
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ สำขำวิชำ
1 6414851008 นางสาว ณิชา เจริญกัลป์ วิทยาการจัดการ การตลาด
2 6414852037 นางสาว ศิริญญา ทองสม วิทยาการจัดการ การตลาด
3 6414871027 นางสาว เสาวลักษณ์ นาคดี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
4 6414052007 นางสาว ชาลิตา ไชยเผือก วิทยาการจัดการ การจัดการ
5 6414941021 นางสาว นุชจรียา บุญแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
6 6414162027 นางสาว อรชพร เข่ือนแก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
7 6414162001 นางสาว กษิรา ทองหล่อ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
8 6414162002 นางสาว กัลยาณี สีสิงห์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
9 6414852040 นางสาว ภัทรพรรณ ร่มไทร วิทยาการจัดการ การตลาด
10 6414542009 นาย ชนาธิป อินทรโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
11 6414542016 นางสาว วิไลพร ราชมนตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
12 6414542029 นาย สุทัศน์ ถีระเจริญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
13 6414622022 นางสาว วัจนาภรณ์ เจริญดง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
14 6414622015 นางสาว กรองทอง อินมะโน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
15 6414622028 นางสาว ตวงรัตน์ เจ๊กนาม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
16 6414622004 นางสาว ณิชาภัทร ล้อมวงศ์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
17 6414062008 นางสาว ณัฐนิชา ล้วนเกษม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
18 6414592019 นางสาว อรนลิน เฟ่ืองฟู นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

19 6414971021 นาย ศิรวิทย์ จันทร์ท่าจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
20 6414882010 นางสาว วิชญาดา เกิดในหล้า ครุศาสตร์ ภาษาไทย
21 6414882006 นางสาว ปภาณิน เจริญสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย
22 6414882007 นางสาว ปาริชาติ อิรัญ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
23 6414882014 นางสาว จันธิมา ผลยวง ครุศาสตร์ ภาษาไทย
24 6414941001 นางสาว กนกวรรณ จันทร์กระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
25 6414941028 นางสาว เอมิกา คันธชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
26 6414941010 นางสาว เบญจวรรณ ศิริแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
27 6414711007 นาย ณาวิน วงศ์คช ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
28 6414711024 นาย วิษณุ ก้อนแก้ว ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
29 6414712022 นางสาว วรรณิษา โชติภักดี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
30 6414712019 นาย มงคล คณะวรรณ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
31 6414361021 นางสาว อารยา เพ็ชรภิรมย์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
32 6414361006 นาย พงษ์พัฒน์ เสนผาบ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
33 6414011026 นาย ภูมิสกุล พรมมาก เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์



34 6414871029 นางสาว อริสา โสภา ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
35 6414871020 นางสาว วลัยลักษณ์ ต้ังม่ัน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
36 6414711011 นาย นันทวัฒน์ ยมจันทร์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
37 6414361017 นางสาว สุธิดา บ ารุงรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
38 6414452021 นาย ศุภกิต งามจ าหลัด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 6414452017 นาย กฤษณะ พูลทวี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 6414452003 นางสาว ธนภรณ์ รัตนวิจิตร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41 6414162031 นางสาว ปภาวรินทร์ โฉมนก ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
42 6414162008 นางสาว ชุติมา นะขันชัย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
43 6414162006 นางสาว จิราภา พลต้ือ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
44 6414162009 นางสาว ณัฐณิชา ผกาแก้ว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
45 6414162003 นางสาว จิตลดา ไชยพิทักษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
46 6414162024 นางสาว สุพรรษา บุตรวงษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
47 6414452001 นางสาว เดือน เสิงเส่ย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48 6414841010 นางสาว จิรพัฒน์ สังฆธรรม วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

49 6414841014 นางสาว ก่ิงระวี สินธุนาคิน วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

50 6414841026 นางสาว เมธาพร ไวทยะชัยวัฒน์ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

51 6414452011 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีไศล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52 6414443048 นางสาว สุพิชญา ศรุณานิธิโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
53 6414973022 นาย รณกร เนตรจักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
54 6414841004 นางสาว กัญญาพัชร นุชใย วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

55 6414622038 นางสาว ศศิชา จันทะ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
56 6414452013 นางสาว วรดา สิทธิปัญญา วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57 6414841015 นางสาว ณิชกานต์ ชูเวช วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

58 6414841032 นางสาว สัชฌกร โกศลวุฒิ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

59 6414452019 นางสาว รุ่งทิพย์ พันธ์ศิริลักษณ์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60 6414452014 นาย วัทน์สิริ นัทธีประทุม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
61 6414054009 นางสาว สุมาลี สุวรรณชาติ วิทยาการจัดการ การจัดการ
62 6414054001 นางสาว ชนาภา แหล่งสนาม วิทยาการจัดการ การจัดการ
63 6414851048 นางสาว บัณฑิตา โชติกูล วิทยาการจัดการ การตลาด
64 6414841030 นางสาว ศิรภัสสร แสงพลอย วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

65 6414841020 นางสาว พิมพ์ชนก สอดสาย วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

66 6414841047 นางสาว อรทัย ป่ินรัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

67 6414841029 นางสาว ศศิพักษณ์ พรหมฉิน วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์



68 6414622035 นางสาว นิภาพร ชวาลา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
69 6414622003 นางสาว ดวงกมล แก้วขาว วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
70 6414622031 นางสาว เยาวลักษณ์ รัตนาธรรม วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
71 6414622008 นางสาว ธัญพิญชา ปรีพันชู วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
72 6414622020 นางสาว รัชนีกร วาสแสดง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
73 6414162030 นางสาว อุมาภรณ์ ยืดยาว ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
74 6414162021 นางสาว วริศรา บินเย็น ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
75 6414162005 นางสาว จิรภัทร์ กุมภะ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
76 6414361022 นางสาว จิราวรรณ มณีโชติ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
77 6414361002 นางสาว จริญญา สุวรรณพิทักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
78 6414361023 นางสาว นีรชา ตรีค า เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
79 6414341014 นางสาว ศศิธร สอนแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

80 6414161011 นางสาว นภัสกร ขาวคม ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
81 6414062018 นางสาว ขวัญเรือน ภูปันค า นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
82 6414062036 นางสาว วรัชยา สุดสงวน นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
83 6414841035 นางสาว สุจิราภา สุขพูล วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

84 6414841034 นางสาว สุจิรา หอมเพียร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

85 6414062021 นาย ธนพล ศรีธรรม นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
86 6414062037 นาย สหรัฐ เมฆไหว นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
87 6414841039 นางสาว สุภิญญา ก้อนแหวน วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

88 6414841013 นางสาว วรารัตน์ รัตนวิจิตร วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

89 6414841042 นางสาว กุลภรณ์ ฉายาชวลิต วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

90 6414622026 นางสาว สุมิตรา เสริฐศรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
91 6414622034 นางสาว สิรินยา เรืองศิลป์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
92 6414622029 นางสาว นันทวัน แก้วศรีโพธ์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
93 6414622019 นางสาว พุธิตา แก่นบุญ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
94 6414622039 นางสาว อรนลิน ศิวิไล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
95 6414622032 นาย ธนพนธ์ บุญไทย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
96 6414622005 นาย ฐีรวัฒน์ธนโชติ สมบูรณ์ทรัพย์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
97 6414622033 นางสาว ลดาพร อัมพิน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
98 6414622025 นางสาว สุมณฑา โสวัตร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
99 6414622023 นาย ศุภกฤต ขันเงิน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
100 6414053045 นาย พิทักษ์ สังข์ทอง วิทยาการจัดการ การจัดการ
101 6414053021 นาย ศุภกร รัตนวัน วิทยาการจัดการ การจัดการ



102 6414341003 นางสาว กัลยกร แซ่ล้ิม เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

103 6414061035 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยกาศ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
104 6414851019 นางสาว พิมพ์พิมล รัตนวิจิตร วิทยาการจัดการ การตลาด
105 6414851050 นาย วีรพัทธ์ิ ตระกูลฮุน วิทยาการจัดการ การตลาด
106 6414851022 นางสาว รติยา ชาญด้วยกิจ วิทยาการจัดการ การตลาด
107 6414851054 นาย อุฬาร สวัสดิภูมิ วิทยาการจัดการ การตลาด
108 6414691005 นางสาว ชลธิชา ทองสิทธ์ิ วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน

109 6414691006 นางสาว สุรางคณา บุญย่ิงเหลือ วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน

110 6414691001 นางสาว กุลรัตน์ สกุลเงิน วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการเงินและการลงทุน

111 6414851046 นางสาว นฤมล เพ่ิมพูล วิทยาการจัดการ การตลาด
112 6414441016 นางสาว จุฑารัตน์ สาดนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
113 6414811021 นางสาว ญาตาวี ทรงสกุล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

114 6414711008 นางสาว ดุษฎี บัวทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
115 6414711029 นางสาว อรษา อายุโย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
116 6414711030 นางสาว อัมพร อายุโย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
117 6414851011 นาย ธนวิน นามวงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
118 6414851016 นางสาว ปิยาภรณ์ บุศยรัตน์ วิทยาการจัดการ การตลาด
119 6414971028 นาย ประกฤษฎ์ิ คณะดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
120 6414162017 นางสาว เยาวดี หะระรัตน์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
121 6414162029 นาย อัศวพล อุปมัย ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
122 6414162018 นางสาว ริณลณี ใจก าแหง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
123 6414841027 นางสาว วริยา บุญจันทร์ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

124 6414051010 นางสาว ชลธิชา สราภิรมย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
125 6414051033 นางสาว รมิดา ถือสัตย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
126 6414051025 นางสาว พชรพร ผดุงโภค วิทยาการจัดการ การจัดการ
127 6414051035 นางสาว สุกัญญา อินทะนัย วิทยาการจัดการ การจัดการ
128 6414051007 นางสาว ชาลิดา สมุททัย วิทยาการจัดการ การจัดการ
129 6414051028 นางสาว อรพินท์ ไพรสน วิทยาการจัดการ การจัดการ
130 6414051019 นางสาว ภัทรวดี พฤทธิพงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
131 6414051015 นางสาว ณัชชา ไหมทอง วิทยาการจัดการ การจัดการ
132 6414051021 นางสาว ณัชชา เอกศิริวงศ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
133 6414051022 นางสาว ปาริฉัตร ศรีสุข วิทยาการจัดการ การจัดการ
134 6414051031 นางสาว พิมพิศา เขียวเวียง วิทยาการจัดการ การจัดการ
135 6414852025 นางสาว อาร์มน่า แสวงชัย วิทยาการจัดการ การตลาด



136 6414852017 นางสาว เกศนภา อยู่คง วิทยาการจัดการ การตลาด
137 6414973009 นางสาว นพสร ศรัทธาธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
138 6414853003 นาย กฤตภาส ประกอบทรัพย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
139 6414853002 นางสาว กนกวรรณ พลอยประไพ วิทยาการจัดการ การตลาด
140 6414853008 นางสาว ณัฐธิดา คล้ายพันธ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
141 6414052015 นางสาว เนตรนภา ศีลประเสริฐ วิทยาการจัดการ การจัดการ
142 6414052046 นางสาว ทิพย์วรรณ อาจภักดี วิทยาการจัดการ การจัดการ
143 6414162019 นางสาว วรรณพร เอกนิกร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
144 6414852034 นางสาว ชวัลลักษณ์ แสงเนตร วิทยาการจัดการ การตลาด
145 6414853011 นาย สรณ์พัฒน์ เย็นสบาย วิทยาการจัดการ การตลาด
146 6414251009 นางสาว ศรัณย์พร พ่อค้าช้าง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
147 6414062010 นาย ธนบรรณ ธุระอบ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
148 6414211021 นางสาว รัญญารัตน์ ไตรสินเตชาวัชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
149 6414211003 นางสาว เจนจิรา จันทร์สอางค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
150 6414211014 นางสาว มนชนก ฉัตรเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
151 6414162007 นางสาว ชนากานต์ บ ารุง ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
152 6414991055 นางสาว ศุภธิดา เทพรัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

153 6414991053 นางสาว มลชนก บุญศรีนารา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

154 6414991042 นางสาว ฐิติพร แซ่จ๋าว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

155 6414202026 นางสาว อลิษา ศรีพระยา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
156 6414991027 นางสาว วัชราภรณ์ แน่นอน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

157 6414211011 นางสาว ธิติพร มงคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
158 6414851027 นางสาว สิมิลัน จันทบ เจริญรักษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
159 6414851032 นางสาว นิภาพร นนธิบุตร วิทยาการจัดการ การตลาด
160 6414362019 นาย ปัญญา จันทาน้อย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
161 6414362031 นาย ปัญญาพล นันทา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
162 6414991003 นางสาว กัญญาณัฐ เทียมพัตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

163 6414991012 นางสาว ตันหยง นาโสก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

164 6414991029 นางสาว ศศิธร ตันวัฒนกุล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

165 6414991049 นางสาว อรยา อ่อนโพธา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

166 6414991036 นางสาว สุนิตา อินตา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

167 6414991041 นางสาว ณัฐพัชร์ พันธ์ชัยทิพย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

168 6414991004 นางสาว จารวี รุ้งพนาวรรณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

169 6414991047 นางสาว วีราภรณ์ ชาวอบทม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต



170 6414991044 นางสาว ไปรดา จันทร์จิระวิทยา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

171 6414991052 นางสาว กุลณัช ชัยสงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

172 6414211001 นางสาว ชลนิภา ชัยมิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
173 6414211009 นางสาว ไพลิน อภิญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
174 6414211017 นางสาว ปรายรรรณรัต สมจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
175 6414211013 นางสาว อรปรียา เกษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
176 6414991043 นางสาว ปาริชาติ โสระเวช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

177 6414991051 นางสาว ปณัดดา บุระณะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

178 6414623001 นางสาว นรินทร ทองแสน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
179 6414981001 นาย กฤตเมธ กล้าหาญ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเท่ียว

180 6414361010 นาย ภัทรกร สมวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
181 6414641014 นางสาว ปลายฟ้า สุขสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

182 6414641011 นางสาว สุวภัทร ไชยแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

183 6414641005 นางสาว ฐิตินันท์ เจริญบุณยกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

184 6414641009 นาย อุดมรัตน์ กรกฎ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

185 6414641007 นาย ธีรภัทร นพสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

186 6414641008 นาย พัทธณรัช อาจรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

187 6414054005 นางสาว ปิยดา สรรพคุณ วิทยาการจัดการ การจัดการ
188 6414621041 นางสาว ปพิชญา บุญสาร วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
189 6414621032 นางสาว ลลิตวดี ธรรมสุทธ์ิ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
190 6414542042 นาย บุญญฤทธ์ิ หมวดปัจฉา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
191 6414054010 นางสาว ฐิตติยาภรณ์ สัตย์ต้ัง วิทยาการจัดการ การจัดการ
192 6414054006 นางสาว อาริยา คุ้มพุก วิทยาการจัดการ การจัดการ
193 6414054011 นางสาว ศิริพร แซ่ต๋ัน วิทยาการจัดการ การจัดการ
194 6414054003 นางสาว ชลธิชา สมบูรณ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
195 6414054004 นางสาว ปิยวรรณ พานิช วิทยาการจัดการ การจัดการ
196 6414971008 นางสาว บุญธริตา เบญจวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
197 6414853015 นาย ฮะ โอสถ วิทยาการจัดการ การตลาด
198 6414251007 นางสาว พรหมพิมพ์ อ่อนจันทร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
199 6414051041 นางสาว มนสิชา เอ่ียมวัฒนเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการ
200 6414051011 นางสาว ธนภรณ์ น้อยพรม วิทยาการจัดการ การจัดการ
201 6414811034 นางสาว เจนจิรา ไวย่ิงยุทธ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

202 6414812012 นางสาว รินรดา เกิดผล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

203 6414811001 นางสาว จิตรา เหมาะขลุง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ



204 6414712030 นางสาว อุษา ย่องใย ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
205 6414712002 นางสาว เกวลิน พานทอง ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
206 6414712027 นางสาว สุนทรี มาตวงศ์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
207 6414061020 นางสาว นันทิตา กาคูณ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
208 6414251013 นางสาว สิริกร เนินยอด วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
209 6414251011 นางสาว ณัฐริชา นาน่องโกรน วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
210 6414911010 นางสาว ศรินดา เงินข า ครุศาสตร์ ชีววิทยา
211 6414911001 นางสาว กัญญาณัฐ ถนอมวงศ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
212 6414621013 นางสาว ณัฐนันท์ ช านาญเรือ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
213 6414622002 นางสาว เกศินี พวงหิรัญ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
214 6414622006 นางสาว จิราวรรณ สุขเท่ิง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
215 6414991038 นางสาว อณิชา เสือสกุล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

216 6414991008 นางสาว ชนกสุดา คาทาศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

217 6414851039 นางสาว สุนิสา ลักขณา วิทยาการจัดการ การตลาด
218 6414711010 นางสาว นัทธมน เสนานิคม ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
219 6414711013 นางสาว บุษบา สุวรรณรัตน์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
220 6414711006 นางสาว ณัฐณิชา ไกรสิงห์ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
221 6414011012 นาย ภาคภูมิ พรมมา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์
222 6414542019 นางสาว ผุสดี วงศ์เกิดลาภ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
223 6414671005 นางสาว อภิชญา งามส าโรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์
224 6414622027 นางสาว ธิดารัตน์ วักไธสง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
225 6414362020 นางสาว เจนจิรา หนูค า เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
226 6414362018 นาย ธนกฤต สุขสวัสด์ิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
227 6414362016 นางสาว อริษรา ชนะพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
228 6414362025 นาย กมลภพ เกิดผล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
229 6414542030 นางสาว กัณฐิกา เกาะลอย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
230 6414741005 นางสาว วิยะดา บุตราศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติประยุกต์
231 6414362027 นางสาว ศิริวิชชา จรัสวิริยะกุล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
232 6414362008 นางสาว พรพนิต นาครักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
233 6414451033 นางสาว รวิวรรณ คามวัน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
234 6414451010 นางสาว มัญชุพร เล็กเจริญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
235 6414161006 นางสาว ฐิตารีย์ ดุขุนทด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
236 6414161010 นาย ธีรภัทร คลองทรัพย์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
237 6414451038 นางสาว นฤมล จันทร์ขุนทด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



238 6414451024 นางสาว วรินร าไพ เฮงฮวด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
239 6414451026 นางสาว แพร ธรรมมุทิศ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
240 6414451027 นางสาว ภัทรดา ภูมิมาโนช วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
241 6414451007 นางสาว ทัศนีย์ บวบสด วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
242 6414451017 นางสาว สุภาภรณ์ ผลวิลัย วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
243 6414451019 นาย ธนกร เจริญรูป วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
244 6414451022 นาย พรพิพัฒน์ อินทรทัศน์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
245 6414451029 นางสาว วิภาวรรณ มุ่งต่อกิจ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
246 6414451004 นางสาว ธาลิณี ชัยบุญชนะเกียรติ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
247 6414942025 นางสาว สุธาสินี พวงจิตต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
248 6414051018 นางสาว ธนภัค ประชุมผล วิทยาการจัดการ การจัดการ
249 6414161003 นางสาว เกศกนก สมวัน ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
250 6414161005 นางสาว ชนันพร ชาญประไพร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
251 6414451014 นาย วิชยุตม์ สุขประเสริฐ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
252 6414871031 นางสาว ณภัทรศร ค านวน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
253 6414871016 นางสาว รัตติกาล ศรีรัตน์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
254 6414871008 นางสาว นวลจันทร์ เพ็งศรี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
255 6414942015 นางสาว ภคพร นวนเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
256 6414942019 นางสาว ธนพร สีดาวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
257 6414942012 นางสาว ทัศพร ทับแถม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
258 6414051026 นางสาว สุพิชชา ผดุงพิพัฒน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
259 6414051012 นางสาว ปัณฑิตา นาวารัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
260 6414812014 นาย สุจิรวัฒน์ ชะวาลา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

261 6414161030 นางสาว อัจฉราพร ธัญญพืช ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
262 6414161023 นางสาว มัลลิกา เหล็กเพชร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
263 6414941019 นางสาว ธันย์ชนก ประกอบแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
264 6414941003 นางสาว กรวรรณ ผิวทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
265 6414991017 นางสาว วรรณภา อุกอาจ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

266 6414991037 นางสาว สุภาพร ธัญญพืช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

267 6414991005 นางสาว จิวารีย์ วาหลง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

268 6414852043 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีพุฒ วิทยาการจัดการ การตลาด
269 6414991011 นางสาว ชาลิสา พุ่มแพรพันธ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

270 6414991040 นางสาว อุดมรัตน์ แปรเพ็ง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

271 6414972012 นางสาว ชนัษฎา วงษ์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์



272 6414991016 นางสาว รัตติมา ทศค าไส พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

273 6414991028 นางสาว ศรัญญา ชนะชัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

274 6414991025 นางสาว รุสช์ดา สะมะแอ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

275 6414991013 นางสาว ทัศวรรณ สุธรรมวงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

276 6414991034 นางสาว สุณีย์ นิลวงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

277 6414991048 นางสาว อนุรดี เเช่มทะเพรียว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

278 6414991054 นางสาว จิดาภา เถ่ือนวิลัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

279 6414991031 นางสาว ศิริพร ธัญญพืช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

280 6414621023 นางสาว กฤติยาภรณ์ ทรัพย์กล้า วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
281 6414991024 นางสาว โยธกานต์ แก้วกลม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

282 6414621014 นางสาว อารียา อ่ิมสารพาง วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
283 6414991021 นางสาว ปวีณา เทพรักษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

284 6414991030 นางสาว อภิญญา ร่วมรส พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

285 6414991056 นางสาว เบญจวรรณ สีหะวงษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

286 6414991007 นางสาว ชณัฐชิดา สถิตย์ธรรม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

287 6414991018 นาย ศิวกร กอบสุข พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

288 6414841016 นาย คงณัฐ อินทิราช วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

289 6414841033 นาย กรกต ศรพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

290 6414841017 นาย ปรมินทร์ กล่ินละมัย วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

291 6414051036 นางสาว สุพรรษา เจริญถัมภ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
292 6414051032 นางสาว รดามณี เล็กประสมวงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
293 6414911008 นางสาว ทิชาดา สุกันทา ครุศาสตร์ ชีววิทยา
294 6414911013 นางสาว เอมอร คีรีผกามาศ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
295 6414853010 นางสาว ปนัดดา พลคีรีย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
296 6414853018 นางสาว ศศิธร พัฒนกิจจานุกิจ วิทยาการจัดการ การตลาด
297 6414623012 นาย กิตติภณ หัดประโคน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
298 6414623017 นางสาว ธัญจิตรา แซ่คู วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
299 6414623008 นางสาว สุพัฒตรา แสงนวลจันทร์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
300 6414361018 นางสาว สุภาดา สีเผือก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
301 6414361020 นางสาว อาทิตยา ไผ่หล้า เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
302 6414623009 นางสาว ธัญญารัตน์ จิตตประกอบ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
303 6414853004 นางสาว เกวลิน แสงธรรม วิทยาการจัดการ การตลาด
304 6414853006 นางสาว เจนจิรา ก ามะเริง วิทยาการจัดการ การตลาด
305 6414891003 นางสาว ธนวรรณ คงแสง ครุศาสตร์ เคมี



306 6414891011 นางสาว สกาวใจ ทัศนิตย์ ครุศาสตร์ เคมี
307 6414891007 นางสาว กนกวรรณ แซ่ล้ิม ครุศาสตร์ เคมี
308 6414853013 นางสาว สิริมา ปราบไพรินทร์ วิทยาการจัดการ การตลาด
309 6414853005 นางสาว จันทร์ทะนี พูนประเสริฐ วิทยาการจัดการ การตลาด
310 6414911014 นางสาว พิมพ์สุดา อกนิษฐวงศ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
311 6414911004 นางสาว จิรพัฒน์ สุขใจ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
312 6414911028 นางสาว สุธิดา ข าดี ครุศาสตร์ ชีววิทยา
313 6414911027 นางสาว สิรีธร กาญจนโชคพิพัฒน์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา
314 6414623010 นางสาว อินทิรา สุขโภคา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
315 6414623004 นางสาว ชญานิษฐ์ ร่วมโพธ์ิรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
316 6414053023 นางสาว สริตา สงเคราะห์กุล วิทยาการจัดการ การจัดการ
317 6414053015 นางสาว ปนัดดา เติมแต้ม วิทยาการจัดการ การจัดการ
318 6414621030 นางสาว พรรณวษา สุขใจ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
319 6414053028 นางสาว เทียนทิพย์ นาคสาย วิทยาการจัดการ การจัดการ
320 6414053035 นางสาว อริสรา เกิดประวัติ วิทยาการจัดการ การจัดการ
321 6414853016 นางสาว ทัศนีย์ เหมวิวรรณ วิทยาการจัดการ การตลาด
322 6414853012 นางสาว ภาวิณี มาธิ วิทยาการจัดการ การตลาด
323 6414853014 นางสาว หทัยชนก พ่ัวคูขาม วิทยาการจัดการ การตลาด
324 6414621003 นางสาว กัญญาภัค สุยะตุ่น วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
325 6414621034 นางสาว วรนุช ล าทองมา วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
326 6414811010 นางสาว พิชญา หาญพล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

327 6414811005 นางสาว นภัสวรรณ หาญพล วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

328 6414812017 นางสาว ธาราทิพย์ แสนสุขสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

329 6414621010 นางสาว ชนาคิณย์ ค าอ่อน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
330 6414811002 นางสาว ณัฐติยา นวยุทธ์ิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

331 6414811035 นางสาว มัญฑิตา ปาวะรีย์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

332 6414621008 นางสาว พิยดา ลาภพูล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
333 6414053043 นาย รณกฤต นิมิตรพันธ์ุ วิทยาการจัดการ การจัดการ
334 6414852033 นาย ณัฐิวุฒิ เมฆาวณิชย์ วิทยาการจัดการ การตลาด
335 6414361005 นาย ธีรชัย ศรีไพล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
336 6414973004 นางสาว จารุวรรณ พลอยสมุทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
337 6414973018 นางสาว โพธ์ิธิดา ม่ิงอรุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
338 6414053031 นางสาว พลอยชมภู แสงหงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
339 6414053018 นางสาว มนัชญา แสงเงิน วิทยาการจัดการ การจัดการ



340 6414452015 นาย ณัฐพงศ์ กือเจริญ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
341 6414452016 นางสาว พลอยไพลิน แก้วสว่าง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
342 6414452020 นางสาว สโรชา สงเคราะห์กุล วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
343 6414911025 นางสาว พิราวรรณ ทองคง ครุศาสตร์ ชีววิทยา
344 6414991032 นางสาว สิริวัฒนา แดงงาม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

345 6414611010 นางสาว นฤมล แม่นปืน ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
346 6414991026 นางสาว หทัยรัตน์ ทับทิม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

347 6414251006 นางสาว ยุรดา วงษ์สกุล วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
348 6414251001 นางสาว จันทราภา เห็ดตูม วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
349 6414811029 นางสาว ดาธิณี คงดี วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

350 6414811028 นางสาว ณัฐธิดา ดิษเพ็ง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

351 6414811020 นางสาว เกสรา สาทิพะจันทร์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

352 6414811023 นางสาว วาสนา ยูนิลา วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

353 6414871005 นางสาว ฐิฌากรณ์ เอ่ียมประโคน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
354 6414973025 นางสาว ศยามล อภิบาลศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
355 6414371018 นางสาว อริศรา บุญมาศ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)

356 6414052037 นางสาว พรรณภา ทวาเรศ วิทยาการจัดการ การจัดการ
357 6414052022 นางสาว รุ่งทิวา พลไชยขา วิทยาการจัดการ การจัดการ
358 6414812007 นางสาว ธรณัส พุงธิราช วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียวและนวัตกรรมการบริการ

359 6414851010 นางสาว ธนภรณ์ จงเยือกกลาง วิทยาการจัดการ การตลาด
360 6414851001 นาย กิตติทัต ดีชัย วิทยาการจัดการ การตลาด
361 6414162028 นางสาว อริสา สมคิด ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
362 6414162023 นางสาว สุชัญญา ใจกล้า ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
363 6414621011 นางสาว ณัฏฐาพร นาคสกุล วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
364 6414851007 นางสาว ณัฎฐณิชา สุขสากล วิทยาการจัดการ การตลาด
365 6414851013 นางสาว เนตรนภาพร พันธุนาค วิทยาการจัดการ การตลาด
366 6414851014 นางสาว ประกายมาศ แต้มพงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด
367 6414851006 นางสาว ชลวรา สวนอารัญ วิทยาการจัดการ การตลาด
368 6414971013 นาย จิรภัทร สุวรรณโชติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
369 6414882012 นางสาว อานันตยา เจริญสุข ครุศาสตร์ ภาษาไทย
370 6414202019 นาย พิทวัส ย้ิมสอาด ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
371 6414051039 นางสาว ธัญชนิต พุ่มทอง วิทยาการจัดการ การจัดการ
372 6414051034 นาย ศุภวิชญ์ สบายรูป วิทยาการจัดการ การจัดการ
373 6414051006 นาย จิราวัชร เงินดี วิทยาการจัดการ การจัดการ



374 6414852028 นางสาว แพรวา เพ็ชหลาย วิทยาการจัดการ การตลาด
375 6414502008 นาย ทัตพงศ์ แจ้งตระกูล ครุศาสตร์ พลศึกษา
376 6414882013 นางสาว กมลชนก รามหร่ิง ครุศาสตร์ ภาษาไทย
377 6414052034 นาย บริวัตร ผสมทรัพย์ วิทยาการจัดการ การจัดการ
378 6414443033 นางสาว อริสรา นิลอรรถ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
379 6414882022 นางสาว ปริชาติ สาธราลัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย
380 6414502016 นางสาว ปวีณ์นุช ศรัทธา ครุศาสตร์ พลศึกษา
381 6414502009 นาย ธนกร ย่ังยืน ครุศาสตร์ พลศึกษา
382 6414882017 นางสาว พรพรรณ ศรีประเสริฐ ครุศาสตร์ ภาษาไทย
383 6414882019 นางสาว อลิชา จันทร์ลา ครุศาสตร์ ภาษาไทย
384 6414882008 นางสาว เพชรดา วัฒนชัยย่ิงยง ครุศาสตร์ ภาษาไทย
385 6414991050 นางสาว เอมมิกา อุ่นแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

386 6414841024 นางสาว ภัทรสุดา ศรีนิเทศ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

387 6414991039 นางสาว อัจจิมา มณีนวล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

388 6414181006 นางสาว อัชฌา จันทบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีประยุกต์
389 6414852036 นาย ปิยะราช เทียมสุข วิทยาการจัดการ การตลาด
390 6414852049 นางสาว รุ้งรัมภา อุปเวช วิทยาการจัดการ การตลาด
391 6414851033 นางสาว พัชราพร พงษ์ลคร วิทยาการจัดการ การตลาด
392 6414852038 นางสาว สุคนธา คล้ายสวน วิทยาการจัดการ การตลาด
393 6414202015 นางสาว พันพัสสา พรงาม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
394 6414202012 นางสาว นราเกตน์ ถีถาวร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
395 6414202025 นางสาว วิมลรัตน์ เอ๊ียวเจริญ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
396 6414202023 นางสาว รวิวรรณ สายเสาร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
397 6414202017 นางสาว พกาวรรณ แก่นน้อย ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
398 6414852027 นางสาว พัชรินทร์ ม่ิงเมือง วิทยาการจัดการ การตลาด
399 6414202022 นางสาว เยาวเรศ จันทร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
400 6414202013 นางสาว นิโลบล สุธรรม ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
401 6414202009 นาย ณัฐพล นาคตระกูล ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
402 6414852050 นาย ณรงค์ศักด์ิ เดชะ วิทยาการจัดการ การตลาด
403 6414991002 นางสาว เกวลิน น้อยสิน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

404 6414991033 นางสาว สิวิกา ก้อนราช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

405 6414551012 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
406 6414551005 นางสาว ธิดารัตน์ นารายณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
407 6414551009 นางสาว วิภารัตน์ ประกอบกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย



408 6414551004 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา ตรากลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
409 6414551010 นางสาว ศิริลักษณ์ สิงห์สถาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
410 6414551014 นางสาว จรัสพร กมลชัยพาณิชย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
411 6414551006 นางสาว ชุติกาญจน์ พรหมพิชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
412 6414551017 นางสาว ชนินาถ นิยมฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
413 6414551001 นางสาว กฤษณา พานิชการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
414 6414551011 นางสาว ศุภิสรา น้อยถนอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
415 6414991020 นางสาว สุภลักษณ์ ลบบ ารุง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

416 6414991009 นางสาว ภาวิณี ด่านกระโทก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

417 6414991001 นางสาว กรรณิการ์ ส าเร็จ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

418 6414991035 นางสาว อรปรียา ดาราศร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

419 6414181003 นางสาว วรรณนิภา อ่อนรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีประยุกต์
420 6414591018 นางสาว วิภาดา มาลัย นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ือดิจิทัล)

421 6414622037 นางสาว ขวัญฤทัย นักมวย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
422 6414052026 นาย ณัฐวุฒิ บุญชู วิทยาการจัดการ การจัดการ
423 6414541025 นาย ศิวกร ธรรมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
424 6414541003 นาย จตุรวิทย์ สุทธิอาคาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
425 6414211007 นางสาว บงกช ฤทธ์ิเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
426 6414211020 นางสาว บุญสิตา แก้วเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา
427 6414592003 นางสาว เกศสุดา วุฒิ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

428 6414921012 นาย ภัทรพล จันทเกษร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

429 6414921015 นางสาว อนันตญา สิทธิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

430 6414921011 นางสาว พัณณิตา คุ้มครองทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

431 6414921008 นางสาว ปรีชญา ปัญญาวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

432 6414921016 นางสาว เอ้ือมดาว หลายกนก วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

433 6414621029 นางสาว พัณณิตา พูลพิพัฒน์ วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
434 6414592029 นางสาว เลียะสา มานเหมือน นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

435 6414921006 นางสาว นวรัตน์ สังข์ขาว วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

436 6414871004 นางสาว ชนากานต์ ถาวรวงศ์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
437 6414871019 นางสาว วนิดา บุญศรี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
438 6414712009 นางสาว ปภัสสร บุญตา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
439 6414372004 นางสาว นัตติกา สมบูรณ์ทรัพย์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)

440 6414921005 นาย อริณชัย ศรีกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

441 6414851003 นางสาว ชลธิชา เช้ือวงษ์ วิทยาการจัดการ การตลาด



442 6414201026 นางสาว สุลักษณา นรากร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
443 6414201010 นางสาว นววรรณ บรรจงการ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
444 6414201024 นางสาว จิดาภา แปลงสุวรรณ์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
445 6414201011 นางสาว น้ าทิพย์ พ้ืนชนะ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
446 6414201012 นางสาว นิพาดา สุทธิผ่าน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
447 6414201019 นางสาว ญาดา ยอดยัง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
448 6414201015 นางสาว ปิยมาศ ค าปัน ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
449 6414201006 นางสาว ณัฐริกา ปิดตาทะสัง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
450 6414201017 นางสาว พัชรินทร์ พุ่มทอง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
451 6414712017 นาย ภัทรพล บุญให้ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
452 6414712024 นาย วาทิวุทธ สัมมา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
453 6414311016 นาย ศุภกร ตอนศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
454 6414311010 นางสาว บุญญรัตน์ ธงอาสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์
455 6414712006 นางสาว ณิชารีย์ ชาติศักด์ิยุทธ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
456 6414881014 นางสาว พรรณลดา ปันณาศรี ครุศาสตร์ ภาษาไทย
457 6414881006 นางสาว แพรไหม เรืองศรี ครุศาสตร์ ภาษาไทย
458 6414541014 นางสาว ภาวินี สกุลมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
459 6414541015 นางสาว มัณฑนา กอบสาริกรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
460 6414201020 นางสาว ศรัญญา พลทะรักษา ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
461 6414592032 นางสาว กิตติมา เดชบุญ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

462 6414541004 นางสาว จิราภรณ์ ศรีคงรักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
463 6414201021 นาย ยศภัทร สุขไกร ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
464 6414711002 นางสาว กานต์พิชชา เพียรประเสริฐ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
465 6414841049 นางสาว ชลธิชา แซ่อ๋ึง วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

466 6414841048 นางสาว ฐิติวรดา บริพันธ์ุ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

467 6414341011 นางสาว วรภา ดุลยะพินิจ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

468 6414592012 นาย สุขประเสริฐ ดวงแป้น นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

469 6414592015 นาย ศุภสิน อินอ าพร นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

470 6414592002 นางสาว จินตมณี พันธ์ชัยทิพย์ นิเทศศาสตร์ การส่ือสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

471 6414442024 นางสาว ปิยาภรณ์ นิยมนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
472 6414442002 นางสาว กรรวี เตบุญมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
473 6414841002 นางสาว ปณิตา สืบป่วน วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

474 6414841001 นางสาว ก่ิงแก้ว คงเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

475 6414021004 นางสาว ภัคจิรา พาลวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน


