
ที่ รหัส ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา/โปรแกรมวิชา

1 554270105 นาง ชาลี ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

2 554270118 นาย วรรณชัย เหล่าทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

3 554270122 นาย สรวิชญ์ เรือนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

4 544270115 นาง สิริมา เปียอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

5 554270125 นาย อุดม เสือดอนกลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

6 574140143 นางสาว กานดา เข็มศร คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

7 574140104 นาย ชนก เชียงมูล คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

8 574140123 นางสาว นิศา วรอินทร์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

9 564140111 นางสาว นิษากรณ์ เหล่าเขตกิจ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

10 574140126 นางสาว ปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

11 574140128 นางสาว พัชรี หอมร่ืน คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

12 564140213 นางสาว รัตนา ฟูมั่น คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

13 574140133 นาง ศิริวรรณ กันศิริ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

14 574140144 นางสาว สมหญิง บุษดี คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

15 574140113 สิบเอก อนุสรณ์ คํามี คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

16 574140138 นาง อภินันท์ สีขํา คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

17 564140131 นาย เอกพันธุ์ ทิพย์นาวา คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา

18 534840130 นาย พิเชษฐ์ ภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

รายชือ่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2559-2560



19 574840112 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

20 551120743 นาย โสภณ ดวงป๎ญญาสว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

21 551121515 นางสาว อัจฉราพรรณ ขัดทาน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

22 551120832 นางสาว อัญมณี บุตรวงศ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

23 551120811 นางสาว นฤมล พึง่กุศล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

24 551120807 นางสาว อลิสา มะริด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

25 551120332 นาย จักรพันธ์ ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

26 551120833 นาย ป๎ญญา ดินไธสง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

27 551120627 นางสาว พิมภาพร แจ่มหม้อ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

28 551121625 นางสาว เรณู ใจแป้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

29 551121607 นางสาว วรรณี สว่างเจริญลาภ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

30 551121626 นางสาว ชนาภา แพงทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

31 551120620 นาย รัชชานนท์ สุนันตาวงศ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

32 551121617 นางสาว แก้วสุดา พุทธมงคล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

33 551121511 นางสาว ภริตา เกิดมี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

34 551120802 นางสาว สิริรักษ์ เกตุศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

35 551121512 นางสาว สุภารัตน์ โพธิร์อด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

36 551121651 นางสาว รักชนก พนาทักษิณาวรรต คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

37 551120306 นางสาว ศรีสุดา จ่าเหว่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

38 555120226 นางสาว สุขดา ศักด์ิชัยบูรณ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



39 551121316 นางสาว จารุวรรณ สกุลกสิกร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

40 551121644 นางสาว ทักษพร ทองสังข์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

41 551121917 นางสาว สุพรรษา กันยะพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

42 551120810 นาย วรเมธ พินิจมนตรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

43 551121609 นางสาว นริศรา เงินขาว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

44 551120202 นางสาว วรางคณา สงวนสุข คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

45 551120806 นางสาว ศิริกุล แสงศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

46 551121007 นางสาว ศิวิมล สิทธิกุล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

47 551120827 นางสาว ชนกพร สุวรรณทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

48 551120312 นางสาว ธวัลรัตน์ โถงโฉม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

49 551121108 นางสาว จาวิกกา แซ่เฮ่อ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

50 541121507 นางสาว กฤติยา ศรีสมุทร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

51 551121823 นางสาว จันทร์จิรา จันทะคุณ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

52 551121550 นางสาว ทิพย์จุฑา แมลงภู่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

53 555120203 นาย ธนัตถ์กรณ์ ถาตา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

54 545120234 นางสาว วิภาพร เถื่อนแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

55 551121822 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณโชติ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

56 551120816 นาย ภาคภูมิ ศรีตะลา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

57 551121652 นางสาว ฉัตรทริกา เหล่าประชา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

58 551121528 นาย ประพันธ์ เผือกหอม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



59 551121508 นางสาว สิริรัตน์ คีรีพิสุทธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

60 551121139 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วเสถียร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

61 551120805 นางสาว ธนพัต เต่าหอม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

62 531120728 นางสาว ศิริกาญจณ์ น้อยวัด คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

63 551121531 นางสาว นภาพรรณ ช่อชั้น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

64 551120130 นางสาว ปองหทัย ปริกเปรม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

65 551121748 นางสาว พัชรี ป๎ญญาสงบ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

66 551121912 นางสาว ฐานิตา ใจแสน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

67 551120818 นางสาว นุชจรี เฉยสวัสด์ิ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

68 555120222 นางสาว พนิดา วนาไพศาลสุข คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

69 551121709 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นงลักษณ์ กรินวงศา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

70 551120405 นาย ยุทธนา ขําโยม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

71 551321006 นางสาว อัจฉราพร เมทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

72 551121544 นางสาว จันทมาศ กรินทะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

73 551120601 นางสาว จุฑามาศ แก้วมณี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

74 551121534 นางสาว นิศาชล สุระ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

75 551121527 นางสาว อรพรรณ นุธิกูล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

76 551120316 นางสาว ธารารัตน์ เอี่ยมคล้าย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

77 551121848 นางสาว นภาลัย เข้มขัน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

78 551120839 นางสาว นิตยา จันทร์เขว้า คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



79 551120423 นางสาว พรพิมล ทองพันธ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

80 551120636 นางสาว รัตมณี อุ่มโอราญ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

81 551120819 นาย กรกช สีกล่อม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

82 551120117 นางสาว จุฑารัตน์ เถาตะมะ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

83 551121806 นางสาว ชลธิชา เรือนป๎ญญา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

84 551121526 นางสาว สุนิษา แตงบุญรอด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

85 551121746 นางสาว พิมพ์พิชชา พยานเขตการณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

86 551321017 ว่าทีร้่อยตรี สกุล อยู่สุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

87 551120704 นาย อธิวัฒน์ ตันพรมเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

88 555120118 นางสาว กุลจิรา พุฒวงศ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

89 551121603 นางสาว ชลธิชา โชติช่วง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

90 551120438 นางสาว ธัญลักษณ์ สาแก้ว คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

91 551120643 นางสาว ปริญญา เปีย่มแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

92 551121604 นางสาว ศิริพร รุ่งสว่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

93 551120646 นางสาว นันทวัน วิรุณภักด์ิ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

94 551120823 นางสาว ธนพร ดีประเสริฐ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

95 551120404 นาย สิทธิกร ศรีโยธา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

96 551121741 นางสาว อารีรัตน์ สุริวงษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

97 551120225 นางสาว ธนาภรณ์ อักษรชัย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

98 551121650 นางสาว ปนัดดา คําหอม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



99 551120304 นางสาว รักษิกา แช่มโตนด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

100 551121614 นางสาว ศิราวรรณ เอี่ยมพงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

101 551321012 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินไผ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

102 551120143 นางสาว ชญานิศา ศิระพรธนารัชต์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

103 551121541 นางสาว ขวัญฤดี ผิวพิมดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

104 551121543 นางสาว จิราภรณ์ จันทร์อิน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

105 551321002 นางสาว สุมณฑา เทีย่งดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

106 551120303 นางสาว ชาลิสา มณีรัตน์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

107 551121514 นางสาว ณัฏฐณิชา ขําปาน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

108 551121915 นางสาว กนกรัตน์ รัตตะประทุม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

109 551121404 นาย วรกร เรืองอัมพร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

110 551121546 นางสาว สาธิดา สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

111 551121629 นางสาว สุพัตทรา วงษ์ดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

112 551121523 นาย ธนศักด์ิ จันสุพรรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

113 551120126 นางสาว นารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

114 551120439 ว่าทีร้่อยตรี ประสิทธิ์ โพธิพ์ันธ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

115 551121203 นางสาว รุ่งทิพย์ อย่างคุณธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

116 551121826 นางสาว สมร ตระกูลศรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

117 551120836 นางสาว สุวรรณา ป๎ญญานาค คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

118 551120326 นางสาว ขนิษฐา บุญช่วย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป



119 551120402 นางสาว ชรัตน์ ยิ้มละม้าย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

120 551120603 นางสาว ณัฐพร วรโชติ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

121 551121009 นาย ธีรวุฒิ บุญสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

122 551120609 นางสาว บุษรินทร์ ตาคะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

123 551121919 นางสาว ศิริพร ดวงเวียง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

124 551121729 นางสาว ศิริรัตน์ จงสถาพรพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

125 551120850 นาย สหรัฐ จันทร์ศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

126 551120606 นางสาว สุดารัตน์ วงษ์ทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

127 551120214 นางสาว พรพรรณ ชลชิดพนา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

128 551121810 นางสาว วิไลพร แซ่กือ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

129 551120111 นางสาว สิรินภา จิตรอมร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

130 551121601 นางสาว ฉวีวัลย์ งามเปรียบ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

131 551121519 นางสาว มณฑา แก้วทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

132 551120107 นางสาว รัตมณี ปานนา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

133 551120614 นางสาว สุทธิดา กลํ่าฉ่ํา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

134 551121811 นางสาว นันทนา ดิษสวน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

135 551120232 นางสาว สุธิชา น้อยคํา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

136 551121530 นางสาว เบญจวรรณ เข็มทราย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

137 551120826 นางสาว วิลาสินี จริยา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

138 551121819 นางสาว ณัฐสุดา หุน่เทีย่ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



139 551120309 นางสาว น้ําทิพย์ อินทป๎น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

140 551121712 นางสาว จริยา ตุ่นมะโรง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

141 551121610 นาย ธีรยุทธ สวนลําใย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

142 551121715 นางสาว พิชญ์สิรี อุดแคว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

143 551121220 นางสาว วิลญา ทอแสงสุวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

144 551121549 นางสาว อุษา พรมเสน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

145 551121701 นางสาว เกวลิน พรมมา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

146 551120220 นางสาว เด่นนภา อินทร์หน่อ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

147 551120605 นางสาว ณัลวีนาช์ ยาโน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

148 551120120 นางสาว ป๎ญญาพร กล่ินทุง่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

149 551120413 นางสาว สุกัญญา วงษ์ใหญ่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

150 551120708 นาย ประเสริฐศักด์ิ กัณทะขัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

151 551120141 นางสาว ภานุพร แสนติ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

152 551121722 นางสาว อรวรรณ มูลชัย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

153 551120430 นางสาว มะลิวัลย์ โทสันทัด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

154 551120208 นางสาว กัญจน์กมล ตนเตชะ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

155 551120219 นางสาว นันทิตา คงทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

156 551121542 นางสาว สุนิสา ฉลองนุกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

157 551121212 นางสาว ปรียานุช เลาว้าง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

158 551120610 นาย ทรงสิทธิ์ โพธิส์ว่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



159 555120236 นาย ธวัชชัย ชุ่มบุญ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

160 551120210 นางสาว สุวิมล พุดฉิม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

161 551121002 นางสาว ศิริกุล ปิน่เพ็ชร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

162 551121639 นางสาว นริศรา ฤกษ์หร่าย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

163 551121425 นาย นิพนธ์ บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

164 551120623 นาย อาทิตย์ ก๊กตระกูล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

165 551120602 นางสาว ชวัลลักษณ์ ไตรวาท คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

166 551121642 นางสาว นพรัตน์ หน่อใหม่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

167 551120824 นาย ปรัชญา โตประพันธ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

168 551120619 นาย จิรัฐฏ์ ปิตตาฝ้าย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

169 551120122 นางสาว สุพัฒตรา นาคนาคา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

170 551120804 นางสาว อารีญา เอี่ยมทุง่ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

171 551121533 นางสาว จิราภา อินถา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

172 551121910 นางสาว สุภัตชา จําปา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

173 551121916 นางสาว จิรารัตน์ จันทัน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

174 551120706 นางสาว กนกพร คงประกอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

175 551120414 นางสาว กนกพร ป๎ญญา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

176 551120513 นางสาว กนกพร อนันโต คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

177 555120231 นางสาว กนกภรณ์ กาล้อม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

178 551121840 นางสาว กนิษฐา นิลาพันธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



179 551120733 นาย กมล สมคิดวิไล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

180 551120814 นางสาว กมลชนก คุ้มคง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

181 551120842 นางสาว กมลชนก ดวงคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

182 551120140 นางสาว กมลพรรณ ศิริมา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

183 551120514 นาย กมลรัตน์ จิตบรรจง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

184 551120128 นางสาว กมลวรรณ กุณาวงษ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

185 551121702 นางสาว กมลวรรณ ด้วงสุข คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

186 555120101 นางสาว กมลศรี นุชเปรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

187 555120238 นาย กรกช นุ่มน้อย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

188 551121618 นางสาว กรณิการ์ สมเเก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

189 551121608 นางสาว กรวรรณ นาคไธสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

190 551121426 นางสาว กรานติมาพร เดชะผล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

191 551321033 นาย กฤติพงศ์ สุวรรณเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

192 551121724 นางสาว กฤติยาณี จ้อยสุ่ม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

193 551120726 นาย กฤษฎา เข็มอุทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

194 551121414 นาย กฤษฎา อุดมลาภ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

195 551120757 นาย กฤษณะ ยิ้มนึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

196 551121535 นาย กฤษณะ แสงคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

197 551121030 นางสาว กฤษณา อามาตมนตรี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

198 551121705 นางสาว กวินธิดา ศิลพร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



199 551120515 นาย กษิดิศ พิมพ์แดง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

200 551121653 นางสาว กัญจนพร เพชรพิมล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

201 551120135 นางสาว กัญญพัชร วงค์บุรี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

202 551120142 นางสาว กัญญารัตน์ การะภักดี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

203 551121843 นางสาว กัญญารัตน์ ถนอมทัพ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

204 551120758 นางสาว กัณฐิกา สุวรรณจันทร์รัศมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

205 551321003 นาย กันตพันธ์ วอนเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

206 551321009 นางสาว กันธิยา เส้าเปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

207 551121911 นางสาว กัลยา สังขะหะ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

208 551120626 นางสาว กาญจน์ประภา พานชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

209 551121704 นางสาว กาญจนา กองแก้ว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

210 551120509 นางสาว กาญจนา นรดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

211 551121504 นางสาว กําไลทิพย์ ป๎น้ทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

212 551120331 นาย กิจจา สมากร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

213 551120410 นาย กิจติพงศ์ ศักดา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

214 555120228 นางสาว กิตปภาภรณ์ คํามา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

215 551121630 นางสาว กุมภา กนกสิงห์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

216 551121431 นาย เกรียงไกร พลกล้า คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

217 551120835 นางสาว เกศกนก พวงทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

218 551121717 นางสาว เกศราพร สอนชิด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



219 551121817 นางสาว เกษร วรวัฒน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

220 551121437 นาย โกศล เกษี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

221 555120205 นาย โกสินทร์ แสงอ่อน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

222 551120348 นางสาว ขนิษฐา ชมชื่น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

223 551121401 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ขนิษฐา ตาเปีย้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

224 551120339 นางสาว ขนิษฐา บุตรสําราญ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

225 551121801 นางสาว ขนิษฐา เพิม่ธัญกิจ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

226 551120441 นางสาว ขนิษฐา หุน่สิงห์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

227 545120233 นางสาว ขวัญจิต ตันใจ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

228 551121732 นางสาว ขวัญชนก โนเล่ียม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

229 545120205 นางสาว ขวัญฤดี สีขาว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

230 541121921 นางสาว ขวัญอุบล พวงป๎ญญา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

231 555120223 นางสาว คนธรัตน์ แสนจันทร์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

232 551121342 นาย คมสันต์ จันทร์ชม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

233 551120302 นางสาว แคทธลียา โพยิ้ม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

234 551120216 นางสาว แคทรียา คชาธาร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

235 551120639 นางสาว จตุพร ชํานาญกิจ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

236 555120133 นาย จตุพล จะวรรณะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

237 551121227 นางสาว จรรยา เด่นนภา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

238 551121721 นางสาว จรินรัตน์ แสนปากดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



239 551121616 นางสาว จริยา ปานจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

240 551121215 นาย จักรกฤษ์ สืบสาตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

241 551120841 ว่าทีร้่อยตรี จักรกฤษณ์ หมอกมืด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

242 551120115 นางสาว จันจิรา คงคํา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

243 551120848 นางสาว จันจิรา จูด้วง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

244 555120208 นางสาว จันทร์จีรา สุธาณวัฒน์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

245 551121750 นางสาว จันทิมา กลางวงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

246 551321025 นางสาว จันทิมา เงินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

247 551121228 นางสาว จันทิมา ฉันทะมิตร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

248 551120533 นางสาว จันทิมา ดีบุญ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

249 551120812 นาย จาตุรงค์ เทพไทย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

250 551120207 นางสาว จารุวรรณ จูด้วง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

251 551120403 นางสาว จารุวรรณ ถาวร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

252 541122812 นางสาว จิตราพร ยอดโยม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

253 551121332 นางสาว จินตหรา มนีนิล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

254 551121637 นางสาว จิรดา วุน่กรัด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

255 551121103 นาย จิรศักด์ิ ทองบุผา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

256 551321040 นางสาว จิราพร สวนภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

257 551120431 นางสาว จิราภรณ์ พลศิริชัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

258 551121725 นางสาว จิราภา จีนะไชย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



259 551121837 นางสาว จีรนันท์ คีรีพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

260 551121314 นาย จีรพงศ์ ดิษสวน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

261 551121032 นาย จีรภัทร อึ่งน่วม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

262 555120240 นาย จีรายุทธ์ มวลคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

263 551120313 นางสาว จุฑาทิพย์ สารมโน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

264 551121116 นางสาว จุฑาภรณ์ ตันติโรจน์รัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

265 551121640 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑามาศ คะหงวน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

266 551120422 นางสาว จุฑามาศ จันทวัง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

267 551120124 นางสาว จุฑามาศ จําปี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

268 551120240 นางสาว จุฬาลักษณ์ ด่านปาน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

269 551121024 นาย เจตนา ทับทิม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

270 551121634 นางสาว เจนจิรา จันทร์โม้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

271 551120510 นางสาว เจนจิรา วงษ์คําลือ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

272 551121710 นางสาว เจนจิรา อนุรักษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

273 555120219 นางสาว ฉัตทริกา แย้มชื่น คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

274 551120408 นาย ฉัตร ทองอ่อน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

275 551121204 นาย ฉัตรกริช ประเสริฐไทย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

276 551120532 นาย ฉัตรตระกูล คํามูล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

277 551120319 นาย ฉัตรมงคล จักรปา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

278 551121109 นาย เฉลิมพงษ์ พิลึก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา



279 551121229 นางสาว ชญาภา อริยะดิบ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

280 551121302 นางสาว ชฎากานต์ จันขวา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

281 545120238 นางสาว ชนาพร อินฟูลํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

282 551121403 นางสาว ชนาภา เหล่ารอด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

283 551120321 นางสาว ชมพูนุช มาเพิม่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

284 551120105 นางสาว ชไมพร ชื่นจินดา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

285 551120501 นางสาว ชไมพร ไชยะฉัตร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

286 551121745 นาย ชยากร พึง่พุม่ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

287 551121825 นางสาว ชลธิชา ม่วงสังข์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

288 541121429 นางสาว ชลธิดา สัญญะวิชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

289 555120216 นางสาว ชลนิชา ใจหาญ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

290 551120222 นางสาว ชลิดตา ทองศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

291 551120815 นางสาว ชัญญา จันทพาท คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

292 551121337 นาย ชัยณัฐ ทอดเสียง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

293 551121039 นาย ชาญชัย แสงสุริยะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

294 555120241 นาย ชาญณรงค์ ล้านคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

295 551120531 นาย ชาตรี ภูแ่ฟง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

296 551121829 นางสาว ชาลิสา ยาเจิม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

297 551120112 นางสาว ชุดาภา เลาหมู่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

298 551121631 นาย ชุติพงษ์ กระต่ายทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



299 551121433 นางสาว ชุติมา จันทรเสวตนันท์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

300 551121424 นางสาว ชุติมา เจริญชัยพนา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

301 551120502 นาย เชาวฤทธิ์ ชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

302 551121909 นาย โชคชัย ทองอรุณศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

303 551121814 นาย ไชยเชษฐ์ อ่าํนวล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

304 551121621 นางสาว ญาณี แสงศิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

305 551121513 นางสาว ฎาราวรรณ แสงเพชร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

306 551121421 นางสาว ฐิติมา แก้วกําเนิด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

307 551120419 นางสาว ฐิติมา พูลทรัพย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

308 551120629 นางสาว ฐิติมา อินชเง้อ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

309 551121141 นาย ณฐกฤษณ์ มีเงิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

310 531121610 นาย ณฐพร คมขํา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

311 551120711 นาย ณัฐชนนท์ แก้วปล่ัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

312 551121647 นางสาว ณัฐธนวรรณ จันทร์ตุ้ย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

313 551120750 นาย ณัฐพงศ์ ตาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

314 551121516 นาย ณัฐพงศ์ พรมบุญชู คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

315 551121006 นาย ณัฐพงศ์ รักงาม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

316 551120656 นาย ณัฐพงษ์ ครองป๎ญญา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

317 551121028 นาย ณัฐพล เด่ียววาณิช คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

318 551121111 นาย ณัฐพล ทัดเทียมพงษ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา



319 551121304 นาย ณัฐภัทร กุนามา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

320 551121914 นางสาว ณัฐรียา หมายมี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

321 551120204 นางสาว ณัฐวรรณ ทองมั่ง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

322 551120530 นาย ณัฐวุฒิ บวบมี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

323 555120225 นางสาว ณันริกา วารินสุ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

324 551120417 นางสาว ณุธิดา สิบหยอม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

325 551121627 นาย ดนัย วงษ์เมืองแก่น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

326 551121029 นาย ดนุภาพ บัวนาเมือง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

327 551120613 นางสาว ดลยา พนิกรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

328 551120411 นางสาว ดวงกมล มูลดวง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

329 551121734 นางสาว ดวงนภา เกษาพร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

330 555120131 นางสาว ดวงนภา เยี่ยมยอดพนา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

331 551120630 นางสาว ดวงนภา หม่อโป๊ะกู่ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

332 551121713 นางสาว ดารณี จันทะปะขาว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

333 551120544 นาย เดชชาติ ศรีโยธา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

334 551121038 นาย ติณณภพ จันทร์จํารูญ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

335 551121112 นาย ไตรรัตน์ บัวเผียน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

336 541123014 นาย ทรงพล ไม้หอม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

337 551120134 นางสาว ทวินันท์ เกตุคุ้ม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

338 551120715 นาย ทวีรัชต์ ดิบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา



339 551121143 นาย ทวีรัฐ ชมภู คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

340 551121428 นาย ทศพร เรืองปุย้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

341 551120308 นาย ทักษ์ดนัย อนุสนธิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

342 551120545 นางสาว ทับทิม โมฮัมเหม็ด คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

343 551121303 นางสาว ทับทิม เอมแสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

344 551120702 นาย ทัศน์พล สีม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

345 551120328 นางสาว ทัศนีย์ ชูชื่น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

346 551121501 นางสาว ทิชากร แสนพลอ่อน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

347 551120724 นางสาว ทิตยาทร อ่อนยิ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

348 551121013 นางสาว ทิพยวรรณ นุ่มเกล้ียง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

349 551120226 นางสาว ทิพวรรณ สวนแจ้ง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

350 551120539 นางสาว ทิพาภรณ์ เพ็งเอี่ยม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

351 551121027 นาย เทพพร สีมารัก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

352 551321038 นางสาว ธนพร เต่าหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

353 551121325 นาย ธนวัต สุขจิตร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

354 551121324 นาย ธนวัตน์ วัดเกล้ียพงษ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

355 551120644 นางสาว ธนัญญา จันทร์ศิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

356 551121418 นาย ธนันชัย หลับภา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

357 551120647 นางสาว ธนาพร ทองดอนเก็บ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

358 551121335 นาย ธนาวุฒิ คํานุชนารถ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา



359 555120204 นาย ธนาวุฒิ ธเนศพนาไพร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

360 551121003 นาย ธนาวุฒิ สุทธิวิลัย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

361 551120340 นางสาว ธมาพร ขันหล้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

362 551321026 นาย ธวัชชัย นําปุด๊ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

363 551120516 นาย ธวัชชัย พิลาทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

364 551121134 นาย ธวัชชัย วัดน้อย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

365 551121224 นางสาว ธัญญธร ตะลิดโณ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

366 551120415 นางสาว ธัญญเรศ ก้อนจันทร์เทศ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

367 551121438 นางสาว ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

368 551120336 นางสาว ธัญญาลักษณ์ นาเบ้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

369 551120342 นางสาว ธาราภรณ์ สายทองดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

370 551121844 นางสาว ธิดา ชัยยโคจร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

371 551121727 นางสาว ธิตินันท์ จิ๋วกาวี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

372 551121119 นาย ธิเบศร์ นพเคราะห์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

373 551121641 นางสาว ธิราภรณ์ ศรศิลป์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

374 551121648 นางสาว ธิสาชล สิทธิราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

375 551121547 นาย ธีร์ดนัย ทองอ่อน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

376 551120817 นางสาว ธีรารัตน์ ช้อยชด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

377 551121247 นางสาว ธีรารัตน์ ชีวสิทธิยานนท์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

378 551321005 นาย ธุวานนท์ แต้มด่ืม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์



379 555120202 นาย นครินทร์ บุปผาอมรศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

380 551120429 นางสาว นงนภัส พลนอก คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

381 555120234 นางสาว นฏกร แก่นเมือง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

382 551120720 นาย นพเก้า วิรัชลาภ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

383 551120407 นาย นพดล หิรัญ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

384 551121518 นาย นพดล อถมพรมราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

385 551120828 นาย นพรัตน์ ต้นทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

386 551120320 นางสาว นพวรรณ ชิราวัธน์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

387 541122825 นางสาว นภัสกร มหาวรรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

388 551121021 นาย นภัสพงศ์ ดีจิ๋ว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

389 551120641 นางสาว นภาพร ปิน่มณี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

390 551121605 นางสาว นภาวรรณ จันมา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

391 551120746 นาย นราธิป คํานึงครวญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

392 551121620 นางสาว นรีรัตน์ บุญฟู คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

393 555120211 นางสาว นฤมล เด่นนภา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

394 551120229 นางสาว นฤมล อินทร์จันทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

395 551121410 นาย นวมินทร์ อินต๊ะวงค์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

396 551121144 นาย นักรบ ศิริเทพ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

397 551321024 นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

398 551121808 นางสาว นัฐพร หอมร่ืน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



399 551121551 นางสาว นัทธินันท์ หนองหลวง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

400 551120640 นางสาว นันท์นลิน อุปพงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

401 551121731 นางสาว นันทนา แสนอุบล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

402 551120211 นางสาว นาตยา มธุรส คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

403 551121330 นางสาว นารีนาถ ป๎ญญางาม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

404 551121407 นางสาว นารีรัตน์ นพดล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

405 541120247 นางสาว นิตยา เทียนสันต์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

406 551120235 นางสาว นิตยา สารารัตน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

407 551120136 นางสาว นิตยา อุบัตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

408 551121638 นางสาว นิธิวดี รอดกสิกรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

409 551121412 นาย นิพนธ์ โมลาลาย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

410 551121020 นาย นิรุต จงประเสริฐ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

411 555120116 นางสาว นิศาศิริ แสนคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

412 551121040 นาย นิสิต รักพ่วง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

413 551120129 นางสาว นุจรี โพอ้น คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

414 551121517 นางสาว นุชจรี ดวงหิรัญ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

415 551120546 นางสาว นุชบา จูมาศ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

416 551120221 นางสาว นุชาดา จันทะกาว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

417 551121132 นาย นุศร ชาลีเขียว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

418 551120315 นางสาว นุสบา กุลนาดา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป



419 551321011 นางสาว นุสรา เนตรภู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

420 555120224 นางสาว เนตรนภา รูปขํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

421 551321028 นาย บดินทร์ กลัดทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

422 551121524 นางสาว บรรณรักษ์ ท่อนทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

423 551120542 นาย บรรพต ไชยเสน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

424 551120622 นางสาว บุญญาพร คํ่ายัง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

425 551121420 นางสาว บุณยนุช สมุดหล้า คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

426 555120221 นางสาว บุษบา - คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

427 551121830 นางสาว บุษบา ภูผาเวียง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

428 551121126 นางสาว เบญจมาศ อินทร์ทับ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

429 551120728 นาย ปณต แก้วกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

430 551121842 นางสาว ปนัดดา พันธ์บานชื่น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

431 541122719 นางสาว ปพิชญา อินคําพร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

432 551120425 นางสาว ปภัสรา ขุมทรัพย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

433 551121838 นางสาว ปภัสรา สายป่าน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

434 551120608 นางสาว ปภาวรินทร์ สุพรรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

435 551120507 นางสาว ประกายมาศ ผิวบางกูล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

436 551121025 นาย ประธาน จิตรมา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

437 551121310 นาย ประพันธ์ศักด์ิ จันทร์สุข คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

438 555120218 นางสาว ประวีณา อภิวงษ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



439 551121137 นาย ประสิทธิ์ อินตา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

440 551120440 นาย ปรัชญา ดารินทร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

441 551120843 นาย ปรัญญา บุญทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

442 551121737 นางสาว ปรารถนา พิมพ์พา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

443 551121309 นางสาว ปริรัญญา คงฟ๎ก คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

444 551121339 นางสาว ปรียา สระบัวบาล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

445 551120333 นางสาว ปรียาภรณ์ มะณีทูล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

446 551120634 นางสาว ปลายฟ้า เจริญสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

447 551121744 นาย ป๎ญญา ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

448 551120652 นางสาว ปาติมา เสนารินทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

449 551121427 นางสาว ปานฝ๎น ทิพย์ชาญ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

450 551121728 นางสาว ปาริฉัตร มานพมณี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

451 551121703 นางสาว ปาริชาต จันทร์ฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

452 541121515 นางสาว ปาลิตา นันทิพัฒน์นนท์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

453 551120521 นางสาว ปิยรัตน์ หวานอารมณ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

454 551121044 นาย ปิยะฉัตร ปานทิพย์สิริ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

455 551121343 นางสาว ปิยาภรณ์ แก้วเรือง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

456 551120234 นางสาว ปิยาภรณ์ จันเทพา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

457 551121022 นาย พงศกร ปะระปิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

458 555120235 นาย พงศธร เพชรคีรีรัฐ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



459 551121405 นาย พงษ์สิริ มั่นเขตกร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

460 551121140 นาย พชร กุญชะโมรินทร์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

461 551120654 นางสาว พชร ยอดสิน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

462 551121847 นางสาว พรนภา ดีบัวใหญ่ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

463 551121718 นางสาว พรประภา สอนชิต คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

464 555120123 นางสาว พรพิกุล ใจศิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

465 551121836 นางสาว พรพิมล เงินทอง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

466 551121719 นางสาว พรพิศ กะนะ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

467 551120215 นางสาว พรสุดา อนันต์สายทิพย์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

468 551120239 นางสาว พรอุมา เพียรธัญญกิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

469 551121313 นาย พัชรพล อ่อนนุ่ม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

470 545120215 นางสาว พัชรา คําป๎ญญา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

471 551120406 นางสาว พัชรา ถกลกวิน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

472 555120229 นางสาว พัชราภรณ์ แสนใจ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

473 551120113 นางสาว พัชรินทร์ บางเอี่ยม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

474 551121434 นางสาว พัชรี กิรัมย์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

475 541121428 นางสาว พัชรี ทะนวนรัมย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

476 551120137 นางสาว พัชรี ทาสา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

477 551121529 นางสาว พันธุท์ิวา จุฬาลักษณ์สิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

478 551121613 นางสาว พัสตราภรณ์ พิมพา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



479 551120503 นางสาว พาณินี เพ็ชรกล้า คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

480 555120142 นางสาว พิชญ์นรี กาญจนสิงห์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

481 551120745 นาย พิเชษฐ์ อุปละ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

482 551120421 นางสาว พิตรานรี ปิน่มณี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

483 551121821 นางสาว พิมพ์ชนก เห็นพร้อม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

484 551120508 นางสาว พิมพ์ประกาย บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

485 551120437 นางสาว พิมพ์ผกา แก้วขํา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

486 551121138 นางสาว พิมพ์ผกา ตาลํา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

487 555120245 นางสาว พิมพิศา ผานาค คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

488 551120517 นางสาว พิราวรรณ โกสุม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

489 551121812 นางสาว พุทธพร เรืองรัตน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

490 551121142 นาย พูลศักด์ิ ร่ัวกุล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

491 551121503 นางสาว เพ็ญพักตร์ ปิน่เพ็ช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

492 551121815 นางสาว เพ็ญศิริ สุโพธิช์ัย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

493 551121031 นาย ไพรสนธ์ บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

494 551321042 นาย ไพโรจน์ ยอดคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

495 551120427 นางสาว ไพลิน การสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

496 551120808 นางสาว ไพลิน ปุม้ตะมะ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

497 551120616 นางสาว ภราดา วิเชียรดี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

498 551120436 นางสาว ภัทรา วันนา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป



499 551120645 นางสาว ภัสรา หาญเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

500 551121901 นางสาว ภัสสร ศิริวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

501 555120217 นางสาว ภานุมาศ กุนะคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

502 551120849 นาย ภูมิ สืบวงษ์เหรียญ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

503 555120201 นาย ภูรินท์ คําโย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

504 551121432 นาย ภูริพัชร์ ศรีเมือง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

505 555120104 นาย ภูริภัทร์ ภูสุ่วรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

506 551120722 นาย มงคลชัย ไวกสิกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

507 555120136 นางสาว มณีรัตน์ นันใจวงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

508 551120231 นางสาว มยุรี โคตรแก้ว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

509 551120524 นางสาว มริษา เอี้ยงเตจ๊ะ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

510 551121802 นางสาว มัทนา บุญหนัก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

511 551121413 นาย มานิตย์ เล่ียมสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

512 551120764 นาย มาโนชญ์ พิมพ์น้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

513 551120416 นางสาว มินตรา ชําระ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

514 555120206 นาย ยชญ์ธเนศ อัปทัง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

515 555120232 นาย ยุทธศักด์ิ ทีฆทัสน์โภคิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

516 551121615 นางสาว ยุพิน หทัยเด่นดวง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

517 551120837 นาย โยธิน สมภักดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

518 551121110 นาย โยธิน อินทพงษ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา



519 551121312 นางสาว รจเรข คําสุข คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

520 551121014 นางสาว รสสุคนธ์ เบียดจังหรีด คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

521 551120432 นางสาว ระวิวรรณ กุลทอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

522 551120642 นางสาว รัชญาพรรณ เรืองงาม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

523 551120428 นางสาว รัชฎาภรณ์ คนชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

524 551120301 นางสาว รัชนี แซ่ย่าง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

525 551121903 นางสาว รัชนีกร มีเกษ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

526 555120210 นางสาว รัญญา สําราญเปรมปรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

527 551120305 นางสาว รัตณาพร สุกสว่าง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

528 551120541 นางสาว รัตติกาล เสือลออ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

529 551121106 นาย รัตนโชติ ตาชั่ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

530 551120748 นาย รัตนไพศาล รุ่งแจ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

531 551121708 นางสาว รัตนา รักนาค คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

532 551121735 นางสาว รัตนา ศรีวงษ์ชัย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

533 541121636 นางสาว รุ้งตะวัน สีสัน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

534 551121010 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รุ่งทิวา มีสุข คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

535 551321021 นางสาว รุ่งนภา สุวิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

536 551121129 นาย รุ่งนิรันดร์ เพ็ญริยะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

537 551120227 นางสาว รุ่งเพชร ม่วงมี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

538 551120511 นางสาว รุ่งระวี นนทะริ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



539 551121015 นางสาว รุ่งอรุณ หนูหอม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

540 551120803 นางสาว เรจิน่า บงการณ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

541 551120705 นาย เรวัฒน์ แซ่จัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

542 551120821 นางสาว ฤทัย ด้วงคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

543 551121240 นางสาว ลลิตา พันธ์ศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

544 551121326 นางสาว ลลิตา วงมา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

545 551120638 นางสาว ลลิตา แสนใจ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

546 551120325 นางสาว ละอองดาว เขตกัน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

547 551121001 นางสาว ละอองดาว บัวเดช คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

548 555120140 นางสาว ลักขณา ทองตลุง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

549 551121740 นางสาว ลักขิกา ทองภาส คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

550 555120144 นางสาว ลัดดา ระเริงแม่เมย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

551 551121646 นาย วงศกร แก้วเครือคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

552 551121005 นางสาว วนิดา เรืองอยู่ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

553 551321010 นาย วรนาถ แพงฒิสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

554 551120740 นาย วรพงษ์ อรัญคีรีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

555 551121146 นาย วรรชนะ เรืองเทพ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

556 551121522 นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

557 551121320 นางสาว วรรณภา บุญมาก คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

558 551120217 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



559 551121726 นางสาว วรวีร์ สาริบุตร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

560 551121402 นางสาว วรัญญา กลํ่าเจริญ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

561 551321037 นาย วรากร ภักดีลุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

562 551121902 นางสาว วรางคณา ถมอินทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

563 551121423 นางสาว วราภรณ์ ธรรมสร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

564 551121749 นางสาว วราภรณ์ ศิริขวัญ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

565 551121225 นางสาว วรินทร์ น้อยแสง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

566 551121645 นางสาว วรินยุพา บุญมา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

567 551121416 นาย วสันต์ รัตนประทุม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

568 551120736 นาย วสันต์ อ้ายฝอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

569 551120742 นาย วัชรพล กังวาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

570 551121606 นางสาว วัฒนาพร ขะสุขใจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

571 551120344 นางสาว วันดี บูชา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

572 555120127 นางสาว วันทนา โอภาสชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

573 551120213 นางสาว วันนลี สุวรรณทัพ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

574 551121113 นาย วันมงคล แพนไธสงค์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

575 551121845 นางสาว วาริน พิลาทอง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

576 551121813 นางสาว วารี กิจขุนทด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

577 551120238 นางสาว วาสนา แก้วคําน้อย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

578 551120435 นางสาว วาสนา ชุ่มเย็น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป



579 555120115 นางสาว วาสนา นิศามณีธร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

580 551120314 นางสาว วาสนา มณีเขียว คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

581 551120205 นางสาว วาสนา ลาปะ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

582 551120123 นางสาว วิจิตรา จันทะรัตน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

583 551120607 นางสาว วิชุดา มั่นศักด์ิ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

584 551121008 นาย วิทวัส ท้องฟ้าธํารง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

585 551120710 นาย วิทูร สวัสด์ินที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

586 551120347 นางสาว วิภาพร เกิดช่าง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

587 551121820 นางสาว วิภาวัลย์ เขียวพุม่พวง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

588 551120519 นางสาว วิมล แซ่มี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

589 551121548 นางสาว วิรันตรี หิริโอ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

590 551120132 นางสาว วิไลลักษณ์ พิสมัย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

591 555120117 นางสาว วิไลวัลย์ คีรีประภา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

592 551120116 นางสาว วิศิษฎา หมายถมกลาง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

593 551121322 นาย วุฒิชัย เขตวิทย์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

594 551121128 นาย วุฒิชัย ทาสี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

595 551121430 นาย วุฒิชัย ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

596 551121341 นาย วุฒินันท์ เหล็กสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

597 551120753 นาย วุฒิพงษ์ เพ็งนิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

598 551120649 นางสาว แวววรรณ ลอยบัณฑิตย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



599 551120651 นางสาว ศจีพันธ์ ธุระตา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

600 551120307 นาย ศรราม บุง่อุบล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

601 551120840 นางสาว ศรสวรรค์ ธรรมสอน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

602 551120829 นาย ศราวุฒิ แก้วปินะ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

603 531121710 นาย ศราวุธ ปุริสัง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

604 521120630 นางสาว ศรีสุดา กาวิละ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

605 551120621 นางสาว ศรีสุดา มณีเขียว คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

606 551120801 นางสาว ศศิธร กระสุนรัมย์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

607 551121906 นางสาว ศศิมล เอี่ยมสอาด คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

608 551321007 นางสาว ศศิวิมล ศรีนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

609 555120233 นาย ศักดา นิรุทธ์ธรรม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

610 551121018 นาย ศักด์ิกราชัย ดงพงษ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

611 551120547 นาย ศิณาวุฒิ นิลารัตน์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

612 551321015 นางสาว ศิมาภรณ์ อุบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

613 551121828 นางสาว ศิรประภา ถาวร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

614 551121643 นาย ศิริชัย ก้อนจันเทศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

615 551120707 นางสาว ศิรินทร กล่ินกุหลาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

616 551120311 นางสาว ศิรินันท์ ทัพไทย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

617 551120504 นางสาว ศิรินันท์ อ้นบางเขน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

618 551120337 นางสาว ศิริพร หมูหล้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป



619 551121907 นางสาว ศิริรัตน์ ชูจิ๋ว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

620 551121539 นางสาว ศิริรัตน์ สมกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

621 551120223 นางสาว ศิริลักษณ์ ประนันวงค์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

622 551121440 นางสาว ศิริลักษณ์ พละทรัพย์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

623 551120330 นางสาว ศิริวรรณ บุญนาคง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

624 541121830 นาย ศิวกูร ช่างย้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

625 551121711 นางสาว ศิวนาถ ต๊ะทองคํา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

626 551120138 นางสาว ศิวาพร แท่งทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

627 551121319 นาย ศุภชัย ฝางแดง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

628 551121317 นาย ศุภชัย พันธ์นา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

629 551121537 นางสาว ศุภัคษร เอี่ยมสะอาด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

630 555120246 นางสาว สกุณา มากดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

631 555120207 นาย สกุลรัตน์ แก้วนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

632 551121107 นาย สมคิด จีนเพชร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

633 551120813 นาย สมบัติ รุ่งแจ้ง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

634 551121023 นาย สมประสงค์ โยธา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

635 551121034 นาย สมพงษ์ จันทร์ศิลา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

636 551121101 นาย สมพงษ์ ดีรัมย์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

637 551120201 นางสาว สมฤดี บุญสิงห์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

638 551121612 นางสาว สมฤทัย ฉายานามชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



639 551120650 นางสาว สมฤทัย สํารวมจิต คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

640 551121635 นางสาว สมหญิง พึง่อ่อน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

641 551120236 นางสาว สมหญิง หมีคุ้ม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

642 555120103 นาย สมาน แหล่ลิ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

643 551121019 นาย สรศักด์ิ เงินทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

644 551121017 นาย สราทิตย์ เทศขํา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

645 551121305 นางสาว สวนีย์ สีดาน้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

646 551120550 นาย สหพล อินทร์วงศ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

647 551121435 นาย สันติชัย ชูทอง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

648 551120426 นาย สันติสุข เพชรไพฑูรย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

649 551121714 นางสาว สาธิยา กระแบกหอม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

650 551121121 นาย สานิต นวลวัน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

651 551121327 นางสาว สายพิน คชเถื่อน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

652 551121835 นางสาว สาริกา ไพรจาตุรงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

653 551121913 นางสาว สาวิตรี จุ้ยศรีแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

654 551121323 นางสาว สาวิตรี หวังพึง่ฉาย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

655 545120158 นาย สิทธิชัย ต๊ะสุ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

656 551121122 นาย สิทธิชัย มังคุด คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

657 551121136 นาย สิทธิพงษ์ สุขงาม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

658 555120125 นางสาว สินจัย วนาคุ้มครอง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



659 551120350 นางสาว สิบสองเมษา สามงามเขียว คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

660 555120108 นางสาว สิริกร บุญเลิศ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

661 551121016 นาย สิริทรัพย์ เทศขํา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

662 551121622 นางสาว สิรินาถ กันเอี้ยง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

663 551120520 นางสาว สิริวรรณ เจียมจิตร์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

664 551120618 นางสาว สิรีนาฏ ชื่นบุญชู คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

665 551121739 นางสาว สุกัญญา ทะธาศรัย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

666 551121532 นางสาว สุกัญญา นุสนธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

667 555120114 นางสาว สุกัญญา ปะละเขียว คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

668 551121045 นางสาว สุกัญญา โพนเมืองหล้า คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

669 551121918 นางสาว สุจิตรา อินทราย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

670 551120612 นางสาว สุชาดา ฉิมพงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

671 551321031 นางสาว สุชาดา ดอกคําแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

672 555120215 นางสาว สุชาดา พลพงศ์เจริญ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

673 551120851 นาย สุชาติ โพธิเ์ล็ก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

674 551321016 นางสาว สุณิศา กันเมืองเวียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

675 551120104 นางสาว สุดา บงกชนวลตา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

676 551121619 นางสาว สุดารัตน์ จรัสการกิจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

677 551120341 นางสาว สุดารัตน์ ช้างน้อย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

678 551120834 นางสาว สุดาลักษณ์ คําลําปาง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



679 551120543 นางสาว สุดาวรรณ ศรีคชไกร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

680 551120731 นาย สุทธิพงษ์ เกษรพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

681 551121115 นาย สุทธิพงษ์ โพธิศ์รี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

682 551120527 นาย สุทธิรักษ์ พิลึก คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

683 551321018 นาย สุทธิศักด์ิ สุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

684 551121509 นางสาว สุธาพร มาน้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

685 551121506 นางสาว สุธารส กวินวรรณา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

686 551120412 นางสาว สุธารัตน์ เหมือนอินทร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

687 555120120 นางสาว สุธาสินี ถาดกระโทก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

688 551121809 นางสาว สุธิชา เภาหนู คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

689 551120648 นางสาว สุธิดา ใจแสน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

690 551120538 นางสาว สุธิดา ศรีม่วง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

691 551120114 นางสาว สุธิดา สิงห์ลอ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

692 555120239 นาย สุนทร วิลาสสกุลพนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

693 551121816 นางสาว สุนันทา ตาติจันทร์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

694 551120351 นางสาว สุนิษา ส่องแสง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

695 551120418 นางสาว สุนิสา เกยดอน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

696 551120209 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุนิสา นีระพันธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

697 551121827 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุนิสา แหวเมือง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

698 555120247 นางสาว สุพร ศิริวัฒนะธรรม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



699 551121217 นางสาว สุพัตรา จันทราช คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

700 555120124 นางสาว สุพัตรา นาติ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

701 551120241 นางสาว สุพัตรา บัวสระ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

702 551121623 นางสาว สุพัตรา ยิ้มบุญเกิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

703 551120537 นางสาว สุพัตรา สีสมุทร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

704 551120317 นางสาว สุพาพร สีเสือ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

705 555120129 นางสาว สุภัทรา หมี้แสน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

706 551121406 นางสาว สุภาคิณี บุญนิธิ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

707 551121831 นางสาว สุภาภรณ์ จันทร์สิงห์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

708 551120119 นางสาว สุภาภรณ์ ผาบวงค์สาย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

709 551121502 นางสาว สุภารัตน์ ศรีอลังการ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

710 551121026 นางสาว สุภาวดี โกมลสวรรค์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

711 551120237 นางสาว สุภาวดี บัวเถื่อน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

712 551120825 นางสาว สุมิตรา ทองสงค์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

713 551121818 นางสาว สุมินตรา ต๊กควรเฮง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

714 551121125 นาย สุรเชษฐ์ จันตา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

715 551121117 นาย สุรเดช จันทร์วงษ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

716 551121118 นาย สุรพล แสนใจกล้า คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

717 551120756 นาย สุรศักด์ิ ทองแย้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

718 551121834 นาย สุรสิทธิ์ สิงห์ระ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



719 551121422 นาย สุรินทร์ แซ่ล้ี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

720 555120111 นางสาว สุรินทร์ชา ฤทธิพ์ยงค์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

721 551121336 นาย สุริยะพงษ์ อินสอน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

722 551121036 นาย สุริยา ต๊ะเฮิง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

723 555120242 นางสาว สุรีย์ หทัยร่มเย็น คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

724 551120709 นางสาว สุรีย์พร เยสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

725 551321036 นางสาว สุรีรัตน์ เทีย่งแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

726 551120820 นางสาว สุวรรณิสา กองแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

727 551120549 นาย สุวิรัตน์ กังวานสาคร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

728 551120765 นาย เสกสรรค์ หงษ์เวียงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

729 551121807 นาย เสฏฐวรรธน์ กันอุไร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

730 551120442 นาย เสริมศักด์ิ เกษตรไพร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

731 551121904 นางสาว เสาวภา อินทร์แก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

732 551120103 นางสาว เสาวลักษณ์ เครืออยู่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

733 555120121 นางสาว เสาวลักษณ์ วาจาสัตย์ศีล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

734 551121803 นางสาว โสภิตา พึง่พัก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

735 551120604 นางสาว โสมรัศมี คณาจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

736 551120844 นางสาว หทัยชนก ขําสกล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

737 551121507 นางสาว หทัยชนก สุรินรัตน์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

738 551120322 นางสาว หรรษา สีใส คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป



739 555120143 นางสาว หฤทัย บุญครอง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

740 551121221 นาย หัสดินทร์ แสงวนัส คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

741 551121436 นางสาว เหมือนฝ๎น ศรีธรรมนุสรณ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

742 551121329 นาย อดิศร นันทะใจ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

743 551121219 นาย อดิศร รัตนปานทิพย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

744 555120119 นางสาว อธิชนันท์ เจริญคีรีไพร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

745 551120655 นางสาว อนงค์ประภา สิงห์หา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

746 551120852 นาย อนิเทพ โรจนวิจิตร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

747 551120723 นางสาว อนิศรา ชลาสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

748 551121706 นางสาว อนุจิรา ป๎น่โย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

749 551120657 นาย อนุพันธ์ พลับเกล้ียง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

750 551321019 นาย อนุวัฒน์ ประชาชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

751 551120716 นาย อนุวัฒน์ อ่อนจิ๋ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

752 551121850 นางสาว อนุษรา ทรัพย์ประสาร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

753 551120846 นาย อนุสรณ์ อาชาสุคนธ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

754 551121417 นาย อภิชาติ ทองเงิน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

755 551121311 นาย อภิวัฒน์ จันทะแจ่ม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

756 551121041 นางสาว อภิสรา อินสัญจร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

757 551121545 นาย อภิสิทธิ์ รังมาตย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

758 551121033 นาย อภิสิทธิ์ สมมาก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา



759 551121120 นาย อมรเทพ ทองดอนเถื่อน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

760 541122238 นางสาว อรจิรา วันทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

761 551120635 นางสาว อรณี ทาอาสา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

762 551121538 นางสาว อรณี พลศร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

763 551120139 นางสาว อรนุช อินสว่าง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

764 551121004 นาย อรรถกฤษ สังคง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

765 551120718 นาย อรรถพล ชูศรีวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

766 551120625 นางสาว อรวรรยา อภิวัฒน์ปุญญบาล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

767 555120126 นางสาว อรษา ทับศรีรักษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

768 551121846 นางสาว อรสา อุดมลาภ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

769 551121832 นางสาว อรสุดา ปีกโสม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

770 551121611 นางสาว อรอุมา บุญมี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

771 551121707 นางสาว อรุณกมล อินทร์จันทร์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

772 555120149 นาย อรุณทรัพย์ เวทย์สกุลพูลสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

773 551121636 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรุณรัตน์ เกิดสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

774 551121037 นาย อลงกรณ์ มีแต่ความสุข คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

775 551121130 นาย อลงกรณ์ ล่วนลอย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

776 555120243 นางสาว อลิศรา จารุสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

777 551121747 นางสาว อลิสชา รักสีขาว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

778 551120831 นางสาว อังคณี จันทระ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



779 551120420 นางสาว อัจฉรา ไวยุวัฒน์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

780 551121633 นางสาว อัญชลี สวัสด์ิตาล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

781 551121833 นางสาว อัญชิสา นิเทศ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

782 551120624 นางสาว อัญมณี วิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

783 551121905 นางสาว อัปสร เพชรคีรีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน

784 551121012 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อัมพร พัดวี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

785 551120701 นาย อัศนี จันทร์สายทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

786 551120518 นาย อาคม อินยัง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

787 551121805 นางสาว อาฐิติยา สีหามาตย์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

788 551120433 นางสาว อาทิตยา ชาติบุตร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

789 521120517 นาย อานนท์ สินสมุทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

790 551121333 นางสาว อามอุมา ทองดาดาษ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

791 551121720 นางสาว อารยา ธนะการ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

792 551321013 นางสาว อารีย์ ปองผาติพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

793 551120349 นาย อําพล ดลธรรมชนะกุล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

794 551120118 นางสาว อําภาพร แจ้งถิ่นป่า คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

795 551121624 ว่าทีร้่อยตรี อินทนนท์ บุญจวง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

796 551121127 นางสาว อิศฬาบดินษ์ กมลตุง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

797 551120845 นาย อุเทน ก้อนทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

798 551121124 นาย อุเทน พันธ์ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา



799 551120110 นางสาว อุมาภรณ์ ศิริจันทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

800 555120122 นางสาว อุษา บัวแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

801 541122640 นาย เอกลักษณ์ ก๊กตระกูล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา

802 551120713 นาย เอกลักษณ์ ไชชลาแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา

803 551120809 นาย เอกวัฒน์ แก้วสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

804 561320708 นางสาว น้ําผ้ึง ธนิกกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

805 561220726 นางสาว ปวีณา ธรรมอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

806 571320802 นาย พิสิทธิ์ แซ่ว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

807 561220714 นางสาว สุธิดา บํารุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

808 561320727 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ประภาพร พวงพี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

809 571320219 นางสาว วนิดา นราวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

810 561320434 นางสาว เยาวเรศ บัวกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

811 561320908 นางสาว กานดา พูลเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

812 571320804 นาย รชานนท์ ใจดวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

813 571320207 นางสาว รัชนก แซ่ย่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

814 561220734 นางสาว อรณี ชีวีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

815 561320409 นางสาว วายีฮะห์ มะยิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

816 561320433 นางสาว แก้ววิไล สุจจชารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

817 571320803 นาย วรวุฒิ สุทธะสุริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

818 571320216 ว่าทีร้่อยตรีหญิง โยทกา หาญเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี



819 551320604 นาย กฤษณะ ต๊ะวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร

820 561320443 นางสาว กิติยา ดอกคําแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

821 561320121 นาย เกษม เป้าทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

822 561320417 นางสาว เกษรา ใจยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

823 561320118 นางสาว เกษา ระถาพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

824 561320203 นางสาว จันจิรา ดีพิจารณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

825 571320209 นางสาว จันทิมา กาจหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

826 561320138 นางสาว จามจุรี กุลยอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

827 561320129 นางสาว จารุวรรณ ป๎ญญาอูด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

828 561320326 นางสาว จิตรา เขื่อนพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

829 561320907 นางสาว จินตนา แก้วมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

830 561320442 นางสาว จิรภา อินเมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

831 561220746 นางสาว จุไรพร เกิดพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

832 561320315 นางสาว ฉัตรสุดา สิทธิไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

833 561321108 นาย เฉลิมเพชร คงเพชรศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

834 561320103 นาย ชัยรัตน์ บํารุงเชื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

835 561220718 นางสาว ชุติกาญจณ์ ก้อนจันทร์เทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

836 521320129 นาย เชาวลิต คําอินต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

837 571320208 นาย โชคชัย ดําทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

838 561320116 นาย โชคชัย ถมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์



839 551320442 นางสาว ซาลือมี สาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

840 551320906 นางสาว ฐาปนี ร่วมรถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

841 561220731 นาย ฐิติ โพธิพ์นา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

842 561320440 นางสาว ฐิตินันท์ สุขอารมณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

843 561320429 นางสาว ณัฐกานต์ ผาแสนเถิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

844 551320752 นาย ณัฐพล คําภิละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

845 521320111 นาย ณัฐวุฒิ เต็งอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

846 561320904 นางสาว ดวงใจ แสงช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

847 561320430 นางสาว ดาราภรณ์ วงค์ชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

848 561320704 นางสาว ตวงทิพย์ ถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

849 561321102 นาย ตวงสิทธิ์ ทองแทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

850 561320403 นางสาว ทัศนียา อั๋นพราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

851 571320206 นางสาว ทิพาวรรณ อินทฉิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

852 561320101 ว่าทีร้่อยตรี ธนากร พรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

853 561320126 นางสาว ธารารัตน์ ตลับทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

854 561220733 นางสาว ธิดา จํานงชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

855 561320333 นางสาว นรีรัตน์ เกิดอ่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

856 561320424 นางสาว นฤมล ใจเทีย่งธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

857 561220716 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นิตยา ขลังวิเชียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

858 561320901 นางสาว นิศาชล นาเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร



859 551320540 นางสาว เบญจวรรณ ป๎ญญาอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

860 561320725 นางสาว เบญจวรรณ พรมกุดตุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

861 561220724 นางสาว ปฎิมา พรมศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

862 561320913 นางสาว ปภัสสร กระจิวผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

863 561220743 นาย ประเสริฐ วิผาลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

864 561320415 นางสาว ปาจรีย์ บอกบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

865 561320404 นางสาว ปานจรี คําเตียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

866 561320412 นางสาว ปาริชาติ เชื้อเชียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

867 561320709 นางสาว ปิยธิดา คําโปธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

868 561220702 นาย พงศ์เทพ สาภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

869 571320210 นางสาว พณิดา จีนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

870 561320710 นาย พรชัย กรีอินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

871 561320910 นาย พรเทพ สังข์เมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

872 561320438 นางสาว พรพิมล ทิศน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

873 561320905 นางสาว พรรณราย กล่ินรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

874 561320303 นางสาว พรสุดา จันทร์อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

875 571320203 นางสาว พัชรพร ทองมะโรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

876 561320717 นางสาว พัชรินทร์ มีทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

877 551320907 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชรี ทับทิมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

878 561320437 นางสาว พินญา นานเปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์



879 561320109 นาย พินิต มณีเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

880 561320401 นางสาว พิมนภา มากมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

881 561320335 นางสาว พิมพยงค์ ว่องไว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

882 561220715 นางสาว พิไลพร พิถีสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

883 551320909 นางสาว แพรวนภา รวยภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

884 561320314 นางสาว แพรวพรรณ ทัพชุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

885 561320418 นางสาว ไพจิตร ถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

886 561320332 นางสาว ภัตธารดา อินทร์เล้ียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

887 571320810 นางสาว ภัทรพร เพียรตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

888 561220710 นางสาว ภาชิณี ทองบ่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

889 561220712 นาย ภูวดล สวนภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

890 561320304 นางสาว มินตรา หมุนสาคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

891 561320420 นางสาว ยุพิน เสรีลักขณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

892 561320130 นาย โยธิน หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

893 561320435 นางสาว รวีวรรณ พันธุพ์ืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

894 561320911 นางสาว รัชดา เปีย้ฝ้๎น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

895 561320419 นางสาว รัญน์ชญา พิมานเชวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

896 561320310 นางสาว รัตติกานต์ มากเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

897 561320105 นาย รัตนพล นาคสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

898 551320901 นางสาว รัศมีจันทร์ เกงขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร



899 571320205 นางสาว รีราวดี วรรณาเวศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

900 561320705 นางสาว ลลิตา เกิดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

901 561220705 นางสาว ลัดดา แก้วกัณหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

902 561220740 นางสาว ลาสิณี อ่าํพร้ิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

903 561320331 นางสาว ลําดวน ข้อยุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

904 561320316 นางสาว ลีลาวดี วันอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

905 561220742 นางสาว วณิชชา ผิวอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

906 561320421 นางสาว วนิดา พันธะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

907 561320414 นางสาว วรรณนิสา ป๎น่อาจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

908 561320423 นางสาว วรัมพร ใจมนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

909 561320707 นางสาว วัลลี มุ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

910 551320904 นางสาว วารุณี อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

911 561320405 นางสาว วิภารัตน์ ไกรวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

912 561320422 นางสาว วิไลรัตน์ สีคล้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

913 561320306 นางสาว วิไลลักษณ์ เครือโป้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

914 561320436 นางสาว ศรีเลียม ชุมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

915 561220713 นางสาว ศศิวิมล บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

916 571320201 นางสาว ศิริวรรณ สุภาบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

917 561320327 นางสาว ศิลารัตน์ มนัสประจวบโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

918 561320305 นางสาว ศุภรัตน์ เฮงตระกูลเวนิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม



919 571320811 นาย สมจิต หล้าพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

920 561320402 นาย สมพร พาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

921 561320308 นางสาว สมฤดี แซ่ล้ิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

922 571320808 นางสาว สาริศา นันใจยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

923 561320425 นางสาว สิรินาถ อินถึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

924 561320730 นางสาว สุกัญญา ปาละกะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

925 561320321 นางสาว สุธิดา กันติศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

926 561320319 นางสาว สุนิสา เทพสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

927 561320413 นางสาว สุพรรษา คําตุ้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

928 561320323 นางสาว สุพัตรา เกาะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

929 561320441 นางสาว สุภาพ วนารัตน์มงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

930 571320215 นางสาว สุภาพร ฟ๎กเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

931 571320211 นางสาว สุภาภรณ์ เนื่องกันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

932 561320309 นางสาว สุภาวิณี หมื่นแสนคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

933 561320322 นางสาว สุมาลี วงศ์สันติคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

934 571320217 นาย สุริยา แสวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

935 561320432 นางสาว สุวรรณรัตน์ สุบรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

936 561220701 นางสาว สุวลี บุญพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

937 561321104 นาย เสกสรร สุขแซม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

938 571320214 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี



939 561220729 นางสาว หนึ่งฤทัย ทาจวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

940 561320301 นางสาว ไหมฟ้า ตันฟุน่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

941 561220719 นาย อดิสร ตรัยฌาณกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

942 561220735 นาย อภิชน วงษ์คํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

943 561220708 นาย อภิชาติ นวนเปล่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

944 561320302 นางสาว อภิญญา คงจาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

945 561320431 นางสาว อรสา ลาภทวีพนากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

946 561320411 นางสาว ออรุวรรณ แย้มแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

947 561320719 นางสาว อังคณา ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

948 561320313 นางสาว อัมพิกา เยสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

949 561320119 นาย อาณัติ สิงห์ทองหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

950 561220707 นางสาว อาริยา รอดเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

951 561320408 นางสาว อารีย์ สกุลลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

952 561320307 นางสาว อารียา กล้ิงสาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

953 561320318 นางสาว อิมทิรา สอน้ําคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

954 561220727 นาย เอกธวัฒน์ บดีรัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์

955 561720411 นาย กัมปนาท นกดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

956 561720324 นางสาว นุจนาถ สายทองทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

957 561720332 นาย สุรชัย พรมฮวด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

958 561720338 นาย ธีรพล รักชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



959 575720122 นางสาว อรทัย เลิศบุญชู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

960 561720621 นางสาว อาจรีย์ สุคติศิริอุดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

961 561720628 นางสาว สุธีรา ม้าเจริญตระกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

962 561720207 นาย กฤติพงษ์ โพธิคํ์าปา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

963 565720207 นาย กฤษกร ทุมจินดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

964 561720715 นาย กฤษฎา สันติพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

965 561720227 นาย กฤษดา ทองป๎น้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

966 561720503 นาย กษิภานุ ยอดคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

967 561720828 นางสาว การะเกษ ชูแผ้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

968 575720105 นาย กิตติธร ช้างพลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

969 561720134 นาย กิตติพงษ์ ทําจิตรเหมาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

970 561720635 นาย กิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

971 561720331 นาย เกริกฤทธิ์ มีต๊ิบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

972 561720327 นางสาว เกศนี รอตศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

973 575720104 นาย เกียรติภูมิ ธรรมใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

974 561720211 นาย เกียรติศักด์ิ จันหีบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

975 561720644 นาย ขัตติยะ พิริยะพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

976 561720334 นาย คเชนทร์ บํารุงตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

977 561720103 นาย จักพล อาจอาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

978 561720416 นาย จักรกฤษณ์ เกษแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



979 551720414 นาย จักรกฤษณ์ ทรัพย์เฉลิม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

980 561720140 นาย จักรพงษ์ บุตรพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

981 561720110 นาย จักรพันธ์ ซาจิตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

982 572730203 นาย จิตรภาณุ แก้วกันยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)

983 561720712 นาย จิรภัทร ผลศรีพานิชย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

984 561720720 นาย จิรายุ พวงนาค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

985 581730116 นาย จิรายุ วัฒนายั่งยืน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

986 561720428 นาย จิรายุ สายเทพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

987 561720630 นางสาว จีรพร ลาดนอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

988 561720137 นาย จีระศักด์ิ สุขรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

989 561720615 นางสาว จุฑามาศ โพธิสุ์วรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

990 561720611 นางสาว จุฑารัตน์ ป๎กกาโถ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

991 561720709 นางสาว จุฬาเกศ สุดชาลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

992 561720234 นาย ชลพรรษ ศรเตจา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

993 561720647 นาย ชิติสรรค์ สีชมภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

994 561720212 นาย ชินวัตร แก้วเกื้อหนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

995 571730102 นาย ชุมพล น้อยอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

996 561720840 นาย ชูศักด์ิ โสภามา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

997 561720641 นางสาว โชติกา อ่อนศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

998 575720117 นาย ณชา ธีรานุพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



999 551720330 นางสาว ณภัทร์ศรา คําฝอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1000 561720219 นาย ณัฐกิตต์ิ จันทร์นุ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1001 571730110 นาย ณัฐดนัย เอี่ยมอ่าํ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1002 571730121 นาย ณัฐธีร์ วีรกุลกิติพงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1003 561720645 นาย ณัฐพล กุลทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1004 561720523 นาย ณัฐพล อุตะมะโชค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1005 561720235 นาย ณัฐพัชร์ แผ่ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1006 561720803 นาย ณัฐภูมิ มณียศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1007 551720126 นาย ณัฐวุฒิ ผู้เกิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1008 561720629 นาย ต่อทรัพย์ วงศ์เอื้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1009 551720720 นาย เตชภณ โชติพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1010 571730123 นาย ทนุศักด์ิ เพชรเทียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1011 561720315 นาย ทศพล บัวรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1012 581730102 นาย ธงชัย ใจตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1013 571720521 นาย ธนดล สิงห์ยศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1014 561720640 นาย ธนพัฒน์ เหมือนอิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1015 561720705 นางสาว ธนภรณ์ เย็นสถิตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1016 561720208 นาย ธนัชพันธ์ เพชรแบน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1017 561720612 นาย ธนิต เมยคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1018 561720701 นาย ธีรยุทธ เติมช้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน



1019 561720605 นางสาว นงลักษณ์ เหม็ยคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1020 561720311 นางสาว นติยา คงสวน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1021 562720128 นางสาว นภัทร์ พวกสุขสวัสด์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1022 581730107 นาย นภาพล พลอาจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1023 561720622 นาย นวพล มะโน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1024 561720201 ว่าทีร้่อยตรี นวรพ ง้ิวเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1025 551720435 นาย นัฐพล ดวงแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1026 561720102 นาย นันทศิลป์ มาจม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1027 561720325 นางสาว นันทิชา งามขํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1028 561720613 นางสาว นันทินี บัญดิษฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1029 561720531 นางสาว นันทิยา แหวเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1030 561720832 นางสาว น้ําฝน เชื้อกสิการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1031 561720415 นาย นิคม แจ่มศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1032 561720821 นาย นิติธร พุม่เพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1033 571730126 นาย นิตินัย พุทธสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1034 565720209 นาย นิรุช เนียมมะโน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1035 575720118 นาย นิวัฒน์ ใจเถิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1036 561720317 นางสาว นิสาชล เดชโท้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1037 561720106 นาย บรรดาศักด์ิ หล้าไทยสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1038 581730111 นาย บุญชัย อินกรัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม



1039 561720121 นาย บุญแทน เทีย่งอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1040 575720119 นาย บุญหลง แสนมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1041 575720102 นาย บุณพจน์ พรหมเผ่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1042 561720704 นาย ปณชัย ปานรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1043 561720131 นาย ประดิษฐ์ ทิน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1044 551720328 นางสาว ประทานพร จันกระจ่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1045 561720326 นาย ประนต ย่านสากล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1046 561720104 นาย ปรามพล มนต์เหลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1047 561720822 นาย ปริวัฒน์ จันทร์ป๎ญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1048 571730107 นาย ปรีชา บานเพียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1049 561720620 นาย ปรีชา อุนะวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1050 572730213 นางสาว ป๎ทมา กองขา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)

1051 561720608 นาย ปิยะณัฐ คล้ายเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1052 551720334 นาย พรชัย ดินแดง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1053 561720708 นาย พรชัย ทิพมนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1054 562720102 นาย พลวัฒน์ คําเมฆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1055 581730115 นาย พลวัต บาหลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1056 561720205 นาย พลวิทย์ กองเครือวัลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1057 561720619 นางสาว พลอย เทียมเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1058 561720505 นางสาว พัชรา ชาวสวน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1059 561720811 นางสาว พัชรินทร์ ชนะมะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1060 561720401 นาย พัศวุฒิ โพธิขํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1061 561720624 นาย พีรพล ดํานงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1062 561720128 นาย ภาณุพงศ์ อยู่ผา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1063 551720719 นาย มงคล ใจคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1064 561720508 นาย มงคล ผูกสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1065 575720101 นาย มงคลฉัตร มากมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1066 561720422 นางสาว มณีรัตน์ ศรีสวัสด์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1067 571730122 นาย มนัสชัย ดาบพระทิตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1068 561720633 นางสาว มัลลิกา สายเครือมอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1069 581730117 นาย มานะ หงษ์จุ้ย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1070 561720223 นาย มานะ อุดมกระสด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1071 561720303 นางสาว มาลิษา ท้าวภู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1072 561720706 นาย ยุทธพงษ์ กําแพงเมืองทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1073 561720408 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รสจรี เพ็งลํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1074 571730127 นาย รัฐวุฒิ คงสวัสด์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1075 565720212 นาย รัฐศาสตร์ สรรเสริญพรสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1076 561720502 นางสาว รินรดา ศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1077 561720717 นางสาว รุ่งไพลิน ป๎ญญาเจริญยิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1078 575720113 นางสาว รุ่งฟ้า เอี่ยมชม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



1079 561720710 นาย ลมกรด พจนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1080 561720516 นาย ลําพล เอี่ยมอ่าํ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1081 561720830 นาย วรพล ใจดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1082 561720436 นาย วรวิทย์ ยาคําลือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1083 561720322 นาย วรัญํู สุกันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1084 561720405 นาย วรินทร ขอนทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1085 561720614 นาย วัชรินทร์ แก้วสูงเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1086 551720345 นาย วัฒนา แสงอรุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1087 572730210 นางสาว วารุณี ฉายอรุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)

1088 571730114 นาย วิทยา โภครักษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1089 561720834 นาย วิทวัส เขม้นเขตวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1090 561720306 นาย วิรุธ อ้ายมาศน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1091 561720117 นาย วิโรจน์ ไพโรจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1092 581730120 นาย วิศรุต แซ่จ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1093 561720419 นาย วีรภัทร พลาพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1094 572730212 จ่าอากาศตรี วีระ ประกาพวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)

1095 571730115 นาย ศราวุฒิ มานะจักร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1096 561720130 นาย ศราวุฒิ สําอางค์ผิว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1097 561720702 นาย ศราวุฒิ หน่อปรีดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1098 561720305 นางสาว ศศิชา วงษ์อินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



1099 561720823 นาย ศาสตราวุธ อุปแสน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1100 575720114 นาย ศุภกิจ ป๎นโน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1101 561720139 นาย ศุภชัย ดําสนิท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1102 581730106 นาย ศุภชัย ศรีเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1103 571730124 นาย ศุภชัย เอี่ยมสอาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1104 561720714 นาย ศุภดิษฐ พุม่ใย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1105 561720314 นางสาว ศุภาดา วงค์แก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1106 561720601 นางสาว สกาวเดือน ต่ายเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1107 572730206 นาย สมเกียรติ บุญมาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)

1108 581730105 นาย สมเจตต์ มีมุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1109 562720109 นาย สมโภชน์ ส่องแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1110 561720410 นาย สรวิศ โพธิเ์กตุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1111 581730114 นาย สราวุธ บุญลือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1112 561720648 นางสาว สลิตา ป่วนสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1113 581730113 นาย สาธิต หินอ่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1114 561720835 นาย สิทธิกล แซ่โซ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1115 581730119 นาย สิทธิวัฒน์ อ่อนผา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1116 561720718 นางสาว สิริรัตน์ เดชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1117 561720616 นางสาว สุจารี ตุ้ยบาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1118 581730109 นาย สุทธิชัย เชิดชู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม



1119 561720637 นาย สุทธิพงษ์ ทีส่มัคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1120 561720218 นาย สุเทพ ป๎น้จันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1121 561720213 นาย สุธี ถนอมจิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1122 561720435 นาย สุพจน์ เนียมหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1123 561720312 นางสาว สุภัทรา บัวนาค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1124 561720228 นาย สุเมธ สุริยะวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1125 561720643 นาย สุรวัฒน์ เหมือยฝน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1126 561720618 นาย สุรศักด์ิ วังนาค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1127 575720131 นาย สุรศักด์ิ เอมอิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1128 581730101 นาย สุรัตน์ คงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1129 572730208 นาย สุริยา บุญนาดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา)

1130 561720827 นาย สุริยา บุตรดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1131 575720115 นาย สุวัธชัย ใจโปร่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1132 561720122 นาย เสกสรรค์ ตันยี่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1133 561720814 นาย เสฎฐวุฒิ ฟูเต๊ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1134 561720634 นางสาว แสงเดือน พลาพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1135 561720833 นาย หัสดินทร์ วารินสุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1136 561720642 นาย อณุชา เกษี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1137 561720805 นาย อดิศักด์ิ บัวเวียง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1138 561720829 นางสาว อนงลักษณ์ ศรีอ่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



1139 561720607 นาย อนันต์ แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1140 565720220 นาย อนุรักษ์ พิเคราะห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1141 561720625 นาย อนุรักษ์ สาระแสน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1142 561720440 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อนุวนาถ เพ็งลํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1143 561720119 นาย อนุสรณ์ ต๊ะใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1144 581730112 นาย อโนชา อยู่ผา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1145 571730117 นาย อภิชน เต๋ทิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1146 561720646 นาย อภิรักษ์ พิทักษ์ศิลาธร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1147 551720335 นาย อมฤต อินทฉิม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1148 561720109 นาย อรรถพล ทองนันชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1149 561720711 นาย อรรถพล พุม่ฉัตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1150 561720716 นาย อรรถวิทย์ บุญมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

1151 561720417 นางสาว อรอนงค์ หอกคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1152 561720603 นางสาว อลิสา พุกศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1153 561720617 นางสาว อัญชลี ฟองธิวงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1154 551720321 นาย อัฏฐะพร พราหมนุช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1155 561720810 นาย อายุทธ โพธิม์าก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1156 561720602 นางสาว อาริษา สนธิพุก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

1157 561720204 นาย อําพล โพธิมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1158 561720111 นาย อิทธิพล โมกมัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม



1159 561720336 นาย อุเทน จุ๋ยเกตุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1160 561720203 นาย เอกชัย ผลทิพย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1161 561720815 นาย เอกรินทร์ แก้วยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1162 575720305 นางสาว ธันย์ชนก บุญเลิศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1163 571420109 นาย ศุภชัย จันที คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1164 575720321 นางสาว พรทิพย์ ทิหวาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1165 572420102 นางสาว พัชรีวรรณ อนุศาสนนันท์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1166 571420105 นาย พูนลาภ ครองต๊ะ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1167 571420107 นางสาว สมฤทัย ดีจริง คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1168 565420114 นางสาว ชนนิกานต์ แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1169 573420101 นางสาว จุฑามาศ เมืองต๊ิบ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1170 561420126 นางสาว ฟ้า คนโทพรมราช คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1171 561420251 นางสาว จิราวรรณ ยาแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1172 573420102 นางสาว รมณีย์ ขันคํา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1173 575720423 นางสาว เมธาวี ป๎นโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1174 561420203 นางสาว ปาริสา ภูเ่กตุ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1175 561420303 นางสาว ณัฐณิชา บุญสาใจ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1176 561420301 นางสาว มุจรินทร์ ชูศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1177 561420309 นางสาว วิภาดา นิลพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1178 561420231 นาย ประกอบ ตรรกชนชูชัย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด



1179 572420307 นางสาว ไมตรี หวานชิต คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1180 561420234 นาย สิทธิกร ขุนพิลึก คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1181 572420111 นางสาว ชลาลัย แก้วพาก คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1182 561420120 นางสาว ก้องนภา แซ่กี้ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1183 561420245 นางสาว มณี แสงส่งเจริญ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1184 561420324 นางสาว สร้อยมณี เอี่ยมเทศ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1185 572420101 นางสาว ยลดา มีบุญลือ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1186 575720319 นางสาว กนกพร มีบุญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1187 561420108 นางสาว กนกพร รอดกสิกรรม คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1188 572420304 นางสาว กนกวรรณ กล่อมแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1189 561420204 นางสาว กนกวรรณ มีสุข คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1190 573420134 นางสาว กนลลักษณ์ คีรีอรัณย์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1191 565420210 นางสาว กมลทิพย์ มั่นคง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1192 572430113 นางสาว กรรณิการ์ ดีนุช คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1193 561420527 นางสาว กฤษณา ชาญเวชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1194 581430212 นางสาว กัญญารัตน์ ภูบุ่ตร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1195 561420427 นางสาว กัญญารัตน์ รัตนวรสกุล คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1196 571720720 นางสาว กัณฑาภรณ์ แสนมี่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1197 581430105 นางสาว กัณนิการ์ เข็มอุดร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1198 572420118 นางสาว กันทิมาพร ระงับราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป



1199 561420101 นางสาว กัลยา ม่วงมั่น คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1200 575720430 นางสาว กาญจนา อิ่นคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1201 571720737 นางสาว กิตติยา อรุณลักณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1202 561420510 นางสาว กิติยา จําปา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1203 565420103 นางสาว กุญช์กานต์ กรณ์พนิตวุฒิคุณ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1204 573420107 นางสาว เกศรา กาป๎ญญา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1205 572430101 นางสาว เกศสุดา กิจนาค คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1206 572420204 นางสาว เกษร ชุมเชื้อ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1207 561420540 นางสาว ขนิษฐา พิลึก คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1208 581430303 นางสาว ขวัญฤดี พรมแสน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1209 565420113 นางสาว จริยา ปิงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1210 561420118 นางสาว จริยาภรณ์ จันทร์สุข คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1211 575720403 นาย จักรภัทร ปูกันกะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1212 561420412 นาย จักรภัทร สัญญะวิชัย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1213 561420103 นางสาว จันจิรา ดีพุม่ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1214 572430217 นางสาว จิรภา ขําเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1215 572430112 นางสาว จิราภรณ์ เพชรเภรี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1216 565420120 นาย จิรายุวัฒน์ ทองนิต คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1217 561420143 นางสาว จิราวรรณ มาน้อย คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1218 561420336 นางสาว จุฑาทิพย์ ทิพทํา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



1219 561420503 นางสาว จุฑารัตน์ ฝากดี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1220 581430203 นางสาว จุฑารัตน์ หลักชัย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1221 561420250 นางสาว เจนจิรา แซ่หมี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1222 561420526 นางสาว เจนจิรา รักษาริกิจ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1223 572420124 นางสาว ฉวรรค์ ยี่โสดสารี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1224 561420339 นางสาว ฉัตรฑริการ์ สมิงใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1225 561420106 นางสาว ฉัตรดา เดชอารัญ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1226 561420212 นางสาว ชณากานต์ บุญรอด คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1227 561420407 นางสาว ชนกนันท์ เจริญวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1228 561420116 นางสาว ชนม์นิภา ม่วงสุข คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1229 572430212 นางสาว ชโนวรรณ คุ้มน่วม คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1230 572420202 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ สอนวันดี คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1231 581430304 นางสาว ชลธิชา แสงเมล์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1232 572430114 นาย ชัยกฤษ คงอรุณ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1233 565420107 นาย ชัยวัฒน์ คําแล คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1234 571420102 นางสาว ชานิสา อ่าํทอง คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1235 572420114 นางสาว ชิดชบา ณ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1236 561420536 นางสาว โชติกา อินเล้ียง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1237 561420534 นาย ไชยวัฒน์ กลํ่าน้อย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1238 561420425 นางสาว ญาณภัทร ทองสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



1239 573420123 นางสาว ญาณิษา บริจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1240 572420110 นาย ณัฐนันท์ ศรกองแดง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1241 561420235 นางสาว ณัฐพร ชาลีบัว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1242 551420331 นางสาว ณัฐพร มากเมือง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1243 561420244 นาย ณัฐพล คงสมุด คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1244 575720315 นาย ณัฐพิศุทธิ์ ป๎ญญากาวิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1245 561420410 นาย ณัฐวุฒิ แนวทอง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1246 575720327 นางสาว ณิชกานต์ บุญปาล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1247 553430201 นางสาว ณิชาภา ภูมิพระธาตุ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1248 565420108 นางสาว ดวงกมล ดิเรกศรี คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1249 581430301 นางสาว ดวงหทัย พุทธวงค์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1250 572420315 นาย ดามพ์ พระอําพร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1251 561420531 นางสาว ดารารัตน์ อยู่กรัด คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1252 561420122 นาย ตฤณกาญจน์ นาดี คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1253 575720323 นางสาว ทัตพร จิตต์แก้วป๎ญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1254 561420318 นางสาว ทิพยา เทพสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1255 575720431 นางสาว ทิพวรรณ พงพนาพาเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1256 572420109 นาย ธนเทพ วรชินา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1257 561420320 นางสาว ธนพร มหาภาส คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1258 552430149 นาย ธนพล พงศ์สุทธิยากร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป



1259 565420105 นาย ธนวัฒน์ วิริยา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1260 561420236 นางสาว ธนาพร ชาติรักษ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1261 561420327 นาย ธเนศ ระวังภัย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1262 575720332 นาย ธวัชชัย คําปึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1263 581430101 นางสาว ธัญญกานต์ สินสอน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1264 561420538 นางสาว ธัญญรัตน์ กําดี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1265 561420333 นางสาว ธันย์ชนก จันกัน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1266 575720402 นางสาว ธารารัตน์ ใจดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1267 561420335 นางสาว ธิดา นาเมืองรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1268 572420106 นางสาว ธิดาวดี สมพวก คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1269 551420435 นาย ธีร์ธวัช ยาฉาย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1270 571420126 นางสาว นงค์ลักษณ์ พีป่วน คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1271 572430206 นาย นพพล ปามา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1272 561420515 นางสาว นพวรรณ ไตรรัตน์วุฒิป๎ญญา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1273 561420429 นางสาว นภัสวรรณ แซ่ม้า คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1274 573420127 นางสาว นภาลัย พิทักษ์คามเขต คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1275 561420137 นางสาว นรารัตน์ ขันอินทร์ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1276 572430105 นาย นราศักด์ิ เมฆเขียว คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1277 561420509 นางสาว นฤมล หอมร่ืน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1278 561420135 นางสาว น้องนุช สมัคร คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร



1279 581430208 นาย นัฐพล ก้อนจ้าย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1280 572420303 นาย นัฐวุฒิ พันธุว์ิทยากูล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1281 561420505 นางสาว นารีรัตน์ กนกสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1282 572420112 นางสาว น้ําเพชร พระไกร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1283 581430202 นางสาว น้ําฟ้า บัวจํา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1284 561420139 นางสาว นิชานาถ บัวเป็ง คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1285 575720302 นาย นิรันดร์ กันเอี้ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1286 572430117 นางสาว นิศารัตน์ วีรพันธุรั์ตน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1287 581430305 นางสาว นิสา กัญญา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1288 532420207 นางสาว บรรจงจิต โต๊ะลายเทศ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

1289 561420216 นาย บรรณสรณ์ แซ่จ้าง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1290 561420321 นาย บริรักษ์ โทแดงน้อย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1291 561420317 นาย บัณฑิตย์ ล่ิมเงิน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1292 575720408 นาย บันเทิง จรูญจามีกรกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1293 561420221 นางสาว บุญยะอร วิเศษนันท์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1294 561420306 นางสาว เบ็ญจรงค์ เดชะผล คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1295 551420529 นางสาว เบญญทิพย์ รอดกสิกรรม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1296 575720415 นาย ปฎิภาณ ล้านคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1297 575720412 นางสาว ปนัดดา ช่างทํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1298 575720424 นางสาว ปภาวรินท์ ป๎นนันท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์



1299 561420110 นางสาว ประกายมุข บัวพรม คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1300 561420307 นาย ประทิน ชื่นบาน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1301 565420101 นางสาว ประวีณา ต๊ิบหล้า คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1302 561420112 นางสาว ปรัชญา น้อยผล คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1303 561420224 นาย ปรัชญา อินทโชติ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1304 575720331 นาย ปร่ิมเปรมมินตร์ นันทะใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1305 571720734 นางสาว ปริษา ทานุวัตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1306 561420319 นางสาว ปรีณาพรรณ ทองพูน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1307 582430211 นางสาว ปรียานุช ขุนคํ้า คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1308 575720426 นาย ปวรุตม์ จํารุณฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1309 565420127 นางสาว ปวีณ์ธิดา มะโนวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1310 575720320 นางสาว ปวีณา สุยะตุ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1311 561420213 นางสาว ป๎ทมวรรณ นาคสมพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1312 575720324 นางสาว ปาณิตา แก้วมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1313 573420133 นางสาว ปาหนัน โชติคัคนานต์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1314 571430117 นาย ปิยะเชษฐ์ เดชสถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1315 572430207 นางสาว ปิยะดา บุญสูง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1316 561420530 นางสาว พจนา อิ่มวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1317 573420135 นางสาว พรทิพย์ เวียงไพรพลอย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1318 561420249 นางสาว พรธิดา สุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด



1319 561420314 นางสาว พรพิมล จันทร์สิงห์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1320 561420142 นางสาว พรพิสุทธิ์ แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1321 575720406 นาย พลรัตน์ นารังษี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1322 561420214 นางสาว พัชรภรณ์ ลบเกตุ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1323 562420103 นางสาว พัชราพรรณ สุวรรณจันทรา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1324 561420104 นางสาว พัชราภรณ์ ใจเสมอ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1325 582430203 นางสาว พัชรีภรณ์ บ่วงเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1326 561420124 นางสาว พิชญาภัค ทองมา คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1327 562420217 นางสาว พิชยาภา มั่นเกตุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1328 561420206 นางสาว พิระดี สังขาว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1329 575720301 นางสาว พิฤาพร คําหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1330 561420125 นาย พีรพล บางแบ่ง คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1331 575720417 นาย พีรภัทร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1332 575720413 นางสาว พีรยา พรมประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1333 575720317 นางสาว เพ็ชรี เกิดแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1334 561420102 นางสาว เพ็ญประกาย ตาดา คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1335 572420113 นางสาว แพรวพรรณ อุดมบารมีอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1336 561420130 นางสาว แพรวรุ้ง อารยพัฒนกุล คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1337 572430211 นาย โพธิชัย เขียวสีทอง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1338 561420406 นางสาว ไพลิน พรมมาก คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



1339 561420222 นางสาว ภัสราพร สรรเสริญ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1340 561420248 นางสาว ภานุมาศ จันจอน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1341 572430203 นางสาว ภาวิณี กงจักร์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1342 561420512 นางสาว มณฑาทิพย์ ศรีบุญ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1343 565420104 นางสาว มณีรัตน์ จี๋คีรีวุธ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1344 575720306 นางสาว มัทนา ป๎นหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1345 571420121 นาย มีลี ท้าววัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1346 572430103 นางสาว เมทินี คงเมือง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1347 575720330 นางสาว เมธาพร ไชยเสน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1348 565420123 นางสาว โยสิยาห์ คําเขื่อน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1349 565420115 นางสาว รติชา นันพิชัย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1350 561420240 นางสาว รัชนีวรรณ เกิดช่าง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1351 561420109 นางสาว รัตนา สิทธิสงคราม คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1352 571420124 นาย รุ่ง มาประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1353 561420123 นางสาว รุ่งนภา ไชยวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1354 575720312 นาย รุ่งโรจน์ สว่างไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1355 575720308 นาย ฤทธิไกร อุปกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1356 561420511 นางสาว วรรณภา ตรงดี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1357 573420114 นางสาว วรรณิดา วิชัยต๊ะ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1358 571430103 นางสาว วรรณิสา ขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



1359 561420247 นางสาว วรลักษณ์ เฉื่อยทอง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1360 561420233 นางสาว วราพร ไวเกษตรกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1361 561420131 นางสาว วราภรณ์ นารอด คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1362 575720313 นาย วสันต์ ทิหวาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1363 561420532 นางสาว วันทนา อุตโม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1364 582430206 นางสาว วันเพ็ญ อินพหล คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1365 561420305 นางสาว วันวิภา ไพรธรรมดา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1366 561420421 นาย วิชัย เนื้อไม้ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1367 581430207 นางสาว วิรวรรณ พรมจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1368 561420420 นาย วีระชัย คําส่ง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1369 561420215 นาย ศรัณย์ ปานเผ่ือน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1370 565420220 นางสาว ศรีชวัล จันทมัชนกิจ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1371 561420210 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1372 573420130 นางสาว ศศิกานต์ คีรีระลึก คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1373 575720307 นาย ศักดิธัช อินเตชะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1374 572430116 นางสาว ศิริทิพย์ สิงห์วี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1375 561420523 นางสาว ศิรินทรา วงค์โห้ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1376 572430202 นางสาว ศิรินทรา วิสภักด์ิ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1377 561420433 นางสาว ศิริพร ทองเรือง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1378 561420508 นางสาว ศิริพร นาอุ๋ย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป



1379 561420119 นางสาว ศิริลักษณ์ ทุง่คํา คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1380 581430206 นางสาว ศุภรัตน์ ถมทอง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1381 561420513 นางสาว สกุลณา จันทร์เทพ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1382 575720425 นาย สมชาย ป่าเขาคุ้มครอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1383 581430209 นางสาว สมปอง ศรีคงทน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1384 572430110 นางสาว สมฤดี ทองพุฒ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1385 572430204 นางสาว สมหญิง เขียวลี คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1386 581430107 นางสาว สโรชา แสงเพชร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1387 553430209 นาย สันติราษฎร์ กาชัย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1388 575720421 นาย สันติสุข กาญจนพันธ์บุญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1389 575720427 นาย สาธิต ทวีจิตกรกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1390 561420504 นางสาว สาลินี แสงสุภา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1391 572430109 นาย สิทธิชัย จันทรังษี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1392 572430107 นาย สิทธิรักษ์ สิทธิแปง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1393 562420105 นางสาว สิริพร สุวรรณจันทรา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1394 581430302 นางสาว สิริมา หลวงชัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1395 561420207 นางสาว สิริวิมล ทับจีน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1396 561420525 นาย สืบสกุล วชิรบรรจง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1397 582430218 นางสาว สุกัญญา นิพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1398 561420205 นางสาว สุจิตรา เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด



1399 561420402 นางสาว สุชาดา สัมพันธุอ์ารยะ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1400 572430102 นางสาว สุดทิวา จันทร์เกิด คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1401 582430212 นางสาว สุดาทิพย์ กระมล คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1402 581430211 นางสาว สุดารัตน์ แก้วทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1403 581430201 นางสาว สุดารัตน์ ประทุมไชย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1404 561420423 นางสาว สุดารัตน์ รอดเล็ก คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1405 561420411 นาย สุธน รอดเขียว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1406 561420220 นางสาว สุธิดา เขตุการ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1407 581430106 นางสาว สุธิดา คลีพิมาย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1408 561420506 นางสาว สุนิดา เพชรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1409 573420121 นางสาว สุนิศา ตาแปง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1410 581430205 นาง สุนิษา นาคศรีสุข คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1411 573420106 นางสาว สุนิสา โปร่งจิตร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1412 563420109 นางสาว สุปรียา ประพฤติ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1413 561420121 นางสาว สุพรรษา ดุษฎี คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1414 581430210 นางสาว สุพัตรา คําบุญ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1415 561420115 นางสาว สุพัตรา ประเสริฐสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1416 532420124 นางสาว สุพิชญา รุ่งรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ(การจัดการทัว่ไป)

1417 565420102 นางสาว สุภาพร บุญอยู่คร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1418 573420125 นางสาว สุภาภรณ์ ตะวันใกล้รุ่ง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป



1419 561420134 นางสาว สุภาภรณ์ สียะ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1420 572430115 นางสาว สุภาวดี ภูช่ํานาญ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1421 572430111 นางสาว สุมาลินี จันเป็ง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1422 561420211 นางสาว สุวรีย์ ก้อนหย่า คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1423 572420311 นาย เสกสรร ฤทธาภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1424 572420105 นางสาว เสาวลักษณ์ อนุพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1425 561420140 นางสาว โสภิดา คําไวโย คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1426 572430108 นางสาว หทัยชนก เอี่ยมสําอางค์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1427 562430105 นาย อดิศักด์ิ คุ้มวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1428 582430207 นางสาว อนุชตรา สุจิตรา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1429 561420232 นาย อนุชิต วงค์ษา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1430 561420514 นางสาว อภิญญา จินาเขียว คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1431 561420238 นางสาว อรณี เชิดสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1432 581430102 นางสาว อรณี มั่นกสิกรรม คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1433 575720416 นางสาว อรทัย เขื่อนใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1434 573420122 นาย อรรถพล กันเกตุ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1435 561420340 นางสาว อริสา ชาลีรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1436 572430218 นาย อลงกรณ์ ก้อนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1437 561420403 นางสาว อังคณา ประมูล คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1438 572420108 นางสาว อัชราพร พุม่ฉัตร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป



1439 581430306 นางสาว อัญชลี อ่อนเทศ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1440 575720325 นาย อัสนี จันป้อตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์

1441 561420225 นางสาว อารยา คํากล่อม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1442 571420104 นางสาว อารียา เข็มกลัด คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร

1443 572430104 นาง อุดมลักษณ์ เมฆเขียว คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป

1444 575520136 นาย พิทยา แสนอุด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1445 571520228 นางสาว ชื่นจิตร์ รอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1446 561520102 นางสาว หนึ่งฤทัย สิงห์เรือง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1447 561520134 นางสาว วันทิวา โกสุมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1448 571520136 นางสาว วัชรากร อินคลองใหม่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1449 575520101 นางสาว จารุภรณ์ สุขฉ่ํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1450 571520251 นางสาว ธารารัตน์ ไข่เกตุ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1451 571520149 นาย คเณศ เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1452 561520246 นางสาว สุวิมล กลําภักด์ิ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1453 571520103 นางสาว จันทร์จิรา แรงเขตการ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1454 575520115 นางสาว มณีรัตน์ ตราชูคงคา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1455 561520138 นางสาว รสสุคนธ์ จีนเพชร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1456 571520241 นางสาว ศิรินภา แสงอรุณ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1457 571520210 นางสาว เจนจิรา กล่ินรอง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1458 571520230 นางสาว ชื่นใจ รอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1459 561520132 นางสาว นุชฎาพร ขุนณรงค์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1460 561520311 นางสาว มินตรา อุดร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1461 561520202 นางสาว กัญญารัตน์ แสงมณี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1462 571520207 นางสาว จิราพร ศรีรุ้ง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1463 571520243 นางสาว วรรณรัตน์ แสนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1464 571520124 นางสาว เพ็ญนภา อภิชัยนภากุล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1465 561520240 นาย มนัส ป๎น้แตง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1466 565520117 นางสาว สริมน นาคศิริกุลชัย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1467 575520133 นางสาว สาธิญา แกล้วกล้า คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1468 561520303 นางสาว สุธิดา ถิ่นจาด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1469 571520209 นางสาว ชื่นฤทัย จุปะมัดตัง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1470 561520217 นางสาว ปิยนุช สรรพอุดมฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1471 561520106 นางสาว นิสา อยู่พ่วง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1472 565520109 นางสาว นฤมล พันธะเสน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1473 561520127 นางสาว วลัยพร ศรีสุธรรม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1474 561520118 นางสาว ปรียาภรณ์ สามารถกุล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1475 571520239 นางสาว มนฤดี คล้ายแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1476 561520205 นางสาว ศรินทรา เปล่งปล่ัง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1477 561520212 นาย พีระศักด์ิ แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1478 571520115 นางสาว นฤมล ศรีสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1479 571520219 นางสาว วันเพ็ญ นิ่มนวล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1480 572530122 นางสาว กนกวรรณ วังคีรี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1481 561520107 นางสาว กมลชนก พัฒนพรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1482 561520103 นางสาว กรกาญจน์ มีทอง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1483 561520128 นางสาว กฤตยา บัวบาน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1484 561520115 นาย กฤษฎา จักษุสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1485 581530109 นางสาว กล่อมจิตต์ โสภา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1486 572530111 นางสาว กัญสุชญา จีรจิตรภากร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1487 572530109 นางสาว กัลยา จันพุด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1488 582530110 นางสาว เกศกมลกานต์ ลีลา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1489 572530124 นางสาว เกศรา พันธ์เรือง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1490 565520111 นาย เกษม อนันต์ไมตรีพร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1491 572530114 นางสาว เกษวาริน มีสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1492 561520223 นางสาว ขจี พลพรม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1493 561520209 นางสาว ขันติยาภรณ์ สุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1494 561520133 นางสาว จันจิรา สุขบุตร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1495 561520144 นางสาว จันทรา มาน้อย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1496 561520108 นางสาว จารุวรรณ เจี่ยสมบุญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1497 561520333 นางสาว จิตตาวดี กล่ินจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1498 581530115 นางสาว จิตสุภา นัดครีพ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1499 565520120 นางสาว จีรานันท์ แซ่ลี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1500 561520125 นางสาว จีราพร เพ็งยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1501 561520343 นางสาว จุฑาภรณ์ ศรีสุภา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1502 561520221 นางสาว จุฑามาศ เตชะลู่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1503 582530112 นางสาว เจนจิรา ศักด์ิศรี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1504 572530104 นางสาว ฉัตรชนก แก้วเกตุ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1505 565520107 นางสาว ชนนิกานต์ สุขดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1506 561520230 นางสาว ชลธิชา ชํานิสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1507 561520306 นางสาว ชลนิชา กองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1508 561520218 นางสาว ชลลดา บุญกัน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1509 565520110 นาย ชัยพร พงศ์ภูสุวิมล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1510 585530107 นางสาว ฐิติพร มณีวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1511 571520250 นางสาว ณปภัช เพชรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1512 585530104 นางสาว ณปภัช สมใจไพรพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1513 582530131 นางสาว ณัชญ์ฐานิสร์ แสงเดือน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1514 561520320 นางสาว ดวงใจ ต้ือแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1515 561520204 นางสาว ดารินทร์ แก้วแสง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1516 565520121 นาย ต่อศักด์ิ คลังต่วน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1517 561520244 นาย ธนกร จันน้อย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1518 565520102 นาย ธนกร บรรจงธรรม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1519 571520107 นางสาว ธนพร แสงดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1520 565520103 นาย ธวัชชัย สังข์แดง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1521 572530112 นางสาว ธัญญา อุป๎จจ๊ะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1522 561520208 นางสาว ธัญญาพร โพธิเ์ปีย่ม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1523 565520124 นางสาว ธัญลักษณ์ คําพิระแปง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1524 561520237 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1525 561520243 นางสาว นฤพรกมล ภูส่งค์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1526 561520319 นาย นลทวัช ยาโน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1527 575530111 นางสาว นัฎยา ทวีชัยไพศาล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1528 561520321 นางสาว นันทิตา บุญญสิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1529 561520238 นางสาว นิศาชล ทองรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1530 561520214 นางสาว เนริตา ตาลาน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1531 561520201 นางสาว บุญยรัตน์ สามงามมี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1532 561520123 นางสาว บุษณีกร เกตุพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1533 561520341 นางสาว บุษบา การังใจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1534 581530104 นางสาว เบญจวรรณ แก้ววงษ์ศรี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1535 561520336 นางสาว ปนัดดา พรมหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1536 581530110 นางสาว ปภัสรา หอมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1537 561520112 นางสาว ปภัสสร จุลละนันท์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1538 571520245 นางสาว ปรียารัตน์ รอดนิล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1539 561520317 นางสาว ปุณณภา ดีประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1540 572530102 นาง ปุณยกัญจน์ หาญขุนทด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1541 571520137 นางสาว พนิดา แสงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1542 565520104 นางสาว พรชิตา ยะเกี๋ยงงํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1543 565520116 นางสาว พรพรรณ สีเทียน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1544 561520105 นางสาว พรพิมล น้อยจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1545 565520101 นางสาว พรไพลิน แสนยะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1546 571520244 นางสาว พรรณี ถาวร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1547 581530102 นางสาว พรรณี บุญมีสง่า คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1548 572530117 นางสาว พัชนิดา มณีชื่น คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1549 572530113 นางสาว พัชรา อาทร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1550 561520227 นางสาว พามิตรา อินนาค คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1551 571520106 นางสาว พิชามญช์ พูลสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1552 572530105 นางสาว พิมล จันทร์เกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1553 561520340 นางสาว เพ็ญพิชชา ใจกาวิล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1554 571520127 นางสาว แพรวผกา บึกหาญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1555 561520215 นางสาว ไพริน สิงห์สุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1556 561520104 นางสาว ไพลิน ปิน่คํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1557 582530109 นาง ภัทรวดี ตันเวหาศิริกุล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1558 572530103 นางสาว ภัทรา รักธัญกร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1559 572530119 นางสาว ภัทราพร พระตลับ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1560 571520114 นางสาว มณีพรรณ จันทร์ควง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1561 571520105 นางสาว มนศิญาณ์ คําฟู คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1562 571520128 นางสาว มลรัตน์ พิลึก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1563 572530120 นางสาว มุกดา หงษ์โต คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1564 561520301 นางสาว เมทินี ทับเกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1565 561520231 นางสาว รสสุคนธ์ จูด้วง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1566 572530116 นางสาว ระวิชล มะโนสา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1567 582530108 นางสาว รัชดาพร บุญทา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1568 581530114 นางสาว รัตนากร กล่ันสุธน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1569 581530103 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจแสน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1570 572530110 นางสาว รุ่งอรุณ ปาแสนกุล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1571 572530108 นางสาว รุจิรา อินทพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1572 581530105 นางสาว เรวดี บดีรัฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1573 581530111 นางสาว ลีลาวดี สีกาลัง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1574 565520119 นาย วทัญํู จรรยาสุภาพ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1575 581530112 นางสาว วนิดา คําบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1576 581530113 นางสาว วรพรรณ สังข์ทอง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1577 581530108 นางสาว วราภรณ์ เมฆี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1578 561520224 นางสาว วันนิสา ใจเงิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1579 561520143 นางสาว วันวิสา ขัดสาย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1580 581530107 นางสาว วัลธิชา รู้การ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1581 561520349 นางสาว วาสนา ทรัพย์ลาน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1582 582530101 นางสาว วาสนา ศรีขํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1583 585530106 นางสาว วาสนา สร้อยแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1584 561520211 นางสาว วิจิตรา แจ่มหม้อ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1585 585530105 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิไลพรรณ ว่านพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1586 561520348 นาย วีระพงษ์ อินพ่วง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1587 582530124 นางสาว ศรัญญา พุม่คํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1588 561520139 นางสาว ศศพินทุ์ เจตจิตร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1589 561520137 นางสาว ศศลักษณ์ เจตจิตร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1590 565520126 นางสาว ศิรินยา ตันกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1591 561520327 นางสาว ศิริภัทร อิ่มโอษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1592 561520328 นางสาว ศิริวรรณ การะเวก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1593 572530107 นางสาว ศิริวรรณ พุทธพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1594 561520126 นางสาว ศิริวรรณ วงษ์คํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1595 561520312 นางสาว ศุภางค์ เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1596 561520313 นางสาว สมใจ ดีเจริญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1597 561520117 นางสาว สมฤทัย ฆารประเดิม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1598 561520203 นางสาว สรยา แสนก๋า คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1599 572530101 นางสาว สายธารัตน์ ราชอุ่น คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1600 561520210 นางสาว สาวิตรี กุลยอด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1601 571520242 นางสาว สาวิตรี บุญเหลือ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1602 565520105 นางสาว สิริจิตต์ ฉัตรกวินกานต์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1603 565520115 นางสาว สิริพร พิชิตบรรพต คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1604 575520119 นางสาว สุณิศา ปะระปิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1605 571520141 นางสาว สุธามาศ เงินนา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1606 561520109 นางสาว สุนิษา อุดมสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1607 565520108 นางสาว สุนิสา ปวงคําใจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1608 575520112 นางสาว สุนิสา ปูกันกะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1609 572530121 นางสาว สุพัตรา สุนทรวิพาค คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1610 561520213 นางสาว สุภัทรศร พุฒเกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1611 572530115 นางสาว สุมาลี ทองป๎น้ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1612 561520110 นาย สุรศักด์ิ แหลมหลัก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1613 561520236 นางสาว สุริยา แซ่ลี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1614 561520219 นางสาว สุวรรณี เทากมลเดช คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1615 561520331 นางสาว สุวิษา พุม่ห้วยรอบ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1616 565520122 นางสาว หทัยชนก ดํารงไทยตระกูล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1617 571520153 นางสาว อชิรญาณ์ เย็นชุ่ม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1618 581530106 นาย อภิสร เกตุเนตร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1619 561520226 นางสาว อมรรัตน์ โพธิสุ์พรรณ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1620 571520216 นางสาว อมรรัตน์ หมูยา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1621 575520130 นางสาว อรทัย จีนตู่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1622 561520242 นางสาว อรอนงค์ วงค์อุ้ย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1623 561520113 นางสาว อรุณพร จันทน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1624 575520110 นางสาว อาภรณ์ สิงห์ส่ีหมื่น คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1625 565520114 นางสาว อาภาพร คีรีคํารณ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1626 561520116 นางสาว อาภาภรณ์ พลาพล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1627 571520227 นางสาว อาภาภรณ์ โสรส คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1628 575520129 นางสาว อาภาภัทร กันทะวงค์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1629 561520332 นางสาว อาริษา เงินอาจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1630 561520330 นางสาว อารียา ทิพย์สุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1631 561520114 นางสาว อารีรัตน์ แป้นจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1632 582530113 นางสาว อําพรรัตน์ ลพเกตุ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1633 561520207 นาย อําพล แขวงเพชร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1634 561520241 นางสาว อุไรวรรณ บดีรัฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1635 561220818 นางสาว กัญญา ทองเครือ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1636 561220809 นาย กีรติภัทร มีฐานะ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1637 561220817 นางสาว ชุติมา วินัยธรรม คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1638 561220819 นางสาว ธนาภรณ์ เกิดเฉื่อย คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์



1639 561220821 นางสาว ธนาภรณ์ วังคํา คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1640 561220802 นางสาว พัชราวดี ชูมี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1641 561220803 นางสาว เพ็ญนภา บุญเกตุ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1642 561220807 นางสาว วรรณภา รู้บุญ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1643 561220815 นางสาว สุธิดา สถาพรพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1644 561220801 นางสาว สุพัตรา ชุ่มผ่อง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1645 561220808 นางสาว สุพิชชา สุขสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1646 561220533 นางสาว ปุณยนุช โพธิอ์่วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1647 572220210 นางสาว กมลรัตน์ ใจมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1648 561220518 นางสาว อารียา ไทยเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1649 561220614 นางสาว ณภัทร บุญพูลเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1650 572220219 นางสาว อรอุษา แสงสิริปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1651 561220438 นางสาว ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1652 561220502 นางสาว นาตยา อรุณอร่ามศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1653 571220326 นางสาว รัตติญาภรณ์ รอดตะเภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1654 572220212 นางสาว พิชญธิดา ยมนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1655 561220607 นางสาว สุธาสิณี อินคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1656 561220424 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1657 561220623 นางสาว ภิญญาพัชญ์ อยู่ดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1658 561220463 นางสาว วิลัยพร ฤทธิแ์ก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม



1659 561220610 นาย ธนาคาร เพ็ญฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1660 572220217 นางสาว สุกัญญา เด่นดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1661 561220508 นางสาว ณัฐนันท์ เวทสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1662 572220206 นางสาว รัตน์ติการณ์ คําฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1663 572220208 นางสาว วเรศ จําปาเครือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1664 561220428 นางสาว นุชจเรศ บุญน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1665 561220909 นางสาว สุพัตรา บัวบุญ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1666 561220404 นางสาว ธัญญารัตน์ จุ่นคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1667 572220218 นางสาว อรทัย เจียมพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1668 561220929 นางสาว รุ่งนภา ป๎ญญาทอง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1669 561220504 นางสาว กชกร ลูกแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1670 561220505 นางสาว กนกวรรณ สุขทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1671 561220631 นางสาว กมลชนก ระสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1672 561220527 นางสาว กรกนก สุดใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1673 561220908 นางสาว กรณิกา วรอินทร์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1674 561220451 นางสาว กัญญาภัค มาชัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1675 561220606 นางสาว กัญญารัตน์ ธรรมใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1676 561220928 นางสาว กันยากร พวงศรี คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1677 571220306 นางสาว กาญจนาพร กล่ินเรณู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1678 572220211 นางสาว กาญจนาพร ศรีนวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม



1679 561220506 นางสาว กานดา ต่ายหาสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1680 561220622 นาย เกียรติศักด์ิ กล่ินทุง่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1681 561220603 นางสาว จันทร์ธิดา หวังดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1682 561220521 นางสาว จิรวรรณ พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1683 561220408 นางสาว จิราภรณ์ เพ็งเลิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1684 561220514 นางสาว จิราวรรณ ยะหัวฝาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1685 561220529 นางสาว จุฑามาศ คุ้มเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1686 561220605 นางสาว เจนจิรา ปาต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1687 561220914 นางสาว เจนจิรา วิเศษพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1688 571220313 นาย ฉัตรชัย มีสุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1689 561220432 นางสาว ชลดา มีเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1690 561220636 นาย ชัยวัฒน์ โชคพิทักษ์สมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1691 561220407 นาย ชานนท์ สุขเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1692 561220913 นางสาว ชาลิตา ชาติขยัน คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1693 561220630 นางสาว โชติมณี พึง่พิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1694 561220617 นางสาว ณัฏฐ์ชญา ใจสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1695 561220205 นางสาว ณัฐริกานต์ จันทรรัตนศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1696 561220206 นางสาว ณัตินี ยั่งวิวัฒน์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1697 561220624 นางสาว ทิพย์สุดา ปะฉิมมะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1698 572220216 นางสาว เทียนทิพย์ สังกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม



1699 561220406 นาย ธัชชัย ฟูมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1700 552220105 นางสาว ธัญรดา เกษสาคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1701 561220453 นางสาว ธารทิพย์ ศรีรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1702 561220452 นางสาว นภัสวรรณ พุม่สลิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1703 572220201 นาย นรินทร์ ดอนคําใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1704 561220434 นางสาว นริศรา ธงฉัตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1705 561220901 นางสาว นฤนาถ เทศประสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1706 572220205 นาย นฤพนธ์ ปานฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1707 571220325 นาย นฤมิตร อ่อนเต้ียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1708 561220628 นางสาว นลินรัตน์ เอี่ยมน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1709 561220524 นางสาว นัยนา สว่างรุ่งเรืองกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1710 561220615 นางสาว นารีรัตน์ เตรียมพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1711 561220526 นางสาว น้ําฝน วิเศษกสิกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1712 571220340 นางสาว น้ําฟ้า แซเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1713 561220923 นางสาว นิจวิภา ยืนยงค์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1714 561220401 นางสาว นิตยา จันศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1715 561220625 นางสาว นิภาพร คําชุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1716 561220515 นางสาว นิภาวรรณ หม่อนกันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1717 561220440 นางสาว นุสรา สกุลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1718 561220402 นางสาว เนตรชนก สีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม



1719 571220320 นางสาว เนตรนรินทร์ แสงสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1720 561220932 นางสาว บุษกร แก้วกาหลง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1721 561220519 นางสาว เบญจมาศ ลีสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1722 521220210 นางสาว เบญจวรรณ กันยามา คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

1723 572220207 นางสาว ประกายแก้ว จันคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1724 571220332 นางสาว ปรานต์ โพธิม์าก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1725 571220322 นาย ปราโมทย์ คีรีอภิสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1726 561220122 นางสาว ปวีณา จันทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1727 552220101 นางสาว ปวีณา พลเก่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1728 572220214 นาย ป๎ณณวัฒน์ ช่อชั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1729 571220338 นางสาว ปาจรีย์ บรรเทิงจิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1730 561220146 นาย ปิยะชาติ ปานทิพย์สิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1731 561220420 นางสาว พรนัชชา วรรณ์วิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1732 561220637 นางสาว พรพรรณ ฉ่วยนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1733 561220935 นางสาว พรลินี สุดไทย คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1734 561220917 นางสาว พัชราพร มะลิ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1735 561220254 นางสาว พิราวรรณ แสงพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1736 561220513 นาย พีรพล มีอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1737 561220429 นางสาว เพชรวาริน จันทร์อินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1738 561220905 นาย ภัชฎา เหมือยไธสง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม



1739 561220936 นางสาว ภัศรา กุลนันทคุณ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1740 561220916 นางสาว มณฑา นาคสังข์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1741 561220410 นาย ยุทธนา มณีจินตนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1742 561220943 นางสาว ยุภาภรณ์ จําเนียรพล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1743 561220130 นางสาว รวิภา เรืองประดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1744 561220904 นางสาว รุ่งทิวา เหลือศรีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1745 561220447 นางสาว ลัดดาวัลย์ ช่างปรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1746 561220629 นาย วรพล ป๎ญสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1747 561220945 นางสาว วรรณา ชัยพิพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1748 571220329 นางสาว วรัญญา เพ็ชรมีศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1749 551220822 นาย วัชระ อินสุข คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1750 561220430 นางสาว วันทนา ยอดป๎ญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1751 561220123 นางสาว วาณุกา ดิษสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1752 561220442 นาย วารินทร์ คําแล่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1753 561220612 นาย วารุฒ คูณจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1754 561220405 นางสาว วิจิตรา เครือแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1755 561220425 นางสาว วิจิตรา หินแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1756 561220119 นางสาว วิภาพร อ่องสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1757 561220444 นาย วีรภัทร วัฒนศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1758 572220213 นาย วีระชัย หงษ์จีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม



1759 561220415 นาย วุฒิภาพันธ์ ส้มอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1760 561220942 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศศิประภา ชลพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1761 571220302 นางสาว ศิริรัตน์ สิงห์หะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1762 561220918 นางสาว ศิริวิภา เครือคําลาง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1763 561220620 นางสาว ศุภนิดา นามสง่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1764 561220910 นางสาว ศุภสุตา รุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1765 571220650 นางสาว สมฤทัย ไข่เกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1766 551220430 นาย สมศักด์ิ เส็งคิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1767 561220602 นางสาว สรญา ทีมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1768 561220431 นางสาว สันทราย ทองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1769 561220933 นางสาว สายธาร พันพรม คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1770 561220455 นาย สาโรจน์ มูลเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1771 571220331 นางสาว สิรีวิชญ์ ดิษบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1772 561220608 นางสาว สุดารัตน์ เชื้อบุญมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1773 561220409 นาย สุทธิชัย คัมภีร์อาญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1774 561220611 นางสาว สุทัตตา ช่อแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1775 561220626 นางสาว สุธาทิพย์ ทรัพย์อยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1776 571220330 นางสาว สุธาสินี เทียนแจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1777 561220906 นางสาว สุธิดา เพชรหมัด คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1778 561220511 นางสาว สุนทรี คงสมทรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน



1779 561220427 นางสาว สุพัตรา กล่ินจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1780 561220414 นางสาว สุภากร มีพุม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1781 561220416 นางสาว สุภาวดี มีบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1782 561220601 นางสาว สุมินตรา สิงห์โต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1783 561220920 นางสาว สุรีรัตน์ เสียงเย็น คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1784 551220809 นางสาว เสาวลักษณ์ อําไพพิศ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1785 561220510 นาย แสงประเสริฐ แซ่กือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน

1786 561220619 นาย อดิศร เครือรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1787 571220310 นาย อนุรักษ์ ศรีสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1788 561220907 นางสาว อภิรดี หาดบุตร คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1789 561220139 นาย อรรถพล ปานทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1790 561220426 นางสาว อลิสา พลเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1791 561220203 นางสาว อัมพวัน จอนพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1792 561220902 นางสาว อาพรรัตน์ ยอดเกษ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1793 552220104 นางสาว อาภัสนันท์ เติมผาสุขเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1794 561220604 นางสาว อาภา บัวเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1795 561220940 นางสาว อารียา ศรีกําพล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม

1796 561220419 นางสาว อําพรรณ ยิ่งสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม

1797 571620203 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กชกร หล้าไทยสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1798 571620210 นางสาว กาญจนา เทศนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์



1799 571620137 นางสาว กาญจนา มิฟองฟู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1800 571620208 นาย ขวัญชัย กล่ินนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1801 561620103 นางสาว ขวัญสุดา คํ้าชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1802 562620119 นางสาว ฐิตารัตน์ พิสิทธิว์ุฒิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1803 572620117 นาย ณรงค์ศักด์ิ โพธิอ์่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1804 571620128 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐกิตต์ิ โพธิง์าม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1805 571620241 นางสาว ณัฐชาวีย์ ดนัยนารีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1806 561620105 นาย ณัฐพล โตน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1807 561620134 นาย ธนกร เสมาฉิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1808 571620211 นางสาว ธมลวรรณ บุญหนัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1809 561620231 นางสาว ธัญยธรณ์ อัครพิสิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1810 571620109 นางสาว ธันย์ชนก รุ่งโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1811 561620147 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิบัลลังค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1812 561620138 นาย นราวุฒิ หมีโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1813 572620103 ร้อยตํารวจโทหญิง นฤมล วิชาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1814 552620123 จ่าอากาศตรี ปภาวิน หมื่นไกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1815 561620204 นาย ปรัชญา พิญญะคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1816 561620225 นางสาว ปริศนา ประโมณะกัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1817 572620112 ร้อยตํารวจเอก ป๎ญจะ คงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1818 571620221 นางสาว ป๎ทมพร ใจครัว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์



1819 572620105 สิบตํารวจโท พงศธร แก้วตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1820 572620145 สิบตํารวจโท พชร น้อยยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1821 561620207 นางสาว เพ็ญพิชชา สิงห์วี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1822 571620217 นาย เพิม่พูน ไร่นุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1823 571620238 นางสาว ภัสรา ต๋ันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1824 561620234 นางสาว มาลัยพร วิรัญจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1825 572620104 สิบตํารวจตรี ยศพล เล็กประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1826 562620102 นาย ยุทธนา นุ่มน่วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1827 572620158 ร้อยตํารวจเอก วรทัศน์ ศรีดาเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1828 571620224 นางสาว วัชรี อินทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1829 552620122 นางสาว วิภาดา สู่สุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1830 571620121 นางสาว ศศิมา คําป๎น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1831 571620104 นางสาว ศิริพร บรรจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1832 571620237 นางสาว สกุณา เอี่ยมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1833 571620212 นางสาว สุชาดา สุรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1834 561620216 นางสาว สุธิดา ปาระมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1835 571620111 นางสาว สุภาภรณ์ เฉียงเหนือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1836 561620242 นางสาว สุรีรัตน์ จันธิดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1837 572620110 นาย เสกสรรค์ ใจซ่ือดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1838 572620132 สิบตํารวจโท อมรเทพ เพชรทิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์



1839 562620103 นางสาว อัญเชิญ สายศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1840 561620250 นาย อําพล ว่าวเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

1841 561920112 นาย เกียรติศักด์ิ โพธิก์าศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1842 561920118 นาย เฉลิมพงษ์ หล่ังแร่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1843 561920125 นาย ณรงค์ศักด์ิ บูลย์ประมุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1844 561920117 นางสาว ณัฐธิชา มะลิพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1845 561920107 นางสาว ดาวพระศุกร์ ทองคุ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1846 561920104 นาย ทรงกลด บัวต๊ิบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1847 561920105 นาย ธนพัฒน์ ยิ้มเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1848 561920120 นาย พลพันธ์ จั่นมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1849 561920122 นาย พิมาน ผิวมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1850 561920121 นาย มงคล มีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1851 561920111 นางสาว รัตนาภรณ์ เกตุแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1852 561920108 นาย รินชัย รักษาชลธาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1853 561920102 นางสาว วรางคณา ยมเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1854 561920115 นางสาว สมฤทัย ประการะนัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1855 561920116 นางสาว สุรีย์มาศ จินดารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1856 551920106 นาย อนุวัฒน์ บัวสําลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1857 561920101 นาย อภิรักษ์ หิรัณรัศมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

1858 561920113 นาย เอราวัณ ปอยู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์



1859 575820110 นางสาว ชลิตา ศิรภัสธนาพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1860 571820326 นางสาว กุลฤทัย ไกรงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1861 575820121 นางสาว เกษสุดา ทิพย์บรรจงสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1862 575820109 นาย ภูสิทธิ ปุกแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1863 575820130 นางสาว พรสวรรค์ ดาวกรกฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1864 571820310 นางสาว อรุณวรรณ ศรีเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1865 571820248 นางสาว ประโลม ถมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1866 571820327 นางสาว กุลฤดี ไกรงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1867 571820238 นางสาว กนกพร เริงสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1868 561820330 นางสาว กมลวรรณ เปรมบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1869 571820333 นาย กฤษฎา เดชบุรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1870 571820421 นางสาว กสมน น้อยสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1871 575820142 นางสาว กัณฐมณี ทิพมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1872 571820402 นางสาว กัณฐิกา ประทุมแมน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1873 571820415 นางสาว กัณฐิกา แสงเพชร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1874 571820108 นาย กิตติศักด์ิ อยู่รอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1875 571820450 นาย กิติพงษ์ วิชัยวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1876 571820209 นางสาว แคทรีญา อินกรัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1877 571820432 นาย จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1878 571820237 นางสาว จันทร์ศิลา นุชแมว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1879 571820236 นาย จารุกิตต์ มิ่งทองโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1880 571820112 นางสาว จุฑาพร ชั่งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1881 571820134 นางสาว จุฑามาศ บัววราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1882 571820231 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีพุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1883 571820441 นาย ชญานนท์ นันท์ตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1884 571820217 นางสาว ชนกนันท์ ชัยสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1885 571820149 นางสาว ชนินาถ ชัยสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1886 575820119 นาย ชวกร แก้วลือไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1887 565820140 นาย ชัยกฤต ภูมิธนาวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1888 571820317 นาย ชัยมงคล เงินเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1889 571820458 นาย ชาตรี ผ่องฉวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1890 571820332 นาย ไชยพศ ถาวรสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1891 571820142 นางสาว ญาณิศา แก้วอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1892 571820226 นางสาว ณัฎฐา จันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1893 571820331 นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์ วงศ์นากนากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1894 571820303 นางสาว ณัฐนิกา น้ําเพ็ชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1895 542820159 จ่าอากาศตรี ณัฐพงศ์ ศรีคชไกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1896 575820138 นาย ณัฐวุฒิ คงไม้สีเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1897 571820104 นาย ณัฐวุฒิ สุดสาคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1898 571820437 นางสาว ณัฐศิริ เชาว์วิวัฒนากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1899 571820210 นาย ไดอิจิ มุงขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1900 561820108 นาย ทรงพล สงพัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1901 561820102 นางสาว ทัศนีย์ ครุฑแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1902 563820124 นาย ทินกร รัตนกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1903 571820110 นางสาว ทิมทอง เสวตพยัคฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1904 561820352 นางสาว ทิวารัตน์ เสมอชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1905 571820125 นาย ธนกรณ์ ตุ่นคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1906 561820339 นาย ธนพงษ์ แย้มกสิกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1907 571820324 นาย ธนพล ชาญสมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1908 571820130 นาย ธนวัฒน์ ตุ่นคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1909 571820131 นาย ธวิช สีลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1910 571820308 นาย ธีรศักด์ิ สืบกระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1911 571820138 นาย นพรัตน์ มะนูญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1912 571820203 นางสาว นภาพร โพธิบัลลังค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1913 571820212 นางสาว นฤภร ขอนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1914 571820341 นางสาว นลพรรณ เพ็ชรทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1915 571820314 นางสาว นวศิลป์ ภูเ่ปีย่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1916 571820350 นาย นันธวัช กล่ันเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1917 571820305 นางสาว น้ําอ้อย ใจดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1918 571820316 นางสาว นุจรินทร์ เอี่ยมละออ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1919 571820102 นางสาว บุษกร พงษ์ภานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1920 571820121 นาย ประชารัฐ ซาหว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1921 571820315 นางสาว ปวิตรา ประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1922 573820113 นาง ปิยะฉัตร หมื่นยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1923 575820103 นาย พงษ์ศักด์ิ ฤทธิร์ชตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1924 571820101 นาย พยุหเกียรติ เลขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1925 575820143 นาย พรชัย ต๊ะสุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1926 571820338 นางสาว พรมทอง แซ่อั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1927 562820168 นางสาว พรรณทิพย์ภา ทิพยผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1928 571820202 นางสาว พลอย คํามั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1929 571820455 นางสาว พิชญา สมศักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1930 571820344 นาย พิทักษ์ วันมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1931 571820132 นาย พิทักษ์ธง เป็งมาวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1932 571820417 นาย พิมล เพียสุระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1933 563820139 นาย พิษณุ ระหว่างปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1934 571820151 นาย พีรบูรณ์ นวลเป้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1935 571820111 นางสาว เพราพิลาส ชัยฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1936 571820313 นางสาว ไพลิน กุลบุตรชัยชาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1937 571820430 นาย ภัคธร เหมือนขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1938 575820108 นางสาว ภัชรา วนาไผท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1939 571820140 นาย ภัทรพล ล้วนพิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1940 571820204 นางสาว ภัทราภรณ์ เกตุมธุพจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1941 571820239 นาย ภานุวัฒน์ กุมผัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1942 571820410 นางสาว มธุรินทร์ กล่ินศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1943 571820153 นางสาว มนัสนันท์ พิมพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1944 571820258 นางสาว รสชรินทร์ สีใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1945 571820222 นางสาว รัชนีกร มณีนก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1946 571820118 ว่าทีร้่อยตรีหญิง รัญชิดา แช่มชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1947 575820148 นางสาว รัตติกาล ขวัญวารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1948 571820247 นางสาว รุ่งทิพย์ กล้าหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1949 561820237 นางสาว รุ่งนภา ผิวสว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1950 571820355 นาย รุ่งศักด์ิ เหมือนเพ็ชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1951 571820304 นางสาว เรืองนภา ผะอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1952 571820403 นางสาว ลักษมีพัฒน์ เถอะจ๋า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1953 571820207 นางสาว ลําพู จันทร์เพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1954 565820152 นางสาว วณิชชา ไหลเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1955 571820152 นางสาว วรรญา ยืนยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1956 571820422 นางสาว วรรณพร ม่วงเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1957 561820240 นางสาว วรรณวิศา ดียิ่งเจริญกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1958 571820358 นางสาว วริศรา สุขใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1959 571820339 นาย วัชรพงษ์ วะรังศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1960 571820411 นาย วัชระ ฉันพลันรังสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1961 571820330 นางสาว วันวิสา โพธิย์อด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1962 571820224 นางสาว วาสนา บางชะโลม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1963 571820336 นางสาว วาสินี กรพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1964 572820140 นางสาว วิภารัตน์ จิรพจนานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1965 571820250 นางสาว วิราวรรณ คงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1966 571820219 นาย วุฒิชัย อนันตวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1967 561820117 นางสาว เวณิกา ระโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1968 563820113 นางสาว ศนิวรรณ แสนบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1969 571820122 นางสาว ศรสวรรค์ ทับทิมศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1970 571820433 นางสาว ศรัญญา ศรีป๎น้พร้ิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1971 571820447 นาย ศิมารมณ์ คงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1972 571820114 นางสาว ศิรินทร์ชญา อิ่มเอิบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1973 571820150 นางสาว ศิริภรษ์ มิ้มทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1974 571820109 นางสาว ศิริรักษ์ เรียบฮวด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1975 575820141 นางสาว ศิริรัตน์ โพธิท์อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1976 575820132 นาย ศุภลักษ์ ตองใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1977 572820143 นางสาว ศุภิศรา จีนขวัน้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1978 571820133 นางสาว สนันทิญา กล่องชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1979 565820124 นาย สราวุฒิ เครือเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1980 571820425 นาย สาธิต จันทฤก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1981 571820158 นางสาว สินีนาถ นุ่มเกล้ียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1982 571820347 นางสาว สุกัญญา เกษมญาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1983 561820249 นางสาว สุฑามาศ คําภิมาบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1984 571820117 นางสาว สุธาสินี ไพรเถื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1985 571820216 นางสาว สุธิดา บัวประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1986 571820302 นางสาว สุธิดา หมั่นเขตกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1987 571820228 นางสาว สุนิสา ก้อนหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1988 575820107 นางสาว สุปราณี ประชารังสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1989 571820127 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุพรรณศา ทองพูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1990 571820213 นางสาว สุพรรษา โค้วมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1991 571820211 นางสาว สุพัชรี นาคโควงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1992 571820137 นาย สุภโชค หมู่มาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1993 571820201 นางสาว สุภัสรา เกตุเก้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1994 561820154 นางสาว สุภาวดี อ่อนเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1995 541820241 นางสาว สุมารินทร์ หลํานุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1996 571820221 นางสาว สุมิตรา แสนจินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1997 571820320 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุรีพร น่วมสกุลณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1998 571820240 นางสาว สุวชิราพรรณ พรจันทรารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1999 571820406 นางสาว สุวรรณรัตน์ ศิริวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2000 571820420 นางสาว สุวิสา โกษฐโสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2001 571820139 นาย เสกสรร วาปีโก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2002 571820119 นาย อดิศักด์ิ เขียวสนั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2003 575820131 นาย อธิวัฒน์ ขัดผาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2004 561820345 นาย อนิรุตน์ ล่อกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2005 573820104 นางสาว อนุสรา น้อยทะรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2006 571820445 นาย อภิชาติ พลอาชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2007 575820105 นาย อภิรักษ์ ตาอริยวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2008 571820144 นาย อภิรักษ์ รอดกสิกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2009 571820349 นางสาว อรพิชา ก้อนนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2010 561820324 นาย อรรถพล นกออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2011 575820152 นางสาว อลิษา ลังการ์พินธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2012 571820414 นางสาว อักษรสวรรค์ เป้วัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2013 571820126 นาย อัคเดช ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2014 571820124 นางสาว อัจฉรา พันธ์ชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2015 571820208 นางสาว อัญชลี ผลเศรษฐี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2016 571820115 นางสาว อิศราภรณ์ คีรีรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2017 571820436 นางสาว อุษา สุขแป้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2018 575820101 นาย เอกราช พลศักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์


