา



714 6514502023 นาย อภิชาติ พละสุข ครุศาสตร์ พลศึกษา
715 6514501022 นาย สิทธิเดช สอนราช ครุศาสตร์ พลศึกษา
716 6514501010 นาย ธนาดล สันตศรี ครุศาสตร์ พลศึกษา
717 6514501014 นาย บุญยศักด์ิ สาครลาด ครุศาสตร์ พลศึกษา
718 6514021001 นางสาว กัลยรัตน์ สุรศัพท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
719 6514021004 นางสาว ภาวินี สุคนธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
720 6514501024 นางสาว สุภาวดี อุทธาอาจ ครุศาสตร์ พลศึกษา
721 6514501013 นางสาว นิตยา อินจรัญ ครุศาสตร์ พลศึกษา
722 6514501002 นางสาว กรระวี หมายม่ัน ครุศาสตร์ พลศึกษา
723 6514501004 นาย เกียรติศักด์ิ จันทร์เกตุ ครุศาสตร์ พลศึกษา
724 6514501005 นาย จิณณพัต คุ้มชนม์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
725 6514501011 นาย ธีรภัทร สิงห์เหาะ ครุศาสตร์ พลศึกษา
726 6514501019 นาย ยุทธนา สุขเกษม ครุศาสตร์ พลศึกษา
727 6514501017 นาย พัชรพล จินะปัญญา ครุศาสตร์ พลศึกษา
728 6514501008 นาย ณัฐวัฒน์ ชูตระกูล ครุศาสตร์ พลศึกษา
729 6514021021 นางสาว ศิรประภา บุญมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
730 6514021023 นางสาว อรกัญญา สุขล้วน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
731 6514271001 นางสาว จินดามณี จิตตรีพล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
732 6514271008 นางสาว อรุณี อาจกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
733 6514972022 นางสาว อัลดา อวยพรสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
734 6514972017 นางสาว วิรัญชนา ลาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
735 6514972035 นาย ธนภัท เอ่ียมสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
736 6514972034 นาย ธีรโชติ หม่ืนณรงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
737 6514281008 นางสาว ณัฐนชาภัทร วังแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

738 6514281004 นางสาว พรชิตา ทองดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

739 6514271012 นางสาว กชกร อ่ินค้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
740 6514311013 นาย กันตพงศ์ เพ็ชรคง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
741 6514311026 นาย ศิวกร พลีพรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
742 6514311035 นาย วโลดม กันภัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
743 6514281007 นางสาว สุธิมา ผาทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

744 6514012004 นาย คุณภัทร ซ่ือสัตย์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
745 6514271018 นางสาว สุวิชญา วิริยะนานนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
746 6514281002 นางสาว พรชิตา ย้ิมเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

747 6514322004 นางสาว ปุณยาพร ศรนรินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ



748 6514972003 นางสาว กุลปรียา บรรจบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
749 6514972005 นาย ณัฐภัช อรุณโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
750 6514271019 นาย บูรพา อรุณโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
751 6514012016 นาย สุริโย เอ่ียมส้าอางค์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
752 6514012003 นาย คทาทอง วิเศษรจนา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
753 6514012017 นาย บุญฤทธ์ิ โพธ์ิทอง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
754 6514012007 นาย ธนกฤต วิชัยศาล เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
755 6514973036 นาย มนัญชัย สุวรรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
756 6514022011 นาย ภานุพงษ์ พืชพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
757 6514322003 นางสาว ยุวดีญ์ เพ่ิมสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ
758 6514012014 นาย สิทธิโชค รัตนสิน เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
759 6514061023 นาย พีรพัฒน์ อินชูกุล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
760 6514622033 นางสาว ศุภกาญจน์ สิทธิเดช วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
761 6514622022 นางสาว ธนัชพร สุวรรณหิตาธร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
762 6514622025 นางสาว พัชรกิต์ิ เอ่ียมอนันต์วัฒนะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
763 6514622037 นางสาว ณัฏฐณิชา กฤษณา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
764 6514622001 นางสาว กัณฐิกา จันทรังษี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
765 6514622029 นางสาว พิมพ์สุจี กล่ินสุคนธ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
766 6514622026 นางสาว หน่ึงฤทัย ค้ามีรัตน์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
767 6514622003 นางสาว ดารกานต์ รอดชมพู วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
768 6514442034 นางสาว เปรมยุตา แพทย์ประทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
769 6514061044 นาย วันชัย พาลึก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
770 6514061029 นาย ณัฐวัตรชัย ปาละโค นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
771 6514021029 นางสาว ศศิกาญจน์ ชลิงสุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
772 6514021024 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ธาตุดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
773 6514061042 นาย นนท์กานต์ สุขเจริญ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
774 6514021017 นางสาว ภัคจิรา เล็กเขียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
775 6514081013 นาย ภูรินท์ พลอยศิริ ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
776 6514061008 นางสาว ธวัลรัตน์ มานะศิริ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
777 6514021003 นาย ธนวัธน์ ชีวะเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
778 6514061043 นางสาว ตรีสรา วงศ์กล่ินกรุด นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
779 6514061041 นางสาว อภิชญา ฤทธิดิลก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
780 6514281015 นางสาว นัทนัน เปียงเถิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

781 6514973045 นางสาว พันพัสสา พันธไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



782 6514311014 นางสาว ปณิดา พรมตา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
783 6514311017 นางสาว มันฑนา วงษาหม่ัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
784 6514921011 นาย ธนา บุญหล้า วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
785 6514061040 นางสาว อาภาพร ม้าจีน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
786 6514921007 นาย ภูรินทร์ สังฆกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
787 6514061024 นางสาว ยลรดี มานะศิริ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
788 6514712025 นางสาว อมรรัตน์ บัวระบัดทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
789 6514712009 นางสาว ธิดารัตน์ รสศิริ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
790 6514441030 นางสาว ปียรัตน์ ไชยเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
791 6514441006 นางสาว จิราวดี รัตนวาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
792 6514712007 นางสาว ธมลวรรณ ช่วยเจริญ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
793 6514712004 นางสาว ณิชาภัทร เกิดศิริ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
794 6514311012 นางสาว นัฐกาล ศรีคงรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
795 6514623009 นางสาว กฤติยา คุณยศย่ิง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
796 6514622013 นางสาว ศิมาภรณ์ เชียงกระโทก วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
797 6514972023 นางสาว ทัศนีย์ เสนาะสรรพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
798 6514623003 นางสาว จันจิรา ศรีสุพันธ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
799 6514623001 นางสาว เปรมวดี สิงห์คีรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
800 6514623007 นางสาว ภัทรวรินทร์ บุญไทย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
801 6514623011 นางสาว ณัฐพร วิรุญจิตร์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
802 6514623006 นางสาว พัชรินทร์ พุ่มทอง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
803 6514541012 นางสาว บุณยนุช ประทุมวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
804 6514971039 นางสาว สุชาดา ร้าพึงวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
805 6514971022 นางสาว สุพรรษา ศรีงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
806 6514671001 นาย กานต์ ปานประเสริฐเเสงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
807 6514021002 นาย ทินภัทร กิจบริหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
808 6514442039 นางสาว อัมพิกา แสงแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
809 6514971052 นาย รัชชานนท์ สงวนหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
810 6514971050 นาย ภาคภูมิ บู่สาลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
811 6514971001 นางสาว กนกวรรณ สุนาพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
812 6514841008 นางสาว ทิพย์สุดา พนาลี วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
813 6514841013 นางสาว บงกช อินกัน วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
814 6514841009 นางสาว สุภัสสรา เช่ียวชาญ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
815 6514362003 นาย ธีรภัทร ชุมพร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร



816 6514851015 นางสาว วนัชพร นิลโกศล วิทยาการจัดการ การตลาด
817 6514691012 นาย ชานนท์ วงศ์กิจเลิศพัฒนาวิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
818 6514442016 นางสาว นฤดี สุขะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
819 6514671016 นาย กฤตนัน เก้ือวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
820 6514851022 นาย ณัฏฐชัย คงสอน วิทยาการจัดการ การตลาด
821 6514712005 นาย ธนกฤต กันตโสภณานนท์ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
822 6514712019 นาย สุรพัศ จุ่นเป้า ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
823 6514011034 นางสาว หรรษลักษณ์ แสงทอง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
824 6514201002 นางสาว ชลิดา หัสดิพันธ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
825 6514451020 นางสาว สุพรรษา แสนสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
826 6514451003 นางสาว วิภารัตน์ คุชิตา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
827 6514451004 นางสาว อมรรัตน์ กว้างมหา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
828 6514871011 นางสาว บัว ดิลกทวารัติ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
829 6514631017 นาย ปฏิพัทธ์ ทริสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
830 6514811002 นาย ฐิติ ชัยวิบูลย์ผล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

831 6514053006 นางสาว วรัญญา นามธรรม วิทยาการจัดการ การจัดการ
832 6514053012 นางสาว สโรชา ภิบาลจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
833 6514053010 นางสาว สุภัทรา เจนจัดการ วิทยาการจัดการ การจัดการ
834 6514053009 นางสาว วรัชยา จราสัณฑ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
835 6514053004 นางสาว กานต์ธิดา จังหวัดนา วิทยาการจัดการ การจัดการ
836 6514053005 นางสาว ภัทรลดา แก้วแกมกาญจน์วิทยาการจัดการ การจัดการ
837 6514942015 นางสาว ชุตินันท์ กองแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
838 6514022019 นาย นรัตนศัย ฉาบฉวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
839 6514871028 นาย เหนือเมฆ พรมจันทร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
840 6514921005 นาย พสธร พรมทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
841 6514631035 นาย วชิรพงษ์ เอ่ียมรอด วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
842 6514052013 นาย ปภางภูสิทฐ์ สาทรกิจ วิทยาการจัดการ การจัดการ
843 6514021022 นางสาว สาลินี สุขบินทรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
844 6514022008 นางสาว ธิติมา บุญน้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
845 6514241004 นางสาว ดวงกมล มะณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
846 6514241010 นางสาว ศศิกาญจน์ ถุงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
847 6514312003 นางสาว ญาณิศา ปราณีราฎษร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
848 6514312021 นางสาว จิราพัชร ทุมพัฒ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
849 6514312031 นางสาว วินยาวดี ธรรมจิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์



850 6514021008 นาย เดชาวัต ใจรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
851 6514973040 นาย ภูมิพงษ์ อยู่สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
852 6514721001 นางสาว จิรพรรณ ศรีเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
853 6514241009 นางสาว วิลาสิณี โชคกุลศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
854 6514721005 นางสาว ดวงกมล คงม่ัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
855 6514721007 นางสาว อารีย์รัตน์ ประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
856 6514161009 นางสาว ชลรดา จรเอ้กา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
857 6514281012 นางสาว ผกามาศ สุนทรโยธี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

858 6514622027 นาย พชรพงศ์ บุญมี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
859 6514271024 นาย ยศพนต์ ตุ้มมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
860 6514251009 นางสาว สุวรรณา คชรินทร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
861 6514161013 นางสาว ธัสนันธ์ อนนตพันธ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
862 6514161026 นางสาว สิริพร จิตจันทึก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
863 6514851030 นาย รณกฤต ธรรมจันทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
864 6514451010 นาย ปรีชา ประเสริฐรัฐกุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
865 6514451002 นาย ชาญชัย ค้าเหล็ก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
866 6514712016 นาย พีรภัทร แก้วมะลัง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
867 6514451017 นาย อริยะศักด์ิ เชิดชู วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
868 6514451007 นาย ธนากร พิมพ์ทอง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
869 6514911003 นางสาว ปาลิตา โฉมยงค์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
870 6514911005 นางสาว อรพิน ภูวงค์ผา ครุศาสตร์ ชีววิทยา
871 6514261025 นาย วรพจน์ แสงค้า ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
872 6514911008 นาย นพรุจ สถิตย์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
873 6514911011 นางสาว อารยา ศรีเสริม ครุศาสตร์ ชีววิทยา
874 6514911014 นาย นภัส พูลสวัสด์ิ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
875 6514021009 นางสาว ขวัญจีรา แสนส้าราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
876 6514911013 นาย นพนิพพิชฌน์ เมฆมงคล ครุศาสตร์ ชีววิทยา
877 6514021007 นางสาว กัญญาภัค มีมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
878 6514972012 นางสาว พันธ์วิรา สินธุรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
879 6514911004 นางสาว พุทธิดา ศิริการ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
880 6514541028 นางสาว วศินี ตองอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
881 6514541008 นางสาว ฐิตินันท์ จันทร์กอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
882 6514021027 นาย นพรัตน์ บัวรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
883 6514201018 นาย รัชพล ตีบจันทร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



884 6514251018 นาย ปริญญา นาคสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
885 6514022023 นางสาว สาวิกา พวงสมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
886 6514541034 นางสาว สุรัตนา แจ่มเจิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
887 6514051040 นางสาว อินทิรา วังคีรี วิทยาการจัดการ การจัดการ
888 6514851027 นางสาว พรนภา ทองโคตร วิทยาการจัดการ การตลาด
889 6514081016 นางสาว วิมลสิริ แสงอรุณ ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
890 6514281013 นางสาว อารียา ศรีไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

891 6514161005 นางสาว จินดาพร พารี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
892 6514081001 นาย เกียรติกานต์ สังข์ทอง ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
893 6514021032 นาย สวกฤต รัตนอุไร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
894 6514161014 นางสาว นิชนันท์ วงษ์มณี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
895 6514972040 นางสาว มินตยา อาลีรังประเสริฐมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
896 6514681016 นางสาว นิสา ตันเสถียร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
897 6514081002 นางสาว ชนานันท์ ปรีดากรณ์ ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
898 6514081009 นาย ธนพฤทธ์ สวัสด์ิวงศ์วิชา ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
899 6514881001 นางสาว กชกร มีศิริ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
900 6514881002 นาย กฤษนล จอมกล่ิน ครุศาสตร์ ภาษาไทย
901 6514631041 นาย อาทิตย์ สว่างภพ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
902 6514881020 นางสาว ศศิพิมพ์ น้อยถนอม ครุศาสตร์ ภาษาไทย
903 6514551021 นาย นพดล วิมลรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
904 6514501028 นาย ฤทธิชัย อินทะชุบ ครุศาสตร์ พลศึกษา
905 6514502028 นาย พงศธร พานทอง ครุศาสตร์ พลศึกษา
906 6514551023 นางสาว ปณิตา เจริญดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
907 6514881018 นาย วรเชษฐ ค้านึงกลาง ครุศาสตร์ ภาษาไทย
908 6514881024 นาย นที ร่วมสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย
909 6514261022 นาย ธฤต ยุติธรรม ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
910 6514281010 นางสาว จิราภรณ์ เลขวัฒนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

911 6514062003 นางสาว กุลภัทรา ประเสริฐลาภ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
912 6514851005 นางสาว ธัญพร ปัญญามากไพบูลย์วิทยาการจัดการ การตลาด
913 6514851006 นางสาว นาตาลี เชียร วิทยาการจัดการ การตลาด
914 6514851002 นางสาว กนกพร น้้าเขียว วิทยาการจัดการ การตลาด
915 6514851001 นาย ชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
916 6514281006 นางสาว วริษา จันทบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกาย)

917 6514502005 นาย ณัฐดนัย ป่ินเพ็ชร ครุศาสตร์ พลศึกษา



918 6514081003 นาย ชนินทร์ พิเชฐพนธ์ ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
919 6514551012 นางสาว จันทิมา เง้ือมผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
920 6514201015 นางสาว ปวีณา ทองวิเวก ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
921 6514981024 นาย พงศกร วงศ์สวรรค์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

922 6514623014 นางสาว จ้ารัสรัศมี โพธิมณี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
923 6514442011 นาย บัญชา สนิดชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
924 6514442027 นาย สิทธิกร อุติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
925 6514201007 นาย ทัตพงศ์ ชาญสมร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
926 6514362008 นาย นิติธร กอบสุข เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
927 6514362009 นาย พงศภัค สายสังข์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
928 6514062036 นางสาว ศรีฟ้า สิงขุดร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
929 6514442047 นางสาว หทัยภัทร ผันแปร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
930 6514622034 นางสาว กตเวทิตา ปาวรีย์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
931 6514622019 นางสาว ภัทราภรณ์ สมบูรณ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
932 6514062040 นางสาว สาวิตรี สมเหล็ก นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
933 6514622018 นางสาว กัญธิชา หารธงชัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
934 6514451021 นาย ศุภกิตต์ิ ฉายปัญญา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
935 6514451015 นาย ศุภกร ชวนช่ืน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
936 6514451014 นาย วรันต์พงษ์ สร้างบุญมา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
937 6514971015 นาย รัชชานนท์ พิมพ์ศร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
938 6514062025 นางสาว ธนกมล ทาทอง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
939 6514201013 นางสาว น้้าทิพย์ บุญนาค ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
940 6514442050 นาย วิทวัส สุขเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
941 6514973022 นางสาว วิไลลักษณ์ จิตรเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
942 6514973026 นางสาว อภาวดี พรมนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
943 6514972004 นางสาว ชลนิภา ดอกเด่ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
944 6514972018 นางสาว วีรยา สดนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
945 6514972009 นางสาว นันท์นภัส คงคาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
946 6514621023 นางสาว ภัทรวรรณ กล้าแข็ง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
947 6514442014 นางสาว ทิติมา ทนงจิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
948 6514621017 นางสาว ปณิตา เกษรมาศ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
949 6514442031 นางสาว ณัฐวดี ผาชลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
950 6514442003 นางสาว ชลธิชา จันทสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
951 6514052031 นางสาว ปานวาส วงษ์นอก วิทยาการจัดการ การจัดการ



952 6514052047 นางสาว สิริกร ทองเกิด วิทยาการจัดการ การจัดการ
953 6514052010 นาย ธีรภัทร์ ใจหาญ วิทยาการจัดการ การจัดการ
954 6514062041 นางสาว สุดารัตน์ โรจน์แก้ว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
955 6514451012 นางสาว ภัทรพร สุขศิลป์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
956 6514052026 นางสาว ณัฐกาญจน์ อังศุสิงห์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
957 6514442028 นางสาว ไอลดา สุวรรณโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
958 6514941012 นางสาว วราภรณ์ ฉลอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
959 6514061025 นางสาว ลักษณ์ศิณา รามนู นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
960 6514972027 นางสาว วัฒนาภา ชุมนุมราษฎร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
961 6514973047 นางสาว จิรายุ สระทองลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
962 6514973034 นาย ชัยภัทร อาจมุณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
963 6514973048 นาย ภัทรภณ ทาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
964 6514062014 นาย กีรติ ม่วงทิม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
965 6514631024 นาย กฤษดา จันทร์ปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
966 6514062006 นาย เจษฎากร เจียงวงษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
967 6514991036 นางสาว พิไลวรรณ เพ็งพารา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
968 6514921003 นาย ณภัทร เอ้ือนอรรถ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
969 6514921004 นาย ธนวัฒน์ เจริญทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
970 6514991007 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ แสนทวี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
971 6514682004 นางสาว จิรวรรณ พรมนิกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
972 6514441035 นางสาว สิรยา อยู่เล้ียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
973 6514681002 นาย โชติพัฒน์ มูลมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
974 6514311021 นางสาว สโรชา สุนทรชัยกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
975 6514311036 นางสาว ช่ืนนภา จิตโภคา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
976 6514311009 นางสาว จุฑาภรณ์ ศรีอนันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
977 6514311023 นางสาว เหมรัตน์ หงษ์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
978 6514811008 นางสาว ณัฐนันท์ เอ่ียมส้าอางค์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

979 6514811006 นางสาว สุกัญญา จ๋ิวเข็ม วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

980 6514811019 นางสาว จุฑามาศ เชียงทอง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

981 6514921006 นาย คมสันต์ ย่ิงหาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
982 6514911002 นางสาว ปดิวรัดา กวดส้าโรง ครุศาสตร์ ชีววิทยา
983 6514911009 นางสาว เบญญาภา จุกสีดา ครุศาสตร์ ชีววิทยา
984 6514911007 นางสาว เฌนิศา จงใจเทศ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
985 6514211010 นางสาว พัชราภรณ์ หัสคุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา



986 6514211008 นางสาว วัลลภา ใจเย็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
987 6514711026 นางสาว พรนภา ศาลารักษ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
988 6514711025 นางสาว สร้อยสุดา แก้วอุดทา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
989 6514942005 นาย ธนภัทร ศรีจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
990 6514942022 นางสาว เยาวพา ศรีหงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
991 6514942008 นางสาว รัตนวรรณ อ่ิมกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
992 6514942025 นางสาว ธนิสรา เจริญนิยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
993 6514241012 นางสาว ณัฐชยา อ่อนประทุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
994 6514942002 นางสาว ณัฐชยาค์ ปิยะธรรมวุฒิกุลมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
995 6514942017 นางสาว ศิวนาถ ก้าเนิดทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
996 6514721013 นาย รติพงษ์ บัวบก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
997 6514541023 นาย ภควัต เสมสฤษด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
998 6514973027 นางสาว สุดารัตน์ จิตรู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
999 6514421004 นาย จักรพรรด์ิ ซิมกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1000 6514721003 นาย เจตษณก์ชฎาธร ศรส้าราญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
1001 6514502022 นางสาว สุภาวดี จันทะชาติ ครุศาสตร์ พลศึกษา
1002 6514051011 นางสาว บุษยมาส ถาวรอุปกรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1003 6514051014 นางสาว ดารารัตน์ โคขามลา วิทยาการจัดการ การจัดการ
1004 6514081010 นางสาว ละดาวัลย์ อัญมณีทวีทรัพย์ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1005 6514081011 นาย พิพัฒน์ เฉ่ือยน่ิม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1006 6514201012 นางสาว พิยดา นนทพันธ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1007 6514081012 นาย พีรพัฒน์ เพ่ิมขุนทด ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1008 6514361011 นาย นิติภูมิ โฉมศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1009 6514361004 นาย ฐิติภูมิ ปุญญปัญญา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1010 6514871012 นางสาว สรินญา งามฉวี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1011 6514311002 นางสาว ชนม์ชนก ช่ืนสว่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1012 6514442043 นางสาว ปาริชาติ ผ่องศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1013 6514711011 นางสาว ปราณี ศรีเมฆ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1014 6514261020 นาย อภิรักษ์ บุญประสิทธ์ิ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1015 6514681017 นางสาว สาธิตา เกยไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1016 6514681005 นางสาว อาทิตยา พลายแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1017 6514681018 นางสาว สุธานิธ์ิ สีจ้าปา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1018 6514021016 นางสาว ปุณยนุช แนมนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1019 6514021020 นางสาว วัลลภา อตัญที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



1020 6514021013 นางสาว จิราเจต ชุติมัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1021 6514021006 นางสาว วิไล จิตต์ทองค้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1022 6514942019 นางสาว พรนภา เง้ือมผา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1023 6514942021 นางสาว สุพิชชา แสงสุด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1024 6514201014 นางสาว อภิญญา เรืองขจิตร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1025 6514202004 นางสาว ณัฏฐา เงาะปก ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1026 6514052045 นาย ปุญญพัฒน์ ศิริไสยาสน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1027 6514973011 นางสาว จีรนันท์ หอยสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1028 6514022022 นาย พุทธิรักษ์ ศิริการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1029 6514201029 นางสาว อมลวรรณ ด้วงตะก่ัว ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1030 6514201004 นางสาว ณัฐณิชา แสงพลอย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1031 6514201020 นางสาว วรรณรดา ค้าวงษ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1032 6514651036 นางสาว วาสนา บุบผามาลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1033 6514651016 นางสาว ปภาวี ตันเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1034 6514201010 นางสาว ธัญรดา ยาวิลาด ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1035 6514201019 นางสาว วรรณธิดา บุญป้อง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1036 6514202023 นาย สุทธิพงศ์ เอ่ียมสอาด ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1037 6514202010 นาย นัฐพงศ์ ร่วมสุข ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1038 6514201017 นางสาว มนัสวี เพ็ชร์ค้า ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1039 6514201008 นาย ธนธรณ์ ทองส้าแดง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1040 6514202005 นาย ดลชัย เตโช ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1041 6514651024 นาย ปัณณทัต จันทร์เพ็ญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1042 6514201022 นางสาว วิลัยรัตน์ สุขท้ังโลก ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1043 6514202003 นางสาว ญาตาวี ปานสุขขุม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1044 6514201026 นางสาว สุพรรษา ศรีดาพันธ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1045 6514202018 นางสาว วรรณกร มาลัยทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1046 6514201001 นาย ก้องกิดาการ บริสุทธ์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1047 6514201003 นางสาว ฐิติภา มณีมัย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1048 6514201023 นาย ศิษฐพงศ์ ศรีสุวรรณ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1049 6514202013 นาย พรพรหม พรหมเเก้ว ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1050 6514611005 นางสาว จันทรัตน์ แก้วขาว ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
1051 6514611007 นางสาว ชนนิกานต์ ดาเกล้ียง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
1052 6514271028 นาย ภัทรพล แดงแพง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1053 6514271022 นาย ปรมินทร์ ป่ินทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)



1054 6514611008 นางสาว ชโรชา นิลนนท์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
1055 6514851037 นาย สหรัฐ แซ่เล้ียว วิทยาการจัดการ การตลาด
1056 6514851043 นาย อัมรินทร์ สุขเจริญ วิทยาการจัดการ การตลาด
1057 6514022004 นาย ชัยภัทร ผลพฤกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1058 6514542004 นางสาว ณัฐภัทร ประกอบกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1059 6514973046 นางสาว อภิญญา สร้อยระย้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1060 6514012013 นาย ปาณชัย ทองอินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1061 6514973050 นางสาว หทัยภัทร แสงน้อย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1062 6514973007 นางสาว ธนภรณ์ สาธุสินประเสริฐมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1063 6514973018 นางสาว วราภรณ์ บุญวาส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1064 6514851016 นาย วศิน เอ่ียมประชา วิทยาการจัดการ การตลาด
1065 6514362020 นาย ธนพล บุญมา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1066 6514271034 นาย ธนสิทธ์ิ ศิริแสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1067 6514851039 นางสาว สุพัชริน ชัยพอ วิทยาการจัดการ การตลาด
1068 6514851013 นางสาว กัญญาพัชร นาคสกุล วิทยาการจัดการ การตลาด
1069 6514022001 นาย คุณานนต์ ค้าผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1070 6514551018 นางสาว สุกัญญา ทิมราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1071 6514551014 นาย วีรภัทร จูกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1072 6514271014 นาย ธนัทชิต แอลอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1073 6514271021 นางสาว บุญญาพร รติวรารัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1074 6514271004 นางสาว พรลภัส จันทร์รุ่งกระจ่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1075 6514271006 นางสาว สุธิดา พูลเพ่ิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1076 6514012011 นางสาว ฉัตรวี เซ่ียงว่อง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1077 6514012012 นางสาว กรองกาญจน์ ก่ิงวงศา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1078 6514012008 นาย ภัทรบดินทร์ บรรเทา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1079 6514973032 นางสาว ณัฐวิภา มาคุ้ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1080 6514681004 นาย ณัฐพล ธรรมเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1081 6514542009 นางสาว วรรณพร จันทสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1082 6514542001 นางสาว กชกร มุมขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1083 6514851024 นาย ธรรมศาสตร์ องอาจ วิทยาการจัดการ การตลาด
1084 6514441011 นางสาว ธิติรัตน์ ตันถิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1085 6514441010 นางสาว ธัญชนก บอกบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1086 6514441041 นางสาว สุจิรา ญาณะโส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1087 6514441033 นางสาว ศิรินณัฐธร ชนะกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1088 6514202024 นางสาว สุนัดดา พูลสวัสด์ิ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1089 6514202029 นางสาว อาธิญดา กระจ่างกลาง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1090 6514361014 นาย พุฒิพงศ์ จันทเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1091 6514362004 นาย เจษฎา ครองยุติ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1092 6514441026 นางสาว สุพัตรา แนบทางดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1093 6514441024 นาย สุชาครีย์ ชาราษฎร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1094 6514442012 นางสาว เบญจภรณ์ เดชอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1095 6514012001 นาย กล้าณรงค์ ฟองมาศ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1096 6514012010 นาย อนุวัตร หาญตานันท์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1097 6514012002 นาย กุลพัทธ์ อานามวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1098 6514022010 นาย พชร พิสุทธิพงษ์บูรณ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1099 6514051048 นางสาว กาญจนา สุขยงค์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1100 6514442008 นางสาว ณิชา สุริฉาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1101 6514261006 นางสาว ธัญลักษณ์ ป้องหมู่ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1102 6514062031 นาย ธนกร จูสกุลอุดมเดช นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1103 6514441051 นางสาว อัญชิสา ปอกระเจา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1104 6514671020 นาย พีรภัทร จันทกุมมาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
1105 6514941009 นาย ละมุน นาจอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1106 6514261018 นางสาว สุนิฌา นาคเกิด ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1107 6514852007 นางสาว นวรัตน์ สีมาก วิทยาการจัดการ การตลาด
1108 6514062043 นางสาว อริยาภรณ์ พาณิชกุลเศรษฐ์นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1109 6514852017 นาย ปารย์ ด้าเกิงสุรเดช วิทยาการจัดการ การตลาด
1110 6514852003 นาย กุลชัย อ้านวยพงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1111 6514623017 นางสาว น้องนุช เดือนชวด วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1112 6514361025 นาย ภานุวัฒน์ เล็กอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1113 6514623019 นางสาว อังศิรินท์ เศษนิยม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1114 6514623012 นางสาว ดาริกา พงษ์สุวรรณ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1115 6514623016 นางสาว อริสรา นุ่มนวล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1116 6514623013 นางสาว ธารทิพย์ ทิพย์ค้าวัน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1117 6514623010 นางสาว ชลธิชา อินธิสาร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1118 6514271026 นาย พชร ฤทธ์ิลือไกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1119 6514052014 นางสาว มีนา บุญกอง วิทยาการจัดการ การจัดการ
1120 6514052005 นางสาว จุฑาทิพย์ กุมภา วิทยาการจัดการ การจัดการ
1121 6514051010 นางสาว เนติกานต์ เลิศธัญญา วิทยาการจัดการ การจัดการ



1122 6514811018 นาย คณุตม์ดิฐ วรรณศิริ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1123 6514631003 นางสาว พลอยพิชชา บุญต้ังแต่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1124 6514541001 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วทองเพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1125 6514541004 นางสาว ศศิธร แก้วมะโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1126 6514631043 นาย เกรียงสิทธ์ิ ปราณี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1127 6514631029 นาย ธนวัฒน์ เบ็ญจวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1128 6514631027 นาย จตุพงษ์ วงษ์พิทักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1129 6514941014 นางสาว ศศิธร หลิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1130 6514882012 นาย ธรณ์ธันย์ ศรัทธาบุญ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1131 6514882008 นางสาว ชัญญพิชญ์ แก่นบุญ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1132 6514882009 นางสาว ชุติมา สุพรรณ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1133 6514362015 นางสาว ญาณิศา มานิยันต์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1134 6514162007 นางสาว ชญาฎา นครไธสง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1135 6514162024 นางสาว วราทิพย์ เสนคง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1136 6514442035 นางสาว พิชญาพรรณ บุญสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1137 6514442030 นางสาว กุลนันทน์ บุญเสริม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1138 6514162012 นางสาว ทาริกา ไกรเรือง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1139 6514631044 นาย นันทวัฒน์ ชินค้า วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1140 6514311020 นาย วิทวัส จันทร์พฤกษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1141 6514211012 นางสาว อรปรียา ชัยนาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
1142 6514022014 นาย วุฒิภัทร บัวลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1143 6514981004 นางสาว จุฑามาศ สุขคีรี นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1144 6514421022 นาย ปิยะบุตร ผ่านด่าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1145 6514811020 นางสาว นิธิธรา เส่ียงโชค วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1146 6514811031 นางสาว สุธีมนต์ ชัยวงศ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1147 6514502007 นาย ต้ังปนิธาน จันทร์สูงเนิน ครุศาสตร์ พลศึกษา
1148 6514882003 นางสาว ไข่มุก สอนราษฎ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1149 6514162002 นางสาว กรนิภา แจ้งสวน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1150 6514162027 นางสาว สุพรรษา ประกอบวัฒน์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1151 6514162001 นางสาว กชพร รอดประเสริฐ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1152 6514211009 นางสาว รุ่งไพริน กระจ่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
1153 6514621013 นางสาว พิมพ์วิภา ศิริแก้ว วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1154 6514811007 นางสาว อารีรัตน์ นุชเจริญ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1155 6514022013 นางสาว ลักขณา ทิพนาค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



1156 6514882006 นางสาว จิราพร แก่นคนชุม ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1157 6514022024 นางสาว สุชาดา จันทร์กระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1158 6514022028 นางสาว พัชราภรณ์ แตงหล้่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1159 6514022017 นางสาว กันยา เอิบพุก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1160 6514941010 นางสาว วรรณวิภา ช้านาญหล่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1161 6514621026 นางสาว มัณฑิตา หล้าศิริ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1162 6514671003 นางสาว บุญศิริ พงษ์สระพัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
1163 6514671018 นางสาว ธาริณี เรืองรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
1164 6514671019 นางสาว บุญณิศา แปลงศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
1165 6514622030 นางสาว ภาดา ทองเจียน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1166 6514621037 นางสาว อนงค์นาฏ เหล็กดี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1167 6514621034 นางสาว อภิษฎา ถังไชย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1168 6514971031 นาย กิตติพงศ์ กิจจาอาภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1169 6514591010 นาย เจษนิพัทธ์ บุญย่ังยืน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1170 6514052004 นาย ชนะชล ลิขิตมณีชัย วิทยาการจัดการ การจัดการ
1171 6514931004 นาย นที โพธิกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
1172 6514931002 นาย ณัฐภัทร พืชพูล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
1173 6514931001 นาย อดิศร ค้ามุงคุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
1174 6514882001 นาย กฤษฎ์ิ เอิบพบ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1175 6514882023 นาย ธาดา ขาพล ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1176 6514621025 นางสาว มณีวรรณ หาเพ่ิมพูล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1177 6514631008 นาย อัครชัย สุนทรโยธี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1178 6514931008 นาย ณัฐวุฒิ อุนาพรม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
1179 6514931007 นาย จอห์น แดนฟ้า ดอยล์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
1180 6514931006 นาย ภูภาณ ภูมิพัฒน์โยธิน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
1181 6514621007 นางสาว ชลธิชา ขริบเอม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1182 6514971025 นาย เจษฏา พงษ์โสภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1183 6514421009 นาย รัชชพล จันทร์วงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1184 6514421017 นาย หฤษฎ์ ศรีงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1185 6514421023 นาย พิทยาพล เจริญมงคล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1186 6514971028 นางสาว ภัทรสุดา แจ่มจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1187 6514881012 นางสาว นิศารัตน์ เล่ือนรัตน์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1188 6514761015 นางสาว รัชดาภา พาที เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1189 6514761012 นางสาว ภัทรณี จุลพระทัย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า



1190 6514421018 นางสาว แพรวา โนนนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1191 6514421025 นาย วรพล อรรคจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1192 6514421016 นาย เตชินท์ เจตศรีบ้ารุง วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1193 6514881005 นางสาว จิราภรณ์ วงศ์แววดี ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1194 6514541025 นางสาว อาลีเชีย เฟลสเต็ด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1195 6514421030 นาย รัชพล โงนเนียม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1196 6514161003 นางสาว กัญญารัตน์ งามขุนทด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1197 6514971005 นาย ชญานนท์ มีลาภ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1198 6514971006 นางสาว ญาณิศา แก่นจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1199 6514971016 นางสาว ลลิตา นวมน่วม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1200 6514062012 นางสาว ปริณดา ไกรเพชร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1201 6514971004 นางสาว จันทกานต์ นาน่องโกรน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1202 6514971042 นางสาว อรทัย ปานเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1203 6514421013 นางสาว ณัฐณิชา พรมกัณหา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1204 6514761019 นาย วศิตว์ มีศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1205 6514062013 นางสาว ปวีณา นิลโพธ์ิทอง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1206 6514062027 นางสาว ธฤษวรรณ นามวงค์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1207 6514162022 นางสาว ลลิตภัทร สุขาล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1208 6514081014 นาย วีรภัทร บุญเจริญ ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1209 6514241032 นางสาว รักษิณา กมลวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
1210 6514371015 นางสาว ณัฐชา พันธ์แบ่งมี นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1211 6514371011 นางสาว กัญญาณัฐ ร่วมญาติ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1212 6514162004 นางสาว แคทรียา พันธ์ุเหม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1213 6514162021 นางสาว ระวิวรรณ จารัตน์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1214 6514162029 นางสาว อรพรรณ รอดจันทร์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1215 6514162005 นางสาว จินตภา ป่ินป้ัน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1216 6514062033 นางสาว มีสวัสด์ิ เช้านิมิตร นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1217 6514062011 นางสาว กัญชพร ไชยเสวนา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1218 6514881006 นางสาว เจียระไน พร้อมพวก ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1219 6514251008 นางสาว สุธิดา บุญจันทร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
1220 6514062029 นางสาว กุลนาถ จริงประโคน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1221 6514681015 นางสาว กมลวรรณ พรมขาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1222 6514591009 นาย ณัฐวัฒน์ สิงห์น้อย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1223 6514592006 นาย รัชชานนท์ บ้ารุงศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)



1224 6514502025 นาย เอกสิทธ์ิ แจ่มกระจ่าง ครุศาสตร์ พลศึกษา
1225 6514502004 นาย ขจรศักด์ิ เทียมค้า ครุศาสตร์ พลศึกษา
1226 6514712020 นางสาว ณัฐณิชา พุทธศรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1227 6514712014 นางสาว จารุวรรณ ปราอาภรณ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1228 6514161018 นางสาว แพรวาวรรณ กาดนอก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1229 6514161017 นางสาว พลอยเงิน วารีศรลาภ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1230 6514371017 นางสาว สุปรียา สิงห์ทอง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1231 6514592011 นางสาว ฌาติรักษ์ บัวทอง นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1232 6514592013 นางสาว มโนรส พงษ์ส้าราญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1233 6514592014 นางสาว ศศิธร เจริญวรรณ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1234 6514591002 นาย คณิศร สิงห์วิสุทธ์ิ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1235 6514591016 นาย วุฒิพงษ์ เกิดสิน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1236 6514251007 นางสาว ศิรประภา ทองนิล วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
1237 6514022030 นาย อาชา มนัสประภากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1238 6514881027 นางสาว รุจิรดา วนะภูติ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1239 6514451018 นางสาว ขนิษฐา กันบัญญา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1240 6514451005 นางสาว ศุจินทรา งามเอ่ียม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1241 6514051019 นางสาว ทิพวรรณ ดีสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1242 6514062020 นางสาว มุทิตา โซ่เงิน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1243 6514972043 นาย ต้นข้าว ปลายนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1244 6514021019 นาย ณัฐวุฒิ ชัยเจริญศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1245 6514621005 นาย ฐิติ วงศ์ทองเหลือ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1246 6514062015 นางสาว รวิสรา ท้าทัน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1247 6514052002 นาย กิตติพัฒน์ แซ่ต้ัง วิทยาการจัดการ การจัดการ
1248 6514681019 นาย ปาณัท พรมมานะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1249 6514882025 นาย รัฐพล จิตนาวสาร ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1250 6514052041 นางสาว ธวัลรัตน์ นุ่นหลักค้า วิทยาการจัดการ การจัดการ
1251 6514052036 นางสาว ศศิกานต์ วงศ์สอน วิทยาการจัดการ การจัดการ
1252 6514942004 นางสาว ธนภรณ์ ใจซ่ือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1253 6514942001 นางสาว จันทิรา สุขะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1254 6514942016 นางสาว วิวิศนา สิงห์โม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1255 6514852021 นาย กิตติพันธ์ วงษ์ป้อง วิทยาการจัดการ การตลาด
1256 6514852019 นาย วีรภัทร นาคราช วิทยาการจัดการ การตลาด
1257 6514852012 นาย วชิรวิชญ์ วัฒนาบวรพงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด



1258 6514942010 นางสาว สุชาดา ทองนิล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1259 6514942006 นางสาว ภัคจิรา กล้าหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1260 6514622020 นางสาว วณิดา วันชัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1261 6514051009 นางสาว นิสา สงพิมพา วิทยาการจัดการ การจัดการ
1262 6514622035 นางสาว อธิชา รักษาการ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1263 6514051021 นางสาว ณัฐริพร พรมนัส วิทยาการจัดการ การจัดการ
1264 6514981035 นางสาว ณัฐนิชา โพธ์ิศรี นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1265 6514981016 นางสาว จิรัชญา ตระกูลค้าพานิชนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1266 6514022021 นางสาว พชรพรรณ อวยพร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1267 6514022026 นางสาว อาริตา บุญศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1268 6514591003 นาย พิสิษฐสรรค์ ส้าฤทธ์ิ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1269 6514081005 นาย ชัยนรุตม์ มัชฌิกะ ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1270 6514052035 นางสาว ภัทราวดี ศิริมาก วิทยาการจัดการ การจัดการ
1271 6514052033 นางสาว วิภาวี พูลเพ่ิม วิทยาการจัดการ การจัดการ
1272 6514623020 นางสาว เบ็ญญาภา ทองหล่อ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1273 6514972049 นางสาว วรรณรัตน์ จ้าปาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1274 6514501020 นาย ศิขรินทร์ หลวงสนาม ครุศาสตร์ พลศึกษา
1275 6514651031 นางสาว อนันฑเมศย์ แสงอรุณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1276 6514623021 นางสาว ปณิตา สุภาพ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1277 6514623008 นางสาว สารีหยะ ชูสง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1278 6514851041 นางสาว หมวย เฮียง วิทยาการจัดการ การตลาด
1279 6514851025 นางสาว นลิน บุญประสพ วิทยาการจัดการ การตลาด
1280 6514022016 นาย ณัฐชา เปรมกมล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1281 6514651042 พิรมย์ ชูศรีสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1282 6514871010 นางสาว นัสนีล บุรีเจริญ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1283 6514051013 นางสาว ปิญญาภรณ์ อินทรสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1284 6514051043 นางสาว ภัทรา แก้วพินิจ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1285 6514681010 นาย สุรศักด์ิ มูลอุดม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1286 6514622012 นางสาว ศศิกานต์ กรนุ่ม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1287 6514591019 นันทปรีชา คณาภิบาล นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1288 6514721010 นาย สหัสวรรษ กองค้าสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
1289 6514311004 นาย ชยากร คงจรัส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1290 6514852022 นาย จองชัย พุ่มคนสิน วิทยาการจัดการ การตลาด
1291 6514682007 นาย เอกชัย กุมภะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า



1292 6514761011 นาย เนตรนที ชอบรส เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1293 6514761008 นาย ธีรภัทร์ รมยานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1294 6514761002 นาย ปีติภัทร ชลสวัสด์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1295 6514362022 นาย อุดมศักด์ิ จิตมุ่งมโนธรรม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1296 6514362016 นาย ณกรณ์ ล้อรุ้งทอง เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1297 6514451016 นาย ศุภวิชญ์ พระสุข วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1298 6514052025 นางสาว ก่ิงทรัพย์ พงษ์ศักด์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1299 6514622002 นางสาว ชิโนรส บุญก่อเก้ือ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1300 6514051034 นางสาว พัชรินทร์ ติณธนทรัพย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1301 6514051038 นางสาว ศุทธิณี จงนอก วิทยาการจัดการ การจัดการ
1302 6514052032 นางสาว ปิยธิดา ปัญญาสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1303 6514052040 นางสาว ธนัชชา ทองพูล วิทยาการจัดการ การจัดการ
1304 6514811013 นางสาว ปัทมาภรณ์ อิงช้านิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1305 6514451028 นาย ประวีณชัย คูเพ็งช้ัว วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1306 6514011028 นางสาว ปพิชญา ใต้ไธสง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1307 6514011021 นางสาว ณัฏฐณิภา ก้องเวหน เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1308 6514421014 นางสาว ณัฐวรรณ บ้ารุงสาสน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1309 6514982001 นางสาว ณัฐชา ต้ังวงษ์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1310 6514312014 นาย ภูริภัทร คงสุขกาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1311 6514362027 นาย อมรเทพ กิจเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1312 6514442018 นางสาว มานิตา ช้านาญกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1313 6514651037 นาย หัชธชัย วัลลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1314 6514371014 นาย พลากร พินกัง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1315 6514441050 นางสาว สุภัสสรา ผลอนันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1316 6514441036 นางสาว สุพรรษา สุขเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1317 6514441023 นางสาว สิริอาภา ราศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1318 6514441013 นางสาว ปิยะดา สีนาคใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1319 6514442046 นาย อภิสิทธ์ิ เสือดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1320 6514651008 นาย สนธยา รุ่งรักษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1321 6514651002 นาย ธนวัฒน์ จิตรทนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1322 6514442045 นาย ศุภกร ส้าราญดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1323 6514442033 นาย ทรงพล ทองหล่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1324 6514981011 นางสาว ปาณิศา หงษ์ร่อน นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1325 6514981033 นาย จักรินทร์ วันนอก นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว



1326 6514981013 นางสาว พรวิณี สมเสนาะ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1327 6514972013 นาย ภาณุมาศ เนาว์เพ็ชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1328 6514442038 นางสาว หน่ึงหทัย ใจบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1329 6514442049 นางสาว วรรณิศา วังแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1330 6514053001 นางสาว ฐิติมา กะวิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1331 6514053003 นางสาว ดลนภา วงษ์มูล วิทยาการจัดการ การจัดการ
1332 6514053007 นางสาว พลอยจันทร์ พันธ์ุชิน วิทยาการจัดการ การจัดการ
1333 6514972010 นาย บุรพกรณ์ ชูพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1334 6514251010 นาย พงศกร พรศุภวงศ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
1335 6514973016 นาย ภูวลักษณ์ ภู่พงศ์ธร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1336 6514442044 นาย พนต์ฐิวัฒน์ รัตนโกศล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1337 6514051017 นางสาว ทิพย์รัตน์ แพรงาม วิทยาการจัดการ การจัดการ
1338 6514051045 นางสาว วิมลณัฐ ปิยะธรรมวุฒิกุลวิทยาการจัดการ การจัดการ
1339 6514051004 นางสาว ชดาพร บุญมี วิทยาการจัดการ การจัดการ
1340 6514631031 นาย นันทิพัฒน์ ตันธนกุลวิบูรณ์วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1341 6514511001 นาย ภูอนันต์ เจริญกัลป์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
1342 6514361001 นาย ก้องภพ เจริญศรี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1343 6514361030 นางสาว อรอุมา รักชาติ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1344 6514852006 นางสาว นรมน บุตรวิชา วิทยาการจัดการ การตลาด
1345 6514852009 นางสาว ภัณฑิรา แก่นบุปผา วิทยาการจัดการ การตลาด
1346 6514852024 นางสาว ธิดารัตน์ พระเงิน วิทยาการจัดการ การตลาด
1347 6514712021 นางสาว อาภัสรา ประมวล ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1348 6514881003 นางสาว เก็จเเก้ว ลาดส้าลี ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1349 6514881007 นางสาว กรรณิการ์ ย่ิงมาก ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1350 6514052034 นาย ภัทรภณ กล่ินสุบรรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1351 6514052039 นาย วีรภัทร เจริญทรัพย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1352 6514761013 นาย สิทธิเดช วงสวัสด์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1353 6514981023 นางสาว สโรชา วงศ์ก้าป่ัน นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1354 6514981036 นางสาว ธันย์ชนก เจริญผล นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1355 6514981012 นางสาว พรรณวรินทร์ แผลงฤทธ์ิ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1356 6514981015 นางสาว พิชญดา สุวดิษฐ์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1357 6514981014 นางสาว พักตร์พร้ิง เซ่ียงฉิน นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1358 6514981017 นางสาว วรรณภา สงเสริฐ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1359 6514981038 นางสาว ธนพร ค้าเอ่ียม นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว



1360 6514981034 นาย เอกพจน์ นาคชัยยะ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1361 6514981002 นาย เขมวัฒน์ อ้่ามาก นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1362 6514981039 นาย บัญชา นามวงษ์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1363 6514981005 นางสาว ชุติมา ศรีสมบัติ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1364 6514971041 นาย ธีรเดช สินศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1365 6514971043 นาย นันทภพ มนิลา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1366 6514371022 นาย พชร ม้าแก้ว นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1367 6514981010 นาย จิรภัทร บ้ารุงบ้าน นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1368 6514981019 นาย ถิรวัฒน์ สบายใจ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1369 6514982013 นางสาว พัชริน ปักครึก นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1370 6514982032 นาย ประกาศิต ธิรินทอง นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1371 6514982009 นางสาว นภสร ปัญญามา นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1372 6514982041 นางสาว แพรทอง กาญจนา นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1373 6514982020 นางสาว สิริลักษณ์ เสเกกุล นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1374 6514982027 นางสาว มธุรดา สกุลมาก นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1375 6514982007 นางสาว ธิยาฎา เย็นอนงค์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1376 6514312006 นาย ชลธี สายดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1377 6514501009 นาย ธนกร สาระโพธ์ิ ครุศาสตร์ พลศึกษา
1378 6514881010 นางสาว กนกภรณ์ สงทามะดัน ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1379 6514881008 นางสาว ชาลิดา เกตวัลห์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1380 6514881013 นางสาว บัณฑิตา สุจริตธรรม ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1381 6514881004 นางสาว จันทร์จิรา อนันตภูมิ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1382 6514881025 นางสาว ณัฐชนันท์ สยามไชย ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1383 6514551024 นางสาว ปุญญิศา ชัยด้ารงค์พิทักษ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1384 6514062042 นางสาว รุ่งทิพย์ ชะบาแดง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1385 6514053011 นางสาว เจษฎาภรณ์ พจนสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1386 6514241011 นางสาว สุภัสสรา สุขเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
1387 6514811012 นางสาว นิภาพร ช่อลัดดา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1388 6514811010 นางสาว สุวิมล เงินทรัพย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1389 6514502017 นาย ภูมิปัญญา จักร์คราม ครุศาสตร์ พลศึกษา
1390 6514502030 นาย ภูบดินธ์ ฉิมพันธ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา
1391 6514241025 นางสาว วิรันดา สุขแจ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
1392 6514051046 นาย สรศักด์ิ ประเสริฐรุ่งเรืองวิทยาการจัดการ การจัดการ
1393 6514421010 นาย วันชนะ กุ่มช้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ



1394 6514372001 นางสาว มานิตา แซ่ซ้ิม นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1395 6514421024 นาย ภูชิต โกวฤทธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1396 6514372010 นางสาว กนกกานต์ วงษ์จู นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1397 6514372016 นางสาว วรวลัญช์ ทิพย์ค้าวัน นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1398 6514371009 นางสาว พัฒน์นรี พงษ์พันธ์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1399 6514371023 นาย ภัทรพงศ์ ดาจักร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1400 6514942024 นางสาว สุนิศา ทิศกระโทก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1401 6514942014 นางสาว ชมพูนุท ฆ้องเล็ก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1402 6514312029 นางสาว รัตติยากร หม่ันค้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1403 6514941005 นางสาว บุษยากร เล่ือมส้าราญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1404 6514501026 นาย ปิติณัช จูมค้า ครุศาสตร์ พลศึกษา
1405 6514501030 นาย อนุศิษฎ์ ทะวัน ครุศาสตร์ พลศึกษา
1406 6514981040 นางสาว รัตนเกล้า ภาคเจริญ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1407 6514942013 นางสาว วทันยา สินโคกสูง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1408 6514681020 นาย สหรัฐ อยู่คง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1409 6514631001 นางสาว กมลชนก พุทธรักษา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1410 6514682002 นาย สมัชญ์ วรรณจนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1411 6514542014 นางสาว เจนจิรา วรรณดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1412 6514973042 นาย ชัยวัฒน์ มากพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1413 6514973030 นางสาว สุธีรัตน์ ยามมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1414 6514551013 นางสาว มัทนพร แน่นหนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1415 6514551017 นางสาว กัลยณัฐ ตระกูลดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1416 6514973043 นาย พูนศักด์ิ สุขล้้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1417 6514241020 นางสาว ชนิภรณ์ พฤกษากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
1418 6514973052 นาย ณภัทร เพ่ิมพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1419 6514631026 นางสาว ญานิกา กุมภศุก วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1420 6514241027 นางสาว ศศิธร ชัยสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
1421 6514241030 นางสาว มนัสนันท์ ผลสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
1422 6514631005 นาย ศราวุฒิ สวนโสกเชือก วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1423 6514442004 นาย กันตภณ ทรงเวียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1424 6514441040 นาย สิทธินนท์ โพธ์ิกระสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1425 6514312032 นางสาว รุ่งทิวา หุ้มกระโทก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1426 6514312002 นางสาว กมลลักษณ์ ภักดีงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1427 6514931005 นางสาว พิยะดา อินอ่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ



1428 6514591004 นางสาว พิมพ์พิกา สอดโคกสูง นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1429 6514591005 นางสาว ภาวินี วิเศษฤทธ์ิ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1430 6514591007 นางสาว สุณิสา อุกอาจ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1431 6514811023 นางสาว มาลิสา บัวขาว วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

1432 6514973013 นางสาว ภูษิตา เฉลิมไชย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1433 6514312011 นางสาว เพ็ญพิชชา หาดอ้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1434 6514271003 นางสาว ณัฐกานต์ แดงโอ๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1435 6514271023 นางสาว พรหมพร เย็นประสพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)
1436 6514261021 นาย จักรกฤษณ์ เนียมหุ่น ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1437 6514261023 นาย พงศ์ศภัส พาสันต์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1438 6514622009 นางสาว เมธรินทร์ ชบาแดง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1439 6514622016 นางสาว สุดารัตน์ ครองธรรม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1440 6514622032 นางสาว วรรณา มณีมา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1441 6514622005 นางสาว ปริยวัลย์ ชมช่ืน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1442 6514972051 นางสาว ยลดา ขุนแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1443 6514061006 นาย ณัฐชา นาจันอ่อน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1444 6514542034 นางสาว ณัฐกมล เสนาะสันต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1445 6514542025 นางสาว พัสสราวดี ตรงช่ืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1446 6514081017 นาย ธนาวุฒิ ใจดี ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1447 6514312023 นาย ณัฏฐ์กมล ลอยรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1448 6514311032 นาย อธิพล มีสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1449 6514022005 นาย ชัยรัตน์ รอดแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
1450 6514011003 นางสาว ณัฏฐมน ถาวะรัง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1451 6514011012 นาย วัชรกรณ์ เพียรพิทักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1452 6514011011 นางสาว วรุณรัตน์ ไพรศูนย์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1453 6514372005 นางสาว วิชัญญา แก้วหม่ืนทรง นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1454 6514592004 นางสาว บัณฑิตา เกาะลอย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1455 6514592018 นางสาว เสาวภาคย์ วันเพ็ญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1456 6514591017 นางสาว สุทธิดา กัญญาสาย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1457 6514372008 นาย ธัญวัฒน์ ทองสุข นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1458 6514362024 นาย ธาดา สมมาตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1459 6514362028 นาย อิทธิกรณ์ กุมารสิทธ์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
1460 6514851033 นางสาว ลัดดาวรรณ จิระอานนท์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1461 6514062002 นาย นักรบ ท้าสวน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต



1462 6514062009 นาย ณัฐศรัณย์ สันติธนันท์กุล นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1463 6514592007 นาย ศุภกิตต์ิ กล่ินสุนทร นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1464 6514882007 นางสาว ชนิตรา เช้ือพลบ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1465 6514991012 นางสาว นิศารัตน์ ผมท้า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1466 6514991001 นางสาว กฤติยา ธรรมชาติ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1467 6514592015 นาย ปธานิน ทองใบ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1468 6514011024 นางสาว สุชาดา เทียนขาว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1469 6514061009 นางสาว ธีรพร เคร่ือรุ่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1470 6514592012 นาย นนทิวัชร์ กีรติชยานันท์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1471 6514061027 นาย ราเมศวร์ วรรณประทีป นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1472 6514991017 นางสาว เมขลา ศรีอุดร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1473 6514441027 นางสาว ณหทัย ประเสริฐสังข์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1474 6514313005 นาย กิจติพรรณ พิลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1475 6514313006 นาย ปกรณ์ ฐิติเพชรกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1476 6514882026 นางสาว กิตติญา บ้าเพ็ญพงษ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
1477 6514971012 นางสาว นลินรัตน์ งามข้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1478 6514991022 นางสาว สุภาวิณี โพธ์ิษาราช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1479 6514841001 นาย จักรพันธ์ ฟักผ่อง วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1480 6514982035 นาย สุทธิภัทร แดงกระจ่าง นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1481 6514052044 นางสาว อรอมล ชุมพล วิทยาการจัดการ การจัดการ
1482 6514011031 นางสาว สุพิชชา จ้าปาทอง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1483 6514011029 นางสาว พรพนา นามตาแสง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
1484 6514592003 นาย นนทพัทธ์ นาสิงห์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1485 6514592005 นาย ยศวริศ วิไลลักษณ์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1486 6514591025 นาย อนุกูล กองรส นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1487 6514981030 นาย รัชพล วงศ์แววดี นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1488 6514871021 นาย วงศกร แพ่งสภา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1489 6514052009 นาย ธีธัช บรรฑิตชาติ วิทยาการจัดการ การจัดการ
1490 6514052017 นางสาว วรนิษฐา สมบูรณ์ผล วิทยาการจัดการ การจัดการ
1491 6514062001 นาย ถิรพุทธ์ิ ขอบรูป นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1492 6514972036 นางสาว ผกามาศ รัตนเพ็ญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1493 6514972011 นางสาว ชลิตา นุชเวช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1494 6514051016 นางสาว พิมพ์นารา ธนประสิทธ์ิพัฒนาวิทยาการจัดการ การจัดการ
1495 6514761005 นางสาว ศุภิสรา สุขสารต์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า



1496 6514852026 นางสาว พิมพ์ลดา ผลจันทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
1497 6514651017 นางสาว ศิราณี เพ็ชรรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
1498 6514982002 นางสาว ชนาภรณ์ วิเชียร นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1499 6514982040 นางสาว ณัฐสุดา ศรีณวงศ์ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1500 6514631021 นาย จิตรภาณุ ปทุมเทา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1501 6514631030 นาย ธนัท สงวนพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1502 6514631020 นาย กิตติพศ บัวรุพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
1503 6514981042 นาย มนัสวัน จันละบุตร นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1504 6514541003 นางสาว ลดาวัลย์ จันทเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1505 6514982014 นาย สุริยวัฒน์ สกุลกลาง นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1506 6514971030 นางสาว สิริญญา รุจิเลขานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1507 6514971027 นางสาว พรนัชชา บุญส่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1508 6514592016 นาย ศุภณัฐ บุญมา นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

1509 6514591014 นาย สรศักด์ิ ทิมมังกร นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

1510 6514541015 นางสาว อาภาภัทร พาณิชย์ชัชวาลย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1511 6514161025 นางสาว ศตรัศมี ข้ารัก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1512 6514312026 นางสาว นวรัตน์ แตงเม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1513 6514982023 นางสาว สุนันทา จูประเสริฐ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1514 6514982043 นางสาว อรณัฐ อินทรประชา นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1515 6514973051 นาย จริยวัฒน์ กล้าหาญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1516 6514372007 นางสาว กมลชนก วัชระ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)
1517 6514971010 นาย กุลศักด์ิ อุทัยสะวัง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
1518 6514871002 นาย เกริกไกวัล กันเอม ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1519 6514311029 นาย ธนวัตร ศรีภักดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1520 6514501031 นางสาว พัชรีพร นทีเจริญ ครุศาสตร์ พลศึกษา
1521 6514311010 นาย กฤษฎา พรมภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
1522 6514982028 นาย กานต์กวินท์ โชติวัตวิเชียร นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

1523 6514622007 นางสาว มธุรดา รัตตานนท์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
1524 6514501003 นางสาว เจณิสตา ประสานแสง ครุศาสตร์ พลศึกษา
1525 6514852020 นางสาว กัญญาพัชร หล้่าแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด
1526 6514852002 นางสาว กัลยาณี วังเย็น วิทยาการจัดการ การตลาด
1527 6514021026 นางสาว พิมพ์วิภา อ้นสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน


