
ล ำดับที่ รหสันักศึกษำ ชื่อ - สกุล คณะ
1 6211517019  นำยภำรดร สุวรรณกำรณ์  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2 6211229098  นำยอภชิำติ บญุมี  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
3 6211315096  นำงสำวฐำนิดำ จินดำนิล  คณะวทิยำกำรจัดกำร
4 6311224077  นำยวรยุทธ ธรรมรักษ์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
5 6311219079  นำงสำวสุพณัณดำ ซ้วนล่ิม  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
6 6311219109  นำยภทัรศักด์ิ ขุนทอง  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
7 6212224030  นำยประสิทธิ ์ภริมย์รักษ์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
8 6311229086  นำงสำวหสัรำภรณ์ บญุมำศ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
9 6311312032  นำงสำวพชัรำภำ ตันฑมณี  คณะวทิยำกำรจัดกำร
10 6111224135  นำงสำวสุธำสินี สุขมำ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
11 6311113002  นำงสำวกัญรัตน์ สุวรรณรัตน์  คณะครุศำสตร์
12 6211315094  นำงสำวกิริณี ชูทอง  คณะวทิยำกำรจัดกำร
13 6211320001  นำงสำวอัญชริกำ มณีโชติ  คณะวทิยำกำรจัดกำร
14 6311315053  นำงสำวศศิกำนต์ ชัยสุวรรณ์  คณะวทิยำกำรจัดกำร
15 6311224055  นำงสำวกัญชนิตำ ใจกวำ้ง  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
16 6311121025  นำงสำววรำนุช ทองมีชู  คณะครุศำสตร์
17 6311518091  นำยอัศม์เดช หนูเจียม  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
18 6311321032  นำงสำววลัยพร สุขมณี  คณะวทิยำกำรจัดกำร
19 6311219003  นำงสำวไอลดำ จันเอียด  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
20 6311319031  นำงสำววริศรำ วรวำท  คณะวทิยำกำรจัดกำร
21  ุ6111228031  นำยธนัญญ์นภสัป ์วงศ์พพินัธ์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
22 6311224079  นำงสำวนริศำ อนันทขำล  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
23 6211224157  นำยรณชัย ดีถนอม  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
24 6311315074  นำงสำวปยิำพชัร ศรีนิล  คณะวทิยำกำรจัดกำร
25 6311523025  นำงสำวธดิำรัตน์ โอษฐ์ฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
26 6311320008  นำงสำวศรัญญำ นันทสร้ำง  คณะวทิยำกำรจัดกำร
27 6311521038  นำยพงศกร นุ่นทอง  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
28 6311229045  นำงสำวลลิตำ เหมือนหนู  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
29 6311522008  นำงสำวสุพชิชำ ฉิมพลี  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
30 6311224003  นำยเมธำสิทธิ ์ศรีลำวงษ์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
31 6311229051  นำยธนภทัร แจ้งจุล  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
32 6311215005  นำงสำวอติกำนต์ สุขทองอ่อน  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
33 6311121029  นำงสำวฏยัยีบะ สำเมำะ  คณะครุศำสตร์
34 6081107006  นำงสำวปยิะฉัตร จันทร์ทอง  คณะครุศำสตร์
35 6111312082  นำงสำวณัฐมนต์ แก้วเพง็กรอ  คณะวทิยำกำรจัดกำร
36 6111224121  นำงสำวกวติำ เวชพศิ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
37 6181119005  นำยวฒิุนันท ์แก้ววหิค  คณะครุศำสตร์
38 6211320036  นำงสำวกุลรัตน์ มีบญุมำก  คณะวทิยำกำรจัดกำร



ล ำดับที่ รหสันักศึกษำ ชื่อ - สกุล คณะ
39 6211521039  นำยธนำนันท ์จันทร์ฉำย  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
40 6181121009  นำงสำววลิำสินี มัธยำท  คณะครุศำสตร์
41 6211112052  นำยบญุญำ มหนักฤษ  คณะครุศำสตร์
42 6311315063  นำงสำวปนัสยำ วฒันทอง  คณะวทิยำกำรจัดกำร
43 6311101055  นำงสำวนริศรำ ฉิมลี  คณะครุศำสตร์
44 6311224039  นำงสำวอันนำ ศรีมโน  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
45 6311116037  นำยธรีพงศ์ ด้วงแก้ว  คณะครุศำสตร์
46 6311517018  นำงสำวจีรนัน สมสังฆ์  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
47 6311522009  นำงสำวมุกมณี ตรีลับ  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
48 6311319047  นำงสำวรติกำณ ทองแก้ว  คณะวทิยำกำรจัดกำร
49 6311313008  นำงสำวชลธชิำ ไขแสง  คณะวทิยำกำรจัดกำร
50 6311224052  นำงสำวชฎำรัตน์ อินเรือง  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
51 6312230006  นำงสำวประภำศิริ พหลภกัดี  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
52 6312230003  นำงสำวสุภำวดี ยอแสง  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
53 6311521022  นำงสำววริษฐำ ชูชัย  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
54 6311120004  นำงสำวนนทพร วอ่งศิริ  คณะครุศำสตร์
55 6311219056  นำยภำณุเมศ มีทอง  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
56 6311319048  นำงสำวนิพำดำ วงษสุ์วรรณ  คณะวทิยำกำรจัดกำร
57 6311319005  นำงสำวอลีนำ บวัสมัด  คณะวทิยำกำรจัดกำร
58 6311229062  นำงสำวโศภนิิศ เปำ๋กะเด  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
59 6311231005  นำงสำวอมรวดี จันทร์ดี  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
60 6311518207  นำยกิตติธร จันทร์สีนำค  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
61 6211135044  นำงสำวปริฉัตร ทองประจง  คณะครุศำสตร์
62 6311224101  นำงสำวกัณฐิกำ ขุนยำน  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
63 6311318021  นำงสำววภิำดำ โสโอ่ง  คณะวทิยำกำรจัดกำร
64 6311320024  นำงสำวหทยัภทัร ชำหยอง  คณะวทิยำกำรจัดกำร


