
ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา

1 นางสาว ราตรี สุโขพล 6011402313 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

2 นาย วุฒิชัย แก้วหน้ามุก 6011402123 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

3 นางสาว ทิวา สุโขพล 6011402308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

4 นางสาว ฟาติน ยีหมัดเส็น 6011415020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

5 นาย ภัคพงศ์ เพียรดี 6011519039 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

6 นาย วีรยุทธ์ โต๊ะเต้ 6011415021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

7 นางสาว จุฑามาศ ถาวร 6011224095 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

8 นางสาว สุนิษา เสียงเพราะ 6011318051 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

9 นางสาว กัลยรัตน์ พัสดุสาร 6011228004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

10 นาย ชญนนท์ ขุนชํานาญ 6011320055 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

11 นางสาว อารีนา สกุลา 6011436021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

12 นางสาว อัญธิกา เรืองทองเมือง 6011415016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

13 นางสาว ชัญญา กะฐินหอม 6011224094 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

14 นางสาว วานิสา ประเสริฐดํา 6011521089 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

15 นาย วีระพัน  ลําดับสังข์ 6081108017 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16 นางสาว ธัญชนก จันทนา 6011228009 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

17 นางสาว พชรา ศรีมณี 6011224107 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

18 นางสาว อายีซะห์ แวอาแซ 6011436055 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

19 นางสาว วิภาวัส คงน้อย 6011312074 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

20 นางสาว กรชนก ชุมละออง 6011229129 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

21 นางสาว ขนิษฐา สังข์ทอง 6011318030 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

22 นาย อรรถชัย สมศรี 6011215032 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

23 นางสาว พรพิพัฒน์ อินทรพิบูลย์ 6011224096 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

24 นางสาว ธนาภรณ์ ช่วยสงเคราะห์ 6011315045 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

25 นางสาว รังสิยา ยนฮ่ิน 6081108032 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

26 นาย เอกพล ไทรสุวรรณ 6011319054 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

27 นางสาว ธนัชพร ทองฤทธิ์ 6011436029 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

28 นางสาว สาวิตรี รู้รอบ 6011402305 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

29 นางสาว สิราวรรณ สุวรรณ์วร 6011318052 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

30 นางสาว กรกนก ทองพริก 6011521031 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

31 นางสาว วรรณิดา จงจิตต์ 6011521004 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมเเละโลจิสติกส์

32 นางสาว สร้อยเพชร ไสยพร 6011521083 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

33 นางสาว สุภา  ชนะพาล 6011436013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

34 นางสาว วรัญญา รักษาพล 6011402110 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

35 นางสาว ฉัตรฤดี มีสุข 6011224072 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาลงนามแบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
 รายเก่า (ไม่ย้ายสถานศึกษา)

วันท่ี 27 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00-16.00  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีรรมราช



36 นางสาว ธนนันท์ ธัญญานันท์ 608101014 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

37 นางสาว วนิตา ยอดสุรางค์ 6011521030 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

38 นางสาว กมลวรรณ คงรัตน์ 6011402301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

39 นางสาว รัตติญา พูลสุข 6011521054 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

40 นางสาว อรทัย ไชโย 6011522058 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

41 นางสาว อัญญารัตน์ ขวัญจันทร์ 6011521092 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

42 นางสาว สินีนารถ ศิริ 6081101006 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

43 นาย ธนารัตน์ ไชยรัตน์ 6011519035 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

44 นางสาว สุริณี ศรีสวัสด์ิ 6081101028 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

45 นางสาว ณัฐชรี จํานอง 6011224013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

46 นางสาว ปัณฑิตตา บุญจริง 6011521032 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

47 นางสาว แพรวนภา เมฆทันต์ 6011522079 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

48 นางสาว กรรธิตา  ไชยะ 6011438008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

49 นางสาว ทิพรดา ทองร่วง 6011402106 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

50 นางสาว ไอเดีย ม้าห้าหมาด 6011436020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

51 นางสาว นฐิณีย์ เมฆาระ 6011438029 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

52 นางสาว อรัชพร อนุดวง 6011312057 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

53 นางสาว สุวนันท์ สมใจ 6011228034 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

54 นางสาว วรดี สว่างมณี 6011436061 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

55 นางสาว นัฐธากรณ์ ไกรปราบ 6011224119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

56 นาย อัมรินทร์ ทองย้ิม 6081113053 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

57 นางสาว น้ําทิพย์ แซ่ต้ัง 6011415023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

58 นางสาว ณัฐพร ดิดสาคร 6081113073 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

59 นางสาว นางสาววาสนา รอดเนียม 6081108039 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

60 นาย ธวัชชัย แซ่อ๋อง 6081113032 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

61 นางสาว กัลยกร ชูหนู 6081112017 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

62 นางสาว สุวิมล เดชคุ้ม 6011521052 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

63 นาย กิตติพงศ์ เยี่ยมกร 6011217003 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

64 นางสาว วิภาวรรณ 6081113010 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

65 นางสาว เบญจมาศ ทองกระจ่าง 6081113074 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

66 นางสาว จิราภรณ์ เกียงเอีย 6081121023 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

67 นางสาว สุธิตา ชายเสย 6011312035 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

68 นาย ณัฐดนัย จันทร์ส่งแสง 6081119018 คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา

69 นาย จักรกริช ทองมาก 6081113059 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

70 นางสาว ศุภาวรรณ นพรัตน์ 6011319106 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

71 นาย สุทธิวัส ไพรเขียว 6011518213 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

72 นางสาว อุบลรัตน์ ร่ืนรส 6011317045 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

73 นางสาว รุจิรา ดาราจร 6011522043 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ดิจิทัล

74 นางสาว กนกพร ดวงแก้ว 6011224109 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



75 นางสาว พัชรีพร คําสี 6081103057 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

76 นาย ธรรมสรณ์ บรรจงเกล้ียง 6011215128 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

77 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ช่วยม่ิง 6011312054 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

78 นาย ณัฐพงษ์ ดําจ่า 6081103041 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

79 นางสาว ศศิวิมล เดชอรัญ 6011312008 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

80 นางสาว น้ําเพชร ปรุโปร่ง 6011317013 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

81 นางสาว จินตนันท์ หีบเพชร 6081119011 คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา

82 นางสาว ปทุมมาศ สังสนา 6011436009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

83 นางสาว เสาวธาน อุ้งเภา 6011312088 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

84 นางสาว ณิชกานต์ ทวีรัตน์ 6081113022 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

85 นางสาว สุภาณี อินทร์ช่วย 6011422005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม

86 นาย ทนงศักด๋ิ คงดํา 6011429010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

87 นางสาว ปริชาต 6011320007 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

88 นางสาว ณัฏฒิฌา ศรีทองหนู 6011317014 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

89 นางสาว พรนภา มาลาเลศ 6011312052 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

90 นางสาว จันทิมา วงขะโหนง 6011312087 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี

91 นางสาว มนัสรี นาคสรรค์ 6011312084 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

92 นางสาว กัญญารัตน์ เต็มไป 6011521071 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

93 นางสาว นางสาวมนัฐฌา ยิ้มปร่ัง 6081103051 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

94 นางสาว รักชนก ทองสีแก้ว 6081101009 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

95 นางสาว อ้อมฤทัย ปานแดง 6011312108 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

96 นางสาว กาญจนา บุญเทียม 6011312073 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

97 นาย ปรมัษฐ์ ไกรทอง 6011217002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

98 นางสาว สุภารัตน์ รัตนมณี 6011438018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

99 นาย สุทธิพงศ์ จันทร์แก้ว 6011514607 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์

100 นาย ฤทธิพล ชาญ 5911215052 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

101 นางสาว พลอยไพลิน พรหมณี 6011436039 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

102 นางสาว พัชริดา ทองนวล 601229052 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

103 นางสาว พิมพ์นิภา จิตราคม 6081116010 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

104 นางสาว อลิสา หนูรอด 6081108063 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

105 นางสาว สุณิสา ผลโชติ 6011319039 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

106 นางสาว ชลธิชา จันทร์โชติ 6081103078 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

107 นางสาว รัติกาญจน์ ขัตสากาญจน์ 6011313039 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

108 นาย วัชระพงศ์ หนูแก้ว 6011518218 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

109 นาย วันชัย จําปีพันธ์ 6011319055 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

110 นางสาว วรวรรณ มีแต้ม 6081108015 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

111 นางสาว ชญานิศ แก้วเทวา 6081116056 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

112 นางสาว ศุภชา มัธยันต์ 6011518243 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า เอก อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม



113 นางสาว อุทัยวรรณ คชมาศ 6011312006 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

114 นางสาว สุทธิดา บุญรินทร์ 6011319036 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

115 นางสาว วัลภา แก้ววิมาน 6011215171 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

116 นางสาว สุนิษา ศรีเรืองรัตน์ 6081113017 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

117 นางสาว จิราพัชร นิลพัฒน์ 6011315059 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

118 นางสาว อรัชพร รักษ์สังข์ 6081101041 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

119 นางสาว วลัยลักษณ์ ชูถนอม 6011317059 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

120 นางสาว ชัชชษา เงินวิลัย 6081101042 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

121 นางสาว ณัฐติญา สุขสวัสด์ิ 6081116044 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

122 นางสาว เกล็ดเฟิน อินทร์จักร์ 6011312102 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

123 นางสาว พรพรรณ ทองแก้ว 6081101043 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

124 นาย ณัฐพงศ์ ช่วยมี 6011215243 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
125 นางสาว อรนงค์ สุวรรณโณ 6011312034 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

126 นางสาว ปรียานุช ทองศรีจันทร์ 6011518202 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

127 นางสาว นพวรรณ ขาวผ่อง 6011427011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

128 นาย เรวัต การิสันติ 6011319046 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

129 นางสาว
นางสาวเบญจวรรณ หนู
นิล 6011521076 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

130 นางสาว นางสาวสุวิมล เรืองฤทธ์ิ 6011319087 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

131 นางสาว ณัฐกานต์ โสวภาค 6011229096 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

132 นางสาว อารีย์ นุวรรณ 6011320054 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

133 นาย นันทภพ จันทรเพชร 6011521093 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

134 นางสาว สุนิสา จุติพล 6081108060 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

135 นางสาว กมณทิพย์ พงค์พ้นภัย 6011312083 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

136 นาย บาซิย์ร มะดีเยาะ 6011215140 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

137 นาย บรรณสรณ์ วงศ์สวัสด์ิ 6011229025 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

138 นางสาว วรรณพร ด้วงฤทธ์ิ 61329200 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

139 นางสาว ณัฐริกา อินทนุรักษ์ 6011312053 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

140 นางสาว ธิดาภรณ์ พรหมรักษา 6011438036 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

141 นางสาว ภัทรวดี คงเมฆ 6011215212 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

142 นางสาว ปาริชาติ ผาสุข 6081107022 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

143 นางสาว เยาวลักษณ์ ทะวงศ์ 6011215216 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

144 นางสาว ณัฐกมล บานชื่น 6011317061 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

145 นางสาว กัญญารัตน์ วงพระหัสต์ 6011429003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

146 นางสาว เจริญศรี มณีรัตน์ 6081101033 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

147 นางสาว อารียา หม่ืนระย้า 6011429011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

148 นางสาว ศุภาวรรณ ครุฑมาศ 6011312082 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

149 นางสาว ศตายุ ประจวบแท่น 6011315103 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

150 นางสาว มริสา พุทโกสิทธิ์ 6011215026 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



151 นาย จักรกฤษณ์ ล่องทอง 6011428010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

152 นางสาว สุภาวรรณ เพ็งจันทร์ 6011521072 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

153 นางสาว สุมิณตรา โพธิจุไร 6011313003 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

154 นาย อดิศักด์ิ ขังวิชา 6011427005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

155 นางสาว ศิริภรณ์ กลับอําไพ 6081107005 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

156 นางสาว นางสาว อังค 6011313027 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

157 นางสาว ธรารัตน์ พรมมาจุ้ย 6011319077 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

158 นางสาว อังคนา แพรกเมือง 6011313027 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

159 นาย คเณศ รังสิมันตุชาติ 6011215227 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

160 นางสาว พิมลวรรณ สุขโข 6011215235 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

161 นางสาว ปิ่นมณี กรรมโชติ 6081107029 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

162 นาย เอกรัตน์ ดําปาน 6011518102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

163 นางสาว สุภาภรณ์ ประทีปแก้ว 6081107028 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

164 นางสาว กาญนา เรืองช่วย 6081107011 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

165 นางสาว อัจจิมา สายวารี 6081108062 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

166 นางสาว ณัฐมล ถาพรพันธ์ 6011229118 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

167 นางสาว วันวิสา ยีสมัน 6011427021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

168 นาย ภาณุเดช ชิณเดช 6011518203 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เเละโทคมนาคม

169 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองเหมือน 6011522037 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

170 นางสาว ลลิษา จอนเหมือน 6011312094 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

171 นาย ณัฐวุฒิ บุญผลึก 6011317026 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

172 นางสาว ปัทมา จันทร์ส่งแสง 6081107014 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

173 นางสาว ภัทรนันท์ ศรีแก้ว 6011313045 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

174 นางสาว กาญจนา เม่งห้อง 6011438005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

175 นาย ศุภชัย สถาบรรณ 6011321086 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

176 นางสาว อัจฉราฉวี ภักดีชาติ 6011224078 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

177 นางสาว กาญจนา จุลภักด์ิ 6011217020 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

178 นาย โอบนิธิ ร่ฎงเรือง 6011514608 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโลโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์

179 นางสาว บุสริน หน้าหู 6011429014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

180 นางสาว สุทธินี ล่ิมวงค์สวัสด์ิ 6011436057 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข

181 นาย ณพดล ฉิมประดิษฐ์ 6011319013 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

182 นางสาว ปรางทอง พงค์สุภา 6011436075 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

183 นางสาว กมลวรรณ ขุนทอง 6081116051 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

184 นางสาว นัชฌา ชูโฉม 6081116057 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

185 นางสาว นภัฎ ส่งแสง 6081113048 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

186 นางสาว อารดา ใจห้าว 6011319093 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

187 นางสาว เบญจวรรณ ชอบธรรม 6011224118 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

188 นางสาว วิลาสินี ยาจาติ 6011224103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

189 นางสาว เจนจิรา แสงระวี 6011319080 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ



190 นางสาว โสภิญา ฉิมวงศ์ 6011317037 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุระกิจ

191 นาย เมธี คชาผล 6011519054 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

192 นางสาว โสภิญา 6011317037 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

193 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณภักดี 6081116042 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

194 นางสาว วิภาสิริ มะหนอ 6011215231 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

195 นางสาว นารีรัตน์ นาคอ่อน 6011422026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม

196 นางสาว ปริชาต แซ่ด่าน 6011320007 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

197 นางสาว เรืองริน เจนวิทยารักษ์ 6011217029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

198 นางสาว ธิดาพร แก้วรัตน์ 6081121025 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

199 นางสาว จงรัก ศรีเย 6011317053 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

200 นางสาว จิราวรรณ พรหมทองแก้ว 6011317046 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

201 นาย ณัฐชนนท์ มรจร 6011402306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

202 นาย อนุชา ชัยฤทธิ์ 6011228036 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

203 นาย ชวัลวิทย์ ไชยเภท 6011402304 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

204 นาย มานพ อาดํา 6011402322 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

205 นาย สุขสวัสด์ิ ยอดศรี 6081121021 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

206 นางสาว ศิริรัตน์ หนูโอ 6011522011 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

207 นาย เอกลักษณ์ ชุมแก้ว 6011317041 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

208 นางสาว ซีตีซาฮานา รือเสาะ 6011518214 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

209 นาย ภูรินทร์ เพ็ชนะ 6011402323 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

210 นางสาว ปภาดา พรหม 6011518253 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

211 นางสาว นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก 6081103030 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

212 นางสาว นภัสสร คําแป้น 6011228024 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

213 นางสาว ชญานี รักบํารุง 6011215041 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

214 นางสาว ฐิติรัตน์ แตงตาด 6081101056 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

215 นางสาว มลชยา บุญช่วย 6011436079 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

216 นางสาว สุดารัตน์ เนียมสม 6081116026 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

217 นางสาว วาสนา พรหมมา 60011315074 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

218 นาย กฤษดา ทองทิพย์ 6011215119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

219 นางสาว กรกนก ตรีแก้ว 6011215019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

220 นางสาว อลิสา ทองเก้ือ 6011215039 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

221 นางสาว ภัทราภรณ์ ชูสุวรรณ 6011436034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

222 นางสาว นูรูลอาเดีย ยะโก็ะ 6011436024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

223 นาย วรโชติ ขาวทอง 6011517019 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา

224 นางสาว จันทร์นภา บุญเจริญ 6011415018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

225 นางสาว วชิรภรณ์ ละม้าย 6011215206 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

226 นางสาว จุรีย์มาศ คล้ิงขลิบ 6011517002 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา

227 นางสาว วริศรา จินดาพรรณ 6011317033 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

228 นางสาว ธมนวรรณ หนูเจียม 6011521078 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์



229 นางสาว ศิริภา กลับอําไพ 6081108005 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

230 นาย นพวิทย์ รัชนาวรวรรณ 6011517023 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา

231 นางสาว ชฎาภรณ์ ฤทธิโชติ 6081116052 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

232 นางสาว ชิณวรรณ พันธ์ด้อหล้า 6081107020 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

233 นางสาว ปัทมวรรณ คงโอ 6081108025 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

234 นางสาว ณัฐสุดา จันทร์ทิปะ 6011317024 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

235 นางสาว เจนจิรา หะยีเยะ 6081108026 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

236 นางสาว นันทิศา ดวงจันทร์ 6011317002 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

237 นางสาว ฑิฆัมพร มีคล้าย 6011228014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

238 นาย อานนท์ ยาจาติ 6011224102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

239 นางสาว เกวริน โบศรี 6011313019 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

240 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขหนู 6011313014 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาตร์

241 นางสาว
นางสาวขนิษฐา บุญทอง
ใหม่ 6011229132 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

242 นางสาว วรวรรณ รอดแก้ว 6011229007 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

243 นางสาว ปภัสสร รัตนพล 6081108049 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

244 นางสาว วิภาวี สายแก้ว 6011436030 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

245 นางสาว สุทธิรัตน์ แซ่หลี 6011317010 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

246 นางสาว อัจฉรา อินทนู 6011317042 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

247 นาย อาทิตย์ พุมศรีชาย 6081103009 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

248 นางสาว พัชราวดี สุวรรณ์กาศ 6081121030 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

249 นางสาว สุทธิดา บุญศรี 6081121014 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

250 นางสาว มณฑาทิพย์ ปราบแทน 6011229018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

251 นางสาว นูรฟาตีณี วาแม 6011320052 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

252 นางสาว วรัมภา รักษาสังข์ 6011514213 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิต

253 นางสาว ชฎาภรณ์ บริเพชร 6011522065 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

254 นาย อธิบดี พิทักษ์วงศ์ 6011215004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

255 นาย วันชัย มากพา 6081112012 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

256 นาย ศุภวัต ศิริรัตน์ 6011519076 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

257 นาย นาย ณัฐวุธ สิงคิพงศ์ 6081119025 คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา

258 นางสาว ชนนิกานต์ ฉะพงศ์ภพ 6081103008 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

259 นางสาว ปริยฉัตร บัวรัตนกาญจน์ 6081103035 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

260 นางสาว วัณณิตา ผลกลํ่า 6011229095 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

261 นางสาว สุพรรณี คงคานนท์ 6011319091 คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการบริการ

262 นางสาว มนัฐฌา ยิ้มปร่ัง 6081103051 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

263 นางสาว ฟาดีละห์ ยะปา 6011436045 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

264 นางสาว เกวลิน ตาหลี 6011315054 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

265 นางสาว พัชราภรณ์ ชูศรี 6081103024 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

266 นาย อาทิตย์ ภูผินผา 6081116036 คณะครุศาสตร์ สัวคมศึกษา



267 นางสาว เมริษา กรรณสุรางค์ 6081101064 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

268 นางสาว กัญจนพร กล่ันธรรม 6081101046 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

269 นางสาว ตัสนีม จันทรศรี 6011428054 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

270 นาย สมคิด พินิจชัน 6011428032 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

271 นาย ธนพนธ์ เทพี 6011215145 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน

272 นางสาว อัจฉรา เกิดเทพ 6011315077 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

273 นาย พรทวี รักษายศ 6011517035 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสหกรรมโยธา

274 นางสาว สถลัชนันท์ โต๊ะหมาด 6011518209 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

275 นางสาว เบญจวรรณ นิลพัฒน์ 6081113039 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

276 นาย พงษ์พนา นุ่นแก้ว 6081112042 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

277 นางสาว ศิริพร เจียนประพฤติ 6081101073 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

278 นาย พงศกร เพ็ชรรัตน์ 6081116006 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

279 นางสาว ทิฐินันท์ ทองเหลือ 6011514215 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต

280 นาย ศักรินทร์ เพียรจัด 6081103006 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

281 นางสาว สุนันทา อักษรนํา 6081113045 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

282 นางสาว นิศานาถ สุขช่วย 6081119026 คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา

283 นางสาว รุ้งตะวัน วงศ์พิพันธ์ 6081112043 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

284 นางสาว อรุณธิดา ถิระพร 6081113064 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

285 นางสาว วาสนา รอดเนียม 6081108039 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

286 นางสาว สุนิตตา นวลกุล 6081113016 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

287 นางสาว นัยนา ทองปัสโน 6012521016 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

288 นางสาว น้ําทิพย์ สายทอง 6011521012 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

289 นางสาว กนกวรรณ หนูริน 6011521035 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเเละโลจิสติกส์

290 นางสาว ธนวรรณ ไชยพร 6081116011 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

291 นางสาว สุชาดา จันทร์แก้ว 6011228032 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

292 นาย ธีระการ นนทา 6011518124 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

293 นางสาว รัชฎาพร แก้วประเสริฐ 6081113029 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

294 นางสาว ศศิริญธร ทองสงค์ 6011229027 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

295 นางสาว นูนี บาเกาะ 6011436052 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุศาสตร์

296 นางสาว นูรูลอาเดีย ยะโก๊ะ 6011436024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

297 นางสาว วรางค์คณา พรหมมินทร์ 6011415012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

298 นาย สุทธิพงศ์ ช่วยเกล้ียง 6011518217 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเอกอิเล็กทรอนิกส์

299 นางสาว ปิยวดี ศิริรัตน์ 6011522067 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

300 นางสาว ศศิธร วังบุญคง 6011522062 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

301 นางสาว อทิตธิยา ฉิมลี 6081121013 คณะครุศาสตร์ ศิลปศกึษา

302 นางสาว ศิริรัตน์ นวลจันทร์คง 6011217004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

303 นาย นลธวัช จํามี 6011402109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ (พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)

304 นางสาว วริศรา หม่ืนอาด 6081107016 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกศื

305 นางสาว สุฐาพร แสงนวล 6011321021 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์



306 นาย ธีรศักด์ิ  เดชารัตน์ 6081103059 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
307 นาย ฤทธิไกร โยธาศรี 6081103017 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

308 นาย นนธิวากร ทิพย์วรกุล 6011519081 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

309 นาย ยุทธนากรณ์ สินอุปการ 6011522061 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

310 นาย ธนัท ทิพย์บุรี 6011522081 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและดิจิทัล

311 นางสาว กมลวรรณ หนูนาค 6081103020 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

312 นางสาว ขนิษฐา เอ่ียมคีรี 6081103022 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

313 นาย ชคัตตรัย อินทองช่วย 6081103080 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

314 นาย นฤพนธ์ ภักดีอักษร 6011519028 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

315 นางสาว สุธิมา ซ้ายหุย 5911224223 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

316 นางสาว เบญจมาภรณ์ มุลละม่อม 5911219017 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

317 นางสาว ลลนา แดงศรีวัลย์ 5811222026 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

318 นางสาว สิริวรี ทับทวี 5911219042 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

319 นางสาว ธนาภรณ์. โต๊ะมุดอ 5981135035 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

320 นางสาว พุธิตา เซ่งก้ิม 5981135041 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

321 นางสาว ปิ่นสุดา แสงอุดม 5981135052 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

322 นางสาว อรอุมา หนูชู 5911222039 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

323 นางสาว เบญจมาศ โต๊ะหมาด 5981135017 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

324 นางสาว ญาสุมินทร์ โต๊ะหาด 5981135056 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

325 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ สมประสงค์ 5911422013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

326 นางสาว พรชิตา ล่ิมสกุล 5911427017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

327 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ สมประสงค? 5911422013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

328 นางสาว ชุตินภา สนธิเมือง 5911436031 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

329 นางสาว นาซีฮะห์ อาแซ 5911317043 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

330 นางสาว พรไพร์ แก้วหนูนา 5911436075 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

331 นางสาว จิรวรรธนันท์ ชุมคง 5911317030 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

332 นางสาว สุกัญญา นวลศรี 5911220032 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

333 นางสาว ซูเรีย เจะฆอ 5911219121 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

334 นางสาว จิราวรรณ คําชู 5911315167 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

335 นาย พรสวัสด์ิ เหมรัตนานนท์ 5981135029 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

336 นางสาว จิราภรณ์ คงหมุน 5911217008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

337 นางสาว กัญญารัน์ นุ้ยเกิด 5911219074 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

338 นางสาว ปัทมวรรณ รัตนะ 5981135003 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

339 นางสาว กฤษณา ศรีวงค์ษา 5981101042 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

340 นาย ประพันธ์ โต๊ะหยอ 5911228023 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

341 นาย คฑาวุฒิ เกิดศิริ 5981116053 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

342 นางสาว ทนะพร ทุ่มชุม 5911315145 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

343 นางสาว อทิตยา ถาวระ 5911312099 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

344 นางสาว นูรมา เจ๊ะโวะ 5911219117 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์



345 นางสาว รจนา อุปลา 5911312067 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

346 นางสาว จิราวรรณ ตําปาน 5911312085 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

347 นางสาว เบญจมาภรณ์ แขนวลศรี 5981135016 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

348 นางสาว ชิดชนก พันธุรัตน์ 5911222008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

349 นางสาว ศิริรัตน์ แซ่หลี 5981116045 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

350 นางสาว สุภาวดี เป้าเงิน 5911227021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

351 นางสาว ชญานิศ ทองพรหม 5911227007 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

352 นาย อัยการ จินพล 5911224178 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

353 นางสาว ปฏิภัทร์ ลาภตระกูล 5911313013 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

354 นางสาว อัจฉราพร สุดสะอาด 5811317033 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุภ

355 นางสาว โสรญา มากเอียด 5981116043 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

356 นางสาว ชิดชนก ทองพรหม 5911227006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง

357 นางสาว อมิตา โกราเมศ 5981113030 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

358 นางสาว นัฐริกา จ้ินต่ัน 5911217014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

359 นางสาว ภัทรภร อินทรพฤกษา 5911217020 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

360 นางสาว จันติมา ผลสอาด 5981116049 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

361 นางสาว อรฤทัย ชุมพล 5911318005 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

362 นางสาว กุลธิรา สุจริตพันธ์ 5911217005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

363 นาย วรพล นิราภัย 5981113008 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

364 นางสาว อุทิตยา ปานกระดํา 5911318011 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

365 นางสาว ศศิธร สงแก้ว 5911220030 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

366 นางสาว สุภาพร ช่วยจันทร์ 5911422007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

367 นาย อลงกรณ์ คําแดงดี 5981107008 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

368 นางสาว อรอนงค์ ชุมพล 5911318007 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

369 นางสาว สุดารัตน์ กรงแก้ว 5911224162 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

370 นางสาว สุภนิดา จันทรสมมิตร 5911224015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

371 นางสาว พัชราวลี วุฒิพงศ์ 5911422046 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

372 นางสาว นฤภร จรพัทลุง 5911436025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

373 นางสาว วรรณิษา ทาสง 5981108034 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

374 นางสาว ลดาวรรณ์ ทองประดับ 5981108050 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

375 นางสาว ชุดานันท์ ชุมจันทร์ 5911224012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

376 นางสาว อริสา บุญขวัญ 5981108029 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

377 นางสาว อรอนงค์ จันช่วย 5911438008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

378 นางสาว สุจิต บุญกิจ 5981116050 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

379 นางสาว ตวงรัตน์ เสนหมาด 5911415007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี

380 นางสาว ดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 5911224034 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

381 นางสาว กรชนก กลีบแก้ว 5911318004 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก

382 นางสาว จิรารัตน์ พิศการณ์ 5911422023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

383 นางสาว กัลติมา ศรีวิหค 5911222005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ



384 นางสาว มยุรา ขุมนาค 5911224161 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

385 นาย รอเฝน หมุดทอง 5911217028 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

386 นางสาว ธญญลักษณ์ ชูนวน 5911436017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

387 นางสาว เกศรินทร์ สว่างแสง 5911422035 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

388 นาย วินิจ ยุโส้ 5911317014 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

389 นางสาว กัลยา ไกรนุกูล 5911224021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

390 นางสาว ธัญญาเรศ นาคเทพ 5911312029 คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

391 นาย จักรภพ. พิธกิจ 5911315032 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป

392 นางสาว ปิยะธิดา วงศ์เอกสิทธิ์ 5981103025 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

393 นางสาว วิชุตา เรืองรอด 5911317032 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

394 นางสาว ฉวีพร สามัครคี 5981135014 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

395 นางสาว สาวิณี วิทูรชัย 5911315085 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป

396 นาย ธนิศร ชูประสูตร 5911222032 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

397 นางสาว ศศิ แก้วฟ้า 5981116028 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

398 นางสาว จุฑามาศ งามผ่องใส 5911222014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

399 นางสาว สุภาภรณ์ เยาวนาค 5911217016 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

400 นางสาว รอวียา  พรหมนิล 5911438011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

401 นางสาว วิลาวัณย์ ดําแก้วหล่อ 5911220061 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

402 นางสาว จุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์ 5981135018 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

403 นางสาว อรนรี วิเชียร 5912315073 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

404 นางสาว จินตพร ขลิบตรีแก้ว 5911436024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

405 นางสาว วรรณพร บุญส่ง 5911222012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

406 นางสาว ศศิภรณ์ ก่ังง่า 5911436005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

407 นาย ณัฐวุฒิ ห้วยลํ้า 5981135021 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

408 นางสาว อรวรรณพรหมเดช 5911438016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

409 นางสาว กัลยา สังขโชติ 5911316024 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

410 นางสาว อนัญลักษณ์ เเก้วพร้ิง 5911220108 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

411 นางสาว รักตกันท์ ปาทาน 5911315192 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ

412 นาย บุญญเกียรติ ริยาพันธ์ 5911219028 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

413 นางสาว ญาณิศา อนุศักด์ิ 5911438021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

414 นางสาว นูรมา มะสาแล๊ะ 5911436033 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

415 นางสาว ปิ่นเพชร วุฒิวงค์ 5911219048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

416 นางสาว นิรัชชามะหะหมัด 5911438002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวิทยา

417 นางสาว เบญจลักษณ์ อนันต์ 5911312066 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

418 นางสาว กนกพร เทศนอก 5911315161 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

419 นางสาว วณิชชา โอฬาร์ผล 5911315132 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

420 นางสาว รุ่งอุทัย สิงห์มณี 5911436014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

421 นาย ชัยวุฒิ บุญประดิษฐ 5911314008 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

422 นางสาว อาริษา ด้วงใหญ่ 5911317049 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



423 นางสาว อรพรรณ อยู่สุข 5911316012 คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรม

424 นางสาว เยาวลักษณ์ เสมอพบ 5981135013 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

425 นาย กิตติชัย เกิดพันธ์ 5911436010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร?

426 นางสาว สุภิญญา คุณทวี 5911219166 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

427 นางสาว ปิณฑิรา ดินหมิน 5911222055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

428 นางสาว สร้อยสุดา เทพราช 5911219167 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

429 นางสาว สุไลขอ ยุนุ้ย 5911422045 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

430 นางสาว ชฎาภรณ์ นวลสะอาด 5981116023 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

431 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีนวล 5911222015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

432 นาย ดนัย คําวิจิตร 5911317015 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

433 นางสาว ศิวาพร ทนคง 5911220038 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

434 นางสาว ปาลิตา วัฒนาสุทธิ์ 5911436023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

435 นางสาว เบญจวรรณ  กาญจนสง 5911224055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

436 นางสาว พัตรีญา แผ้วพาน 6111522107 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

437 นางสาว วนิดา พรหมช่วย 5981116031 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

438 นางสาว ธมลวรรณ จิตรัตน์ 5911220002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

439 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สวยรูป 5911219155 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

440 นางสาว กานธิดาต์ ชุมนุมพันธ์ 5981101060 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

441 นางสาว ชลดา นาบิน 5911436011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

442 นางสาว บุญยรัตน์ หาญใจ 5981112016 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

443 นางสาว พิมพ์ศิรินทร์ ด้วงเอียด 5911219073 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

444 นางสาว พรชิตา ตลึงจิตร 5911220111 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

445 นาย วรวิทย์ พิศแลงาม 5911224183 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

446 นางสาว ประภัสสร เหล็มหมาด 5981101056 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

447 นางสาว ทิพย์สุดา มะหมัด 5911422037 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

448 นางสาว พัสวี ช่วยเล็ก 5911312060 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

449 นางสาว นัทธมน บรรลือพืช 5981135031 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

450 นางสาว ชนาพร จิตจํารูญ 5981135049 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

451 นางสาว พิกุลแก้ว ห้องแซง 5981135046 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

452 นาย ทัศน์พล พงศ์รักธรรม 5811513012 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

453 นางสาว วริญธา พงศ์ยูโสะ 5911436069 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

454 นาย อัครชัย นิจไสว 5911220033 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

455 นางสาว ศิริวรรณ ศรีทันเดช 5911228009 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

456 นางสาว จริยา ทองดุก 5911220015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

457 นาย กิตติภัทร พลเดช 5911427004 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

458 นางสาว วริศรา วงค์สวัสด์ิ 5911224172 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

459 นางสาว อรอุมา ศิริกุล 5911223005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม

460 นาย พลากร เพชรสุภา 5981112029 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

461 นางสาว ปัทมา เทพนรงค์ 5911220029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น



462 นางสาว ธนนันท์ หน่อหน้อย 5911435005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ

463 นางสาว จุฑามาศ ระบํา 5981116029 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

464 นางสาว ดารารัตน์ พูดดี 5981116025 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

465 นางสาว อัจฉรา ภิญโญประการ 5911220036 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

466 นางสาว ฐิติมา บุตรหง้า 5981101045 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

467 นางสาว เสาวลักษณ์ สารสิทธ์ิ 5911215008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

468 นางสาว กุลสินี เมืองแก้ว 5911220112 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

469 นางสาว ดวงกมล รัตนบุรี 5912317023 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

470 นางสาว ชุติมณฑน์ ศักด์ิยิ่งยง 5912317022 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

471 นางสาว อรอุมา ศรีขามเฒ่า 5912317021 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

472 นางสาว นัฐริกา เอียดยาว 5981116024 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

473 นางสาว ณัฐพร ไพรินทร์ 5981114006 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

474 นางสาว อุไรรัตน์ ไชยวิเศษ 5911313004 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

475 นางสาว โชติรส ศรีสุขใส 5911224171 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

476 นางสาว อรปรียา อร่ามเรือง 5911220031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

477 นางสาว สุธิตา สุขศรีโรจน์ 5911224137 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

478 นางสาว นัฐญวา นิยมเดชา 5911428027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

479 นาย อิทธิกร สุดสิน 5981114002 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

480 นางสาว ปานระวี รามแก้ว 5911220091 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น

481 นางสาว วิยดา ศรีพุฒ 5911312064 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

482 นางสาว ธฺฎติภรณ์ แขกเต๊ะ 5981135059 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

483 นางสาว ดนิตา โยธารักษ์ 5981135015 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

484 นางสาว หรุซนาณี เจ๊ะยิ๊ 5981135058 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

485 นางสาว ศศินา  แก้วนวล 5981101051 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

486 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ผลประดิษฐ์ 5911427016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

487 นางสาว อัญชลี บุญมาเลิศ 5981135010 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

488 นางสาว พิมพ์วิภา จันทรังษี 5911219054 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

489 นางสาว สุวรรณี ถาวรสุข 5911436029 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

490 นาย ภัสกร อ่อนแก้ว 5911436073 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

491 นางสาว กนกวรรณ แสงสีคํา 5911201001 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

492 นางสาว ณัฐติยา สวัสดิพันธ์ 5911436034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

493 นางสาว ชนกรัตน์ คชชุม 5911224106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

494 นางสาว กล่ินสุคนธ์ บุญรัตน์ 5981135062 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

495 นางสาว ญาสุมิน ช่อม่วง 5911215050 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

496 นางสาว วนิดา ช่อม่วง 5981135011 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

497 นาย วัฒนา ระฆังทอง 5981108052 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

498 นางสาว สิริพัชร์ โอฬาร์กิจ 5981108061 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

499 นางสาว กชกร ชูดวง 5981108043 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

500 นางสาว นันทิดา เขียวเทโพธิ์ 5911215033 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน



501 นางสาว สุธีธิดา ไชยชาญ 5911436046 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

502 นางสาว ดวงฤทัย สุภาพ 5911224083 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

503 นางสาว ศิมาภรณ์ สิขิวัฒน์ 5911224103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

504 นางสาว สุรัตนพร ทองปาน 5981135020 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

505 นางสาว อารียา หว่าหลํา 5911438028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

506 นางสาว กรกภรณ์ สําลีแก้ว 5981135045 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

507 นาย ไอศูรย์ พรหมมา 5911402113 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการเกษตร (ยั่งยืน)

508 นางสาว สุนิตา ล่องนาวา 5981113017 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

509 นางสาว รัฐธิกา เชื้อสง่า 5911222028 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

510 นางสาว อรนิภา นุ่นทอง 5911313026 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

511 นางสาว พัสตราภรณ์ หนูนวล 5911313014 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

512 นางสาว ชนาพร จิตสงคราม 5981107013 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

513 นาย อนุพงศ์ เมืองสุข 5911516019 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

514 นาย ภูเบศ ไพรินทร์ 5911516018 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

515 นางสาว กุลธิดา ทองเรือง 5911313015 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

516 นาย พันธรัตน์ จันทร์แจ่มศรี 5981116014 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

517 นางสาว พิทยารัตน์ หนูเก้ือ 5981116015 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

518 นางสาว สิรีธร ชํานาญกิจ 5981135061 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

519 นางสาว สมปฤดี เสนเดช 5981135050 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

520 นางสาว นางสาวศศิวิมล ชูสุวรรณ 5981135028 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

521 นาย นายพิธยากร บุญเกิด 5981116056 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

522 นางสาว สุธดิา โตชนก 5981116027 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

523 นางสาว ขนิษฐา สารพัฒน์ 5981108051 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

524 นางสาว อัจฉรา ทวีแก้ว 5911312094 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

525 นาย กมลวัทน์ ฝอยทอง 5981103033 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

526 นางสาว วสุนันท์ พืชโรจน์ 5911312062 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

527 นาย ณัฐพงษ์ ตาแก้ว 5911217010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ

528 นางสาว อทิตยา เจ๊ะเต๊ะ 5981108011 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

529 นางสาว ปานตะวัน โชตินรินทร์ 5981116030 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

530 นางสาว สโรชา มาประสม 5911314024 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

531 นางสาว แวยูไรดา เปาะซา 5911422036 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศสตร์ส่ิงแวดล้อม

532 นางสาว สวรส เท่ียงธรรม 5911315001 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

533 นางสาว สวมน เท่ียงธรรม 5911314001 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

534 นางสาว สุทธิกานต์ ศิริปัญญา 5911311432 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

535 นางสาว ฐิติพร แก้วหนูนา 5911224099 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

536 นางสาว ปวีณ์นุช วิเชียรฉาย 5911224075 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

537 นางสาว วันวิสา รอดภัย 5911224104 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

538 นางสาว แพรวพรรณ เนื่องโพธิ์ 5911219067 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

539 นางสาว ชาลิตต้า นิลปานกัน 5981116040 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



540 นางสาว อังศุมาลิน มัคสิงห์ 5981116048 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

541 นางสาว อลิษา ฤทธิผล 5981116037 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

542 นางสาว นิศามณี ชูอินทราช 5911224108 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

543 นางสาว ณัฐกานต์ แสงสุวรรณ 5911224107 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

544 นางสาว รวงรัตน์ สงวนโอษฐ 5911220151 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

545 นางสาว ธีราพร ก่ิงรัตน์ 5911224156 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประสาศนศาสตร์

546 นางสาว อังคณา ปลอดภัย 5911224128 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

547 นางสาว ทิพย์เกษร หาดเลา 5911224138 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

548 นางสาว เนตนภา ศักด์ิสง 5911224109 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

549 นางสาว ปวันรัตน์ สุขศรีแก้ว 5981113013 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

550 นาย ณัฐวุฒิ รักสกุล 5911224095 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

551 นางสาว นภิสา อรัญพฤกษ์ 5911512007 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

552 นางสาว ฐนิกา โลกพิบาล 5911317047 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

553 นางสาว รจนี บุญแก้วรัตน์ 5911314029 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

554 นางสาว รัตนาภรณ์ โสภาพงศ์ 5911314036 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

555 นางสาว เมธินี ไชยคง 5911314030 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

556 นางสาว เสาวภา สารพันธ์ 5911215002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

557 นาย อัศวานันท์ อิสลาม 5911215012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

558 นาย ชัชวาล ทองส่งโสม 5911427014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

559 นาย คณาพงษ์ สวัสดี 5981112026 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

560 นาย อาณกร ก่ออ้อ 5981135019 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

561 นาย จิรกิตต์ิ ทิพย์ศรี 5981112021 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

562 นางสาว แก้วตา แปลงชาติ 5981135053 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเ

563 นางสาว รัชนก สนั่นก้อง 5981135043 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

564 นาย ธนวัฒน์ ดียืน 5911512031 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

565 นางสาว ดารารัตน์ ศรีเผด็จ 5981108013 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

566 นางสาว โรสิตา สาลี 5981135044 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

567 นางสาว แพรวนภา ขําชูสงฆ์ 5911422012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

568 นางสาว ผาสุกาล พูดเพราะ 5911222018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

569 นางสาว วศินี ศรีราเพ็ญ 5911222027 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

570 นางสาว โสรยา หาญจิตร 5981108023 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

571 นางสาว เจริญพร จักรเจริญ 5981108025 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

572 นางสาว ผกาวดี หอมพรหม 5981103060 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

573 นางสาว พัชรีย์ ปาฬีพิชัย 5981103037 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

574 นางสาว สุกัญญา กังสุกุล 5981103026 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

575 นางสาว ณัฏฐธิดา บุณยเกียรติ 5981103031 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

576 นางสาว ปาลิตา โต๊ะโดย 5981107022 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

577 นางสาว นราทิพย์ เพชรบริสุทธิ์ 5981135030 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

578 นางสาว ศิริรัตน์ ศรัทธากาล 5981116047 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



579 นางสาว จุฑาทิพย์ พิศแลงาม 5911220094 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

580 นางสาว อมรรัตน์ ชัยลือเลิศ 5981112012 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

581 นางสาว กัลยา เกตุแก้ว 5981112014 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

582 นางสาว ธันยพร ใจงาม 5981108022 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

583 นางสาว อารยา กุลมาตย์ 5911438022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

584 นางสาว พรรณิภา กาญจนสังคะ 5981103024 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

585 นางสาว อติน่า โดงกูล 5911311422 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

586 นางสาว ศิริเพ็ญ มณีพรหม 5911220139 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

587 นางสาว เบญจวรรณ 5981107006 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

588 นางสาว ขนิษฐา ศรีสุขใส 5981108008 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

589 นางสาว สุดารัตน์ หัตถประดิษฐ์ 5981108028 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

590 นางสาว สมฤดี ทองสุข 5911422043 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

591 นางสาว อัจฉราภรณ์ ควรรําพึง 5911312068 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี

592 นาย วิศวกร เพ็ชรสุวรรณ 5981112019 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

593 นางสาว ฐิติมา คงทุ่ม 5911224073 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

594 นางสาว อาริยา จันทร์แก้ว 5911316038 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

595 นางสาว สุภารัตน์ จันทร์เทพ 5911220037 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

596 นางสาว ชานากานต์ พัศมุณี 5911422014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

597 นางสาว นงเยาว์ สุขคุ้ม 5911436043 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

598 นางสาว จุไรรัตน์ แสงเงิน 5911435025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ

599 นางสาว ภานุชนาฏ สุทิน 5911222030 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

600 นางสาว กัญยารัตน์ หัศจํานงค์ 5911436077 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

601 นางสาว ณัฐวรรณ บุญสวัสด์ิ 5911224048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

602 นางสาว เบญจวรรณ กาญจนสง 5911224055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

603 นางสาว สโรชา  จัตุรงค์แสง 5911438024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

604 นางสาว อัสรา บัวบรรจง 5911311421 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

605 นางสาว ฐิติพร สุขหวาน 5911315097 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

606 นางสาว ปริญา สุวรรณรัตน์ 5911315152 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

607 นางสาว เจนจิรา กายโรจน์ 5911315133 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

608 นางสาว ศิริรัตน์ ตรีโชติ 5911315146 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

609 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ทองมี 5911217025 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

610 นางสาว อรดา กรรแก้ว 5911217009 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

611 นางสาว กมลทิพย์ งามสิงห์ 5911436036 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

612 นางสาว รจนา  ชิด เอ้ือ 5981116026 คณะครุศาสตร์ สังคม ศึกษา 
613 นางสาว รจนา  ชิดเอ้ือ 5981116026 คณะครุศาสตร์ สังคม ศึกษา 
614 นาย นาย กิตติธัช ทรายอ่อน 5911514129 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา

615 นางสาว กฤติกา ฆังคะ 5981116020 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

616 นางสาว นางสาว ชนาพร ชตาฤกษ์ 5911217013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ



617 นางสาว นางสาวนัฐญวา นิยมเดชา 5911428027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

618 นางสาว นางสาวอัญชลี บุญมาเลิศ 5981135010 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

619 นางสาว นัฐทิยา รัตนสุภา 5981103027 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

620 นางสาว สุพรทิพย์ ปานศรี 5911314031 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

621 นาย ทักษิณ 5911512029 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

622 นาย ชาญณรงค์ เพชรรัตน์ 5911512002 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

623 นาย พงศธร สุขทิพย์ 5911512021 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

624 นางสาว ชวาลา สุริยะผล 5911311418 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

625 นางสาว ธมลวรรณ โต๊ะสัน 5911224196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

626 นางสาว กานดา จําปา 5911224069 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รํฐประศาสนศาสตร์

627 นางสาว พวงรัตน์ วัชรแผลง 5911316036 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

628 นางสาว อัจฉรา โสภาพันธ์ 5981103034 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

629 นางสาว ศุภากรณ์ แก้วช่วย 5981113012 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

630 นางสาว น.ส. ชนาพร ชตาฤกษ์ 5911217013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

631 นางสาว อนงค์นาถ สุวรรณอาภรณ์ 5981107029 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

632 นางสาว ศิริลักษณ์ โชติเชย 5981108026 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

633 นางสาว ลินดา นุกูล 5981108030 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

634 นางสาว ดารุณี สังขโชติ 5911316025 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

635 นางสาว สุนิสา รัตนสิทธ์ิ 5911224066 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

636 นางสาว จิรัชญา อู่ทองคํา 5911222031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

637 นางสาว ทิพยสุคนธ์ สําอ้างกาย 5911222042 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

638 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทร์ดํา 5911315094 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

639 นางสาว เจนจิรา เรืองหวาน 5911316008 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

640 นางสาว อรนภา บรรจงรัตน์ 5911316010 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

641 นางสาว ดารินทร์ เรืองศรี 5911315147 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

642 นางสาว อารีรัฐ ประเสริฐวรพงศ์ 5981108045 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

643 นางสาว กิติมา แก้วจํานงค์ 5981113007 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

644 นางสาว ศศิวิมล ทองพริก 5911316037 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

645 นางสาว สโรชา จัตุรงค์แสง 5911438024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววทิยา

646 นางสาว ศิริญญา ชูทอง 5811215022 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

647 นางสาว ปุณณรัตน์ แก้วแสง 5881135029 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

648 นาย เจตริน อาชาฤทธ์ิ 5811217010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

649 นางสาว อุบลรัตน์ สุขศรี 5881114009 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

650 นางสาว ณัชพิมพ์ ศรีสุขช่วย 5881114025 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

651 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วประจุ 5881114023 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

652 นางสาว ณัฐพร ขาวเเดง 5811315078 คณะวิทยาการจัดการ การจักการ

653 นางสาว ประณยา ดําดา 5881114021 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



654 นางสาว สุไฮลา สือรี 5811222017 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

655 นาย กษิดิศ พิบูลย์ 5881114017 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

656 นาย สุพจน์ นกจัน 5811201002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

657 นาย สุภาพ นกจัน 5811201031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

658 นางสาว มณฑาทิพย์ ภู่จามร 5811438019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

659 นางสาว ศิริลักษณ์ คงแก้ว 5881114013 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

660 นางสาว นิตยา พิมพ์วงค์ 5811313022 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

661 นางสาว กมลพรรณ ช้างกลาง 5811222037 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

662 นางสาว น้ําฝน ช่วยเชิด 5881113025 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

663 นางสาว อรอุมา วงษ์พรัด 5811224140 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

664 นางสาว ภัทรศยา สวัสดิสาร 5811215045 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

665 นางสาว ฮัสมีซา มาตอแล 5811436034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

666 นางสาว ภานุชนารถ ประภาสพิศ 5811217029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

667 นางสาว ดารารัตน์ กังงา 5881113028 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

668 นางสาว กนกรววณ อาดํา 5811315054 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

669 นาย นพดล จังกินา 5811437020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติสารสนเทศศาสตร์

670 นาย นลธวัฒน์ โต๊ะสู 5811425008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

671 นางสาว อาภาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ 5811315107 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

672 นางสาว ศิริพร มณโชติ 5811315111 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

673 นางสาว สุทธิดา แก้วลิบ 5811224142 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

674 นางสาว รัตติกาล หนูรอด 5811215039 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

675 นางสาว อุมาภรณ์ อุ่นสอน 5811215043 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

676 นางสาว ชุติกาญจน์ สุขปาน 5811312098 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

677 นาย จักรกฤษณ์ ไอยสุวรรณ 5811314059 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

678 นาย วรโชติ พรหมดวง 5811220030 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

679 นางสาว นิลาวรรณ บุญทอง 5881113021 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

680 นางสาว สุนิษา ศรีทมิตร 5811312027 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

681 นางสาว นําฎทิพย์ ชัยศรี 5811215037 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

682 นางสาว ปริญญา อะหรน 5811425028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

683 นางสาว สุคนธ์ฑา พรหมอินแก้ว 5811317043 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

684 นางสาว อาฟียะห์ สะมะเหต 5811425014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

685 นางสาว ศิราณี คงเมือง 5881101028 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

686 นางสาว ณัฐสิมา จ้ิวโกศล 5881116037 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

687 นางสาว ปิยะกาญจน์ คงไสยะ 5811422014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

688 นางสาว กฤติยา แก้วขาว 5811513046 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

689 นางสาว ศศิพร ขุนธน 5811317075 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

690 นางสาว ปรียานุช มุ่ย 5811436023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

691 นางสาว วาตี เจ๊ะเง๊าะ 5811425003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

692 นาย พงศ์พล สืบสาย 5811422020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม



693 นาย วัชรินทร์ ทรัพย์มาก 5811436033 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

694 นาย วุฒิชัย เรืองฤทธ์ิ 5881116035 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

695 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจซื่อ 5881116056 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

696 นางสาว พลอยไพรินทร์ ช่วยคล้าย 5811422044 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

697 นางสาว ธณัฐฐา ศรีปัญญา 5811312069 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

698 นาย ธีรนันท์ นนทา 5811513015 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิตอล

699 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พงศ์สวสัด์ิ 5811422040 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

700 นางสาว ปาริชาด คงทอง 5811224160 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

701 นางสาว สุนิษา ตรีสุข 5811313030 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

702 นางสาว กานต์ธิดา หิตาชาติ 5881108040 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

703 นางสาว วนัสดา ขนานแก้ว 5811313023 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

704 นางสาว รุ้งตะวัน ชูนุ่น 5811422042 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

705 นางสาว วนิดา จันทร์ฉาย 5811422038 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

706 นาย ธีรวัต พันธ์บุญ 5811313070 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

707 นาย ณัฐพงษ์ สิงห์โต 5811513014 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

708 นาย สิทธิศักด์ิ หวังวิทยาวิวัฒน์ 5811311980 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

709 นางสาว เกวลิน ยึดม่ัน 5881101005 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

710 นางสาว วนิษา ยีสะมะแอ 5811313032 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

711 นางสาว กมลสิริ นวนนิ่ม 5811316026 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

712 นาย กิตติศักด์ิ ภู่เจนจบ 5881116046 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

713 นางสาว ปาริชาติ คีรีรัตน์ 5811215038 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

714 นางสาว
กาญจนา พงศ์จันทร์
เสถียร 5811311984 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

715 นางสาว แพรพรรณ นาศรี 5812317030 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์

716 นาย สุรศักด์ิ ปานยืน 5812317029 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

717 นางสาว รุ่งทอง มีเสน 5811224056 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

718 นางสาว กิติยา ทองเรือง 5812317035 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

719 นาย ชิตพล คงเกตุ 5811513027 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

720 นาย เจษฎา อ่อนแก้ว 5811513040 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

721 นางสาว นันทรัตน์  จิตรมั่น 5881101020 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

722 นางสาว ศิรประภา ทิพย์ประไพ 5881101026 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

723 นางสาว จิราภรณ์ สาวดี 5811314039 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

724 นางสาว นิฟาตีฮะห์ นิแว 5811317094 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

725 นางสาว รมย์ธีรา วงษ์มากสกุล 5811313014 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

726 นางสาว ธัญลักษณ์ เฟ่ืองแก้ว 5811317026 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

727 นางสาว นางสาว ศุภาพิชญ์ ด้วงดํา 5811215015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

728 นางสาว สุทธิรัตน์ มูสิกพันธ์ 5812317013 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

729 นาย ขจรศักด์ิ บุญทอง 5811438017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา



730 นางสาว นัซมีย์ แบเลาะ 5811438023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

731 นางสาว นางสาวสุนันทา ตุลาธน 5812317015 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

732 นางสาว มารีน่า ระหังภัย 5811312044 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี

733 นาย ภาณุพงศ์ ขวัญเมือง 5881116024 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

734 นางสาว ปรางทอง ขาวสาย 5811224066 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

735 นางสาว กมลทิพย์ บุญสิน 5881108052 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

736 นางสาว ฐาปนี จโนภาส 5811438011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

737 นางสาว สุดารัตน์ หนูปลอด 5811436027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

738 นางสาว ปาริชาติ หม่ืนด้วง 5881101057 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

739 นางสาว อรอนงค์ พรหมมี 5811228002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

740 นางสาว ชุติพร สุขเกิด 5811217020 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

741 นางสาว สุพรรษา ประพันธ์ 5811436010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

742 นางสาว ศศิธร เขตนิคม 5811217025 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

743 นางสาว สุกานดา บุญมาเลิศ 5811314029 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

744 นาย นันธิวัฒน์ ชูประสูตร 5811513013 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

745 นางสาว ประภัสสร มุขวัฒน์ 5811217024 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

746 นาย วุฒินันท์ แก้ววิมล 5811220075 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

747 นางสาว อารีณี มะและ 5811315063 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

748 นางสาว กรรณิการ์ เดชเดโช 5811311905 คณะวิทยาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

749 นางสาว ภัทรา สุขสุด 5811311946 คณะวิทยาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

750 นางสาว ไอรดา สุขเอียด 5881116031 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

751 นางสาว พิมลรัตน์ พิบูลย์ 5881103024 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

752 นางสาว สิมาพร สงนุ้ย 5812317009 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

753 นางสาว นันทวดี สิงโหพล 5881103022 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

754 นางสาว อนิศรา คงทอง 5811311949 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

755 นางสาว จิระวิน สุขสําราญ 5811312026 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

756 นาย กิตติธัช บุญเรือง 5881112001 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

757 นาย อดิสรณ์ สินชู 5881103058 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

758 นางสาว เรวดี พุฒวันดี 5811217021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

759 นาย ศิริชัย รัตนะ 5881103021 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

760 นางสาว
อาทิตย์ติญา บรรจบ
กาญจน์ 5881103031 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

761 นาย ศราวุธ ศรีระแก้ว 5881112018 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

762 นางสาว ณภาส์ณัฐ เพ็ชร์รัตน์ 5881103029 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

763 นาย ขจรศักด์ิ บุญนํา 5811514119 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโยธา

764 นางสาว วิมลศิริ เสนน้อย 5881101024 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

765 นางสาว ปวีณา กาหลง 5881103064 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

766 นาย ภาณุพงศ์ สุริยะ 5811314022 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

767 นางสาว สุชาวดี ชูประสูตร์ 5881101053 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



768 นางสาว ลักษณาวดี จันทร์ชุม 5811422043 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

769 นางสาว ลลิดา ตุ้ดํา 5811316076 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

770 นางสาว รัตติกาล ด้วงสีทอง 5811220074 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

771 นางสาว สุดารัตน์ หละหมัน 5811312033 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

772 นางสาว กานต์ธิดา แซ่หลี 5881112028 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

773 นาย จักรกริช จันทร์สุข 5811311923 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

774 นางสาว วรรณวิภา ชูเมือง 5811437006 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติสารสนเทศศาสนา

775 นางสาว ฟิรดาว เจนวิทยานันท์ 5811224141 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

776 นางสาว สุภาพร บุญมี 5811429003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

777 นางสาว ศรัญญา จันทร์ดํา 5811514150 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา

778 นางสาว ปราถนา อ้ึงทวี 5811314042 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

779 นาย ทนงศักด์ิ หนูเสน 5811315207 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

780 นางสาว วิริสา โนนใหญ่ 5881116022 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

781 นางสาว ศุภกัญญา ทองแก้ว 5811224072 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

782 นางสาว นิติพร ดีหล่ิว 5811224082 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

783 นางสาว พัชรี ยิ่งยง 5811438028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

784 นางสาว ทิพวรรณ สุขนุกูล 5811312064 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี

785 นางสาว สุภธิดา  นนทแก้ว 5811314019 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

786 นางสาว สุนิสา บุญจักร์ 5811224081 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

787 นางสาว จิณณพัฒ สุขเกษม 5881103032 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

788 นางสาว สุกัญญา หนูคูขุด 5881135014 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

789 นาย ณัฐพร สามพุฒ 5811314018 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

790 นางสาว กันยารัตน์ เวชผสาร 5811224149 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

791 นางสาว ฉัตรฑริกา ธิบดี 5811425015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

792 นางสาว สุรีรัตน์ พงศาปาน 5811427022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

793 นางสาว สุภาวรรณ มุสิอินทร์ 5811315196 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

794 นางสาว ศิริรัตน์ ทองไทย 5811315151 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

795 นางสาว ณฐกานต์ เกิดแสงสุริยงค์ 5881101023 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

796 นางสาว กัญญาณัฐ ปานนิล 5811313031 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

797 นางสาว ปภัสสร แสงเดือน 5811313029 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

798 นางสาว พัณณิตา อักษรนํา 5811438016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

799 นางสาว ศุภลักษณ์ ชาภิรมย์ 5811224150 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

800 นางสาว ญาณี คงทองจีน 5881101034 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

801 นางสาว ซอลีฮะห์ เจ๊ะเลาะ 5811222020 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

802 นางสาว นัซรีนา ปะเงาะห์ 5811222021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

803 นางสาว ชนิกานต์ หนูคล้าย 5811315098 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

804 นางสาว สุธาทิพย์ แก่นแก้ว 5811402209 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

805 นางสาว เบญจรัตน์ ภักดี 5811425006 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

806 นางสาว ฐิติพร รอดภัย 5811315051 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ



807 นางสาว สุรีวัล เเก้วประภาส 5811215130 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

808 นางสาว ริศรา เพชรชู 5811316040 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

809 นางสาว ดารารัตน์ สุวรรณสังข์ 5881107018 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

810 นางสาว ณัฐนนท์ นวลสะอาด 5881107027 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

811 นางสาว ณัฐกานต์ เกตุแก้ว 5811224064 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

812 นางสาว
นางสาวปัทมาภรณ์ ใกล้
คีรี 5881107013 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

813 นางสาว เสาวลักษณ์ สุดคิด 5881107012 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

814 นางสาว ณัฐวดี อารมณ์ 5881107028 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

815 นาย สาธิต กิจวิจิตร 5811516034 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

816 นาย คมสันต์ หมวดคงจันทร์ 5881107017 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

817 นางสาว อภิรดี หมานหมีน 5811313071 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

818 นางสาว มาริน่า ต่วนมิหนา 5811312078 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

819 นางสาว วรานันทน์ ศรีเต้ง 5881116034 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

820 นาย สิทธิศักด์ิ ศิริพรหม 5881107015 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

821 นางสาว บวรลักษณ์ ทองชีวงค์ 5812317027 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

822 นางสาว วิภาวดี ภิญโญ 5811438018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

823 นาย สุพจน์ คําแก้ว 5811514904 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

824 นาย ไซฟูเล๊าะ ปาเต๊ะ 5811425018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

825 นางสาว อริสา 5811438010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

826 นางสาว รักษิณามนต์ วงศ์โภไคย 5881103023 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

827 นางสาว นูรีฮา บินอาแซ 5811314056 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

828 นางสาว นูรีดา เจ๊ะอามะ 5811311407 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

829 นางสาว ฐิติมา จโนภาส 5811313019 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

830 นางสาว ธนัชพร ห้วยลึก 5811312096 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

831 นางสาว รุ่งนภา รักสวัสด์ิ 5881116033 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

832 นางสาว กานต์ธิดา ช่วยน้ําทรัพย์ 5811315118 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

833 นางสาว นภัสสร มาเก้ือ 5881103050 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

834 นางสาว สุพรรณี สุขทอง 5811422023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

835 นางสาว ทิตติยา สุดเสริฐ 5811436077 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

836 นางสาว รุ่งทิวา อรรถกิจไพบูลย์ 5811513044 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

837 นางสาว พิมพ์มณี สุวรรณวงศา 5881103038 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

838 นาย จเรวัฒน์ มณีขวัญ 5881112007 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

839 นางสาว ปิยาภรณ์ มูสิกอินทร์ 5811224071 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

840 นางสาว ศิริมาศ ชํานาญกิจ 5881116025 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

841 นางสาว เสาวลักษณ์ เกล้ียงมณี 5881112026 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

842 นางสาว กรองกาญจน์ มณีรัตน์ 5881112002 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

843 นางสาว ศิริลักษณ์ สงคง 5811220071 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

844 นางสาว เบญจมาภรณ์ กูล้อนิ 5811438021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา



845 นางสาว เมธินี บัวทอง 5811224159 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

846 นางสาว กัญญารัตน์ สุทธิมาศ 5811224065 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

847 นางสาว อลิษา  เจ๊ะสุโหลง 5811312095 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

848 นางสาว รุ่งนภา ตลึงกาญจน์ 5811224079 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

849 นางสาว ธัญญาเรศ ศรีสุวรรณ 5811513008 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

850 นางสาว อัจฉรอกา สุทธิพันธ์ 5811317030 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุระกิจ

851 นางสาว สุโรจนา เพชรานนท์ 5811224077 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

852 นางสาว สุดารัตน์ สุวรรณอักษร 5811317032 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

853 นางสาว วลัยพร พละบุญ 5811228008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

854 นางสาว ธัญญารัตน์ ลําโป 5881107031 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

855 นางสาว เกษณีย์ เงินพรหม 5811316005 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

856 นางสาว สุใบด๊ะ ทองประดิษฐ 5811428030 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

857 นางสาว เจนจิรา บุญยาว 5811513011 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

858 นางสาว เกสรา ไชยนุรักษ์ 5811428040 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

859 นางสาว สุทธิดา แววดวงแก้ว 5811224145 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

860 นางสาว วรรณา มะสันต์ 5811428033 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

861 นาย วีรภัทร แสนเสนาะ 5881103060 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

862 นางสาว ศริญยา ก้ิมเฉ้ียง 5881101027 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

863 นางสาว นัฏฐา เจนสมุทร 5811311999 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

864 นางสาว ปิยะรัตน์ จันทร์ปล่ัง 5811422019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

865 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วกับเพ็ชร 5811436062 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

866 นางสาว ธิดาพร วิทยาพล 5811312061 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

867 นางสาว อวัสดา สุทธิกุล 5881101058 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

868 นางสาว ลาลิตา หมาดฉิม 5881101030 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

869 นางสาว ไหมสุหรี โสะตา 5881101056 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

870 นางสาว ทิพวรรณ มาบัว 5811422008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

871 นางสาว เกษรา หนูเพลา 5881135015 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

872 นาย ชนะชัย มุลี 5881135016 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

873 นางสาว คอลาตี อาแซ 5811436035 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

874 นางสาว สุภาวดี รัตนะ 5811224183 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

875 นางสาว กัญญา คงดี 5811220086 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

876 นางสาว พิกุล หอมไกร 5811217031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

877 นางสาว อนัญญา บุญทอง 5881101029 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

878 นางสาว กิติยา คํานวน 5811222051 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

879 นางสาว อธิตา แก้วยัง 5881107029 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

880 นางสาว พิมพ์วิภา ไชยจํารัส 5811311958 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

881 นางสาว บุษญา บรรเจิดเลิศ 5881116027 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

882 นางสาว อนุตตา ล่องนาวา 5811312075 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

883 นางสาว จิราพร ชัยทิพย์ 5811422017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม



884 นางสาว อนิสา บัลนาลังก์ 5811422024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

885 นางสาว อรอนงค์ ภิรมย์ฤกษ์ 5811313028 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

886 นาย เอกนรินทร์ แก้วศรีจันทร์ 5811425010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

887 นางสาว กฤษณา แก้วประเสริฐ 5811422025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

888 นางสาว นางสาววิลาสินี ทองอร่าม 5811425023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

889 นางสาว ศุภมาศ รอดทอง 5881114024 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

890 นางสาว วนัสนันท์ ส่องศรี 5811311902 คณะวิทยาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

891 นางสาว ปาริฉัตร บัวหลวง 5811311943 คณะวิทยาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

892 นางสาว สุดารัตน์ ศักด์ิจ้าย 5881135048 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

893 นางสาว กุลณดา ช่วยสงค์ 5881135034 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

894 นาย พิษณุ เหมือนหมาย 5811438026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

895 นางสาว พวีณา ทองแทน 5881113004 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

896 นางสาว ภาวินี เทียนมนัส 5881135031 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

897 นางสาว ธาวรรณ มนูญดาหวี 5811313053 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

898 นางสาว พิมพกานต์ คงกุล 5811313041 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

899 นาย ถิรมนัส สุดใจ 5811215041 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

900 นางสาว กุลธิดา ศักด์ินุกูล 5881108029 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

901 นางสาว อัญชลี ทองแป้น 5811317047 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

902 นาย ธนวัฒน์ ต้นจําปี 5811313063 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

903 นาย สิทธิชาติ บุญกาญจน์ 5811313049 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

904 นางสาว นิชฎา ชุมทอง 5811422018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

905 นางสาว ซานีต้า บุตรสมัน 5881135052 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

906 นางสาว ลลีวัลย์ รณกาญจน์ 5811224095 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

907 นาย ธนพัฒน์ สุขฤกษ์ 5811201014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี

908 นางสาว ภาณิพรรณ อิทธิฤทธิ์ 5811315163 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

909 นางสาว สิรินารถ หัตถประดิษฐ์ 5811312074 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี

910 นางสาว รวิวรรณ เอาเทพ 5811222053 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

911 นางสาว อัยลดา หาญศึกแกล้ว 5881113010 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

912 นางสาว กิตติยากร สมหวัง 5881116012 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

913 นางสาว ปรียาภรณ์ สุขาทิพย์ 5881113005 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

914 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีกาญจน์ 5881113012 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

915 นางสาว เสาวภา  หวันนุรัตน์ 5811312076 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

916 นางสาว รวิพร เหล่ือมแก้ว 5811217004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

917 นาย ธนพล มัชมูมาศ 5811422036 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

918 นางสาว กาญจนา ธานีรัตน์ 5811228010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว

919 นางสาว นิภาพร ปรีชา 5811312062 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 
920 นาย สาธิต ศรีมุข 5812220055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

921 นางสาว เจนจิรา ตลึงธรรม 5811317065 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



922 นางสาว เมษาห์ เมสุธา 581422002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

923 นางสาว ณัฏฐธิดา แท่นทิพย์ 5811217032 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

924 นาย ศุภวัฒน์ วิเศษโชค 5811224043 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

925 นางสาว ปรียานุช ประดิษฐ์ 5811316055 คณะวิทยาการจัดการ ก

926 นางสาว อุไรวรรณ ผิวนวล 5811316082 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

927 นางสาว รุสมี หะนิซู 5811436014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

928 นางสาว กัญญพัชร์ ถาวรศักด์ิ 5811316024 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

929 นางสาว ปานตะวัน ปานการ 5811316022 คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรม

930 นางสาว อารีญา อรุณจิตร์ 5811311924 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

931 นางสาว ศิริรัตน์ สายวารี 5811312016 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี

932 นางสาว กุลณัฐ ราชนิยม 5811315101 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

933 นางสาว กานต์สินี ผ่องแผ้ว 5881116028 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

934 นางสาว พัชรี วงศ์พิพันธ์ 5811224055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

935 นางสาว ชุติมา บุญแก้ว 5811438008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

936 นางสาว หิรัญญา บุญรัตน์ 5811436021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

937 นางสาว ณิชกมล ขุนภิรัตน์ 5811438014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

938 นางสาว รัชนีกร สระโพธ์ิทอง 5811422001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

939 นางสาว ณัฐทิกา เกิดทรัพย์ 5811317089 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

940 นางสาว จุฑามาศ ศรีประจันทร์ 5881113023 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

941 นางสาว จุฑาทิพย์ ศิริสมบัติ 5881113007 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

942 นางสาว สุพรรษา น้อยเต็ม 5881113024 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

943 นางสาว ปภาวรินทร์ กล่ินสุวรรณ 5811438001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

944 นางสาว จารียา  สะนี 5811224048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

945 นางสาว ณัฐกุล เกิดแก้ว 5811436070 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

946 นางสาว กิติยา ขาวเช้ือ 5811436054 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

947 นางสาว จวงจันทร์ เพชรเชนทร์ 5811316028 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

948 นางสาว ปาริฉัตร โภคสวัสด์ิ 5811316028 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม

949 นางสาว ภัทรวดี ทวีรัตน์ 5811317031 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

950 นางสาว ปณิดา หนูทอง 5881113020 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

951 นางสาว วนิศรา ชูเพ็ง 5881113008 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

952 นางสาว ศวรรยา แก่นแก้ว 5881113027 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

953 นางสาว นัยนา พิกุลกาญจน์ 5881113022 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

954 นางสาว จันทิมา ทองหรบ 5811226009 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ

955 นาย พิชชากร ศรีวิมาศ 5881112030 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

956 นางสาว จินดารัตน์ ชูสุข 5811222039 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

957 นางสาว
นางสาวกัญญารัตน์ 
สุวรรณรัตน์ 5811222045 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

958 นางสาว กัญยรัตน์ บุญกิจ 5811222040 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

959 นางสาว อรษา อ้ิววังโส 5881116010 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



960 นางสาว วิไลวรรณ เพ็ชร์รง 5881135055 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

961 นางสาว กมลวรรณ ทองประดับ 5811437013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติสารสนเทศาสตร์

962 นางสาว วิไลวรรณ เด็นบาเส 5811437001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติสารสนเทศศาสตร์

963 นางสาว ปาณิศา ณ วัดใหม่ 5881101063 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

964 นาย กฤษฎา บุญสุภา 5881112031 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

965 นางสาว ทักษพร จงกล 5811317090 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

966 นางสาว อุษนีย์ จันทพันธ์ 5881114010 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

967 นางสาว ณัฐธิดา ศรีสมโภชน์ 5881113019 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

968 นางสาว สุวาณี สะนิ 5811314024 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

969 นางสาว นัฐมล แก้วโสภาค 5811224164 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

970 นางสาว อรอนงค์  ภู่ดอก 5811224085 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
971 นางสาว อรอุมา ชื่นชม 5811435011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ

972 นางสาว ณัฐณิชา สนิทวงศ์ 5811435003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ

973 นางสาว ณฐพร มณีประวัติ 5811435005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ

974 นางสาว ซากีนา. คลองร้ัว 5811436017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

975 นางสาว จันทิมา สนธิคุณ 5811314040 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

976 นางสาว ไซนับห์ อายา 5811219074 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

977 นางสาว หรินทิพย์ สีสุก 5881108023 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

978 นางสาว พนัฎตา สุขคตะ 5811314044 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

979 นางสาว อาลิษา. ภักดี 5811436025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

980 นางสาว เจนจิรา ตลึงจิตร 5811436031 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

981 นางสาว มัทนา ศรีสังข์ 5881113026 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

982 นางสาว สุดาวรรณ ศรีชํานาญ 5881113011 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

983 นางสาว ปิยรัตน์ พูลเกิด 5881108030 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

984 นางสาว เบญจลักษณ์ ประจักษ์ 5881108019 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

985 นาย บุญฤทธิ์ ริยาพันธ์ 5881107006 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

986 นาย ธนพัฒน์ ภักดีกิจ 5881112005 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

987 นาย ณัฐนันท์ แป้นสุข 5881112022 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

988 นางสาว ปราณี ยอดวารี 5881135054 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

989 นางสาว อธิตา กาญจน์สดุ้ง 5881135036 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

990 นางสาว ฟาตีม๊ะ สังการี 5811317034 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

991 นางสาว นุรไอณี สะมาแอ 5811224147 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

992 นางสาว กมลวรรณ ควรเรือง 5881114029 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

993 นางสาว
นางสาวพัชรีภรณ์ ไชย
ชนะ 5811436050 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

994 นางสาว นางสาวสโรชา ลักษณะ 5811436042 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

995 นางสาว นางสาวนิยดา สุขสวัสด์ิ 5811436043 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

996 นางสาว บุษบัน เยาตัก 5811436022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

997 นาย ชัยนาถ ชุมสม 5811201012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี



998 นางสาว พจนารถ ช่วยชู 5811315198 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

999 นาย ทักษ์ดนัย กล้าเวช 5811317035 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1000 นาย วรวัฒน์ โอชู 5811514132 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา

1001 นางสาว รุ่งนภา สุนิลหงษ์ 5811315122 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ

1002 นางสาว จิตราพร นาวาทอง 5811224155 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1003 นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์อรุณ 5811224143 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1004 นางสาว วิชชุอร เพ็ชรา 5811224139 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1005 นางสาว สุดารัตน์ ไชยคงทอง 5811314067 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1006 นางสาว จุฑามาศ เกิดพันธ์ 5811311466 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1007 นางสาว ธิติมา ขาวนวล 5811314057 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1008 นางสาว กานต์ธิดา ดีทอง 5811222042 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษไทยเพ่ืออาชีพ

1009 นางสาว ธิดาพร บุญชูวงค์ 5811314016 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1010 นางสาว ปียานุช ผลเจริญ 5811422003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1011 นาย นายณัฐวุฒิ สุขสบาย 5811427014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1012 นางสาว พรรัตน์ คงช่วย 5811427010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1013 นาย ณัฐวุฒิ คตเชินรัตน์ 5811427007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1014 นาย อภิสิทธิ์ ทองหยู 5812220060 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

1015 นางสาว จันทร์จิรา. ชูหนู 5811224158 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1016 นางสาว อุทุมพร เรืองณรงค์ 5811314048 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

1017 นางสาว รุ่งทิพย์ อ้นบุตร 5811427028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1018 นางสาว หนึ่งฤทัย สุขคง 5811427019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1019 นางสาว ชไมพร สุขอนันต์ 5811436058 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1020 นาย ธรนันท์ จันแดง 5881108045 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1021 นางสาว
นางสาวรัษฎาวัลย์ แก่น
จันทร์ 5811312021 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1022 นางสาว นางสาวภาวินี เทียนมนัส 5881135031 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1023 นางสาว เกวลิน บัวรัตนกาญจน์ 5881103059 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1024 นางสาว รัชนีกร อ่ิมสะอาด 5811317056 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1025 นางสาว จุไรรัตน์ รอดรัตน์ 5811427002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1026 นางสาว สุกัญญา เกิดเมฆ 5811312080 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

1027 นาย ศุภกร ทองคํา 5811224156 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1028 นางสาว ปาณิสรา นุ่นเกตุ 5881101032 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1029 นางสาว สุรัตนา อินทรจงจิตร 5881108001 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1030 นางสาว สาธินี วงสุวรรณ์ 5881101033 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1031 นางสาว นางสาววิมลศิริ เสนน้อย 5881101024 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1032 นาย นพดล สืบประดิษฐ์ 5881116048 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1033 นางสาว ปวีณา รัตนา 5881108011 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1034 นางสาว ยุภาภรณ์ แก้วสวัสด์ิ 5811436018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1035 นาย วัศพล บัวจันทร์ 5881108060 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป



1036 นางสาว น.ส.พิกุล หอมไกร 5811217031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1037 นางสาว บุญญานีย์ ขาวสุด 5811427012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1038 นางสาว ณาฐยา ทองห่อ 5881135017 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1039 นางสาว ปุณณรัตน์. แก้วแสง 5881135029 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1040 นางสาว สุดารัตน์ ขันเอียด 5881135010 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1041 นางสาว กวินณา แก้วตาทิพย์ 5881114008 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1042 นางสาว จิรัญญา ประกอบบุญ 5881135019 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1043 นาย พลวัต สังคะดี 5881135013 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1044 นางสาว ยุพาภรณ์ เรืองสวัสด์ิ 5881135011 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1045 นางสาว อริศรา จารชฎา 5881135025 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1046 นาย วงศธร เพชรศรี 5881135012 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1047 นางสาว ปรียาภรณ์. ตามี 5811422034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1048 นาย ธีรวุฒิ จินา 5811215040 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

1049 นางสาว กรรณิการ์ ศรีระกํา 5711224096 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1050 นางสาว นารมะห์ สามะแอ 5811220047 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

1051 นางสาว นุศรา แจ่มใส 5811436071 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1052 นางสาว อมรวรรณ แก้วยัง 5881108042 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1053 นาย ราเชนทร์ รอบคอบ 5881108021 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1054 นางสาว ณัฐติกานต์ รังษี 5811436020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1055 นางสาว อมรรัตน์ สุขสม 5811429004 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

1056 นาย วิทยา วารุท 5881135001 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1057 นาย อดิศร สุทธิการ 5812317014 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1058 นางสาว รัชดาพร วัฒนะสงค์ 5811438020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

1059 นาย สถาพร บางประดิษฐกุล 5881112006 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

1060 นางสาว พิราวรรณ สุวรรณรัตน์ 5811422011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1061 นางสาว สุวนันท์ สังข์ศรีอินทร์ 5811422006 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1062 นางสาว สิรินาฏ หมาดหลู 5881135056 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1063 นางสาว ณัฏฐา จันทร์ใหม่ 5811217027 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1064 นางสาว อารยา นุ่นจันทร์ 5811217011 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1065 นางสาว ฐิติมา นาลุงพรม 5881108050 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1066 นาย นิติพงศ์ ศรีพรห์ม 5881116057 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1067 นางสาว อภิษฎา พราหมชูบัว 5811311802 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1068 นางสาว ธิดารัตน์ จันทบุรี 5811427021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

1069 นาย กิตติศักด์ิ อยู่ขํา 5811436076 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1070 นางสาว วนิดา ปิ่นทอง 5881135032 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1071 นางสาว นฤวดี โททอง 5811313051 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

1072 นางสาว บัณฑิตา หนูรอด 5811436038 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1073 นาย พีระพัฒน์ สุขอนันต์ 5811224058 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1074 นาย ณัฐพล กุลภักดี 5811224076 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1075 นางสาว พนิดา กรดกางก้ัน 5811224075 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1076 นางสาว กัญญาคงดี 5811220086 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น

1077 นางสาว เสาวลักษณ์ ราชนาวี 5811224151 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1078 นางสาว กัญญาพัชร หลุ่มบางล้า 5881108046 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1079 นางสาว นิตยา สร้อยสังทอง 5881114028 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1080 นางสาว นฤมล กาแก้ว 5881114011 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1081 นางสาว สุฑารัตน์ หัวแหลม 5881101022 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1082 นางสาว ซากีนา คลองร้ัว 5811436017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1083 นางสาว กัญญ์วรา จิตต์ประไพ 5881103056 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1084 นาย ภูวนัย อุ้มเพชร 5881108017 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1085 นางสาว วนิดา คงสมุทร 5811436051 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

1086 นางสาว ภัทรวรรณ ใจห้าว 5881103041 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1087 นางสาว อาลิษา จันทร์หอม 5811311960 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

1088 นางสาว กมลชนก นาคอุปการณ์ 5811311988 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์

1089 นางสาว เรืองฟ้า ก้ิมจ้อง 5881108056 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1090 นาย ปิยะชัย วุฒิพงศ์ 5811427023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิคศาสตร์

1091 นางสาว
นางสาวดาราวรรณ มาก
วิสัย 5781112003 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

1092 นาย นรภัทร รอดกูล 5781103028 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1093 นาย ศุภชัย มูณีผล 5781135015 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1094 นางสาว สุพรรณี ลุ้งใหญ่ 5781114009 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1095 นางสาว สอางค์ ทองฉํ่า 5781103027 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1096 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปานสัสดี 5781114020 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1097 นางสาว ณฐิกาภรณ์ จันทร์หนุน 5781114019 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1098 นางสาว จิรนันท์ จันทร์ทองอ่อน 5781101012 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1099 นางสาว อัจฉราวดี มีศักด์ิ 5781103012 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1100 นางสาว เอมอมร ปานเจริญ 5781112020 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

1101 นางสาว รอกีเยาะ ดอปอ 5781135030 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1102 นางสาว ลันธิมา เจะหมัน 5781113007 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

1103 นาย พีรพล พราหมเพชร 5781114010 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1104 นาย นายศุภเก้า หอมไกร 5781114023 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1105 นางสาว พิมลพรรณ ทิพย์หนู 5781101025 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1106 นาย ณัฏฐิพงศ์ ทุมรัตน์ 5781135009 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1107 นางสาว ดารณี หลําเอียด 5781101019 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1108 นางสาว อาริตา. หลําสะ 5781101004 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1109 นางสาว ศิริลักษณ์ มะแอเคียน 5781101013 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1110 นางสาว สุดารัตน์ หนูทอง 5781116030 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1111 นาย วีระชัย ภูเขียว 5781112018 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

1112 นางสาว สุจิรา คีรีเพ็ชร 5781108015 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป



1113 นางสาว หทัยวรรณ ดําดุก 5781108022 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1114 นางสาว ซ๊ะห์รอ สันองค์ 5781114008 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1115 นางสาว วรัษฐา ทองคํา 5781116027 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1116 นางสาว ขวัญฤดี ทองคล้าย 5781116024 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1117 นางสาว เจศิตา ฤทธิสุนทร 5781113027 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

1118 นาย สุรศักด์ิ เรืองขํา 5781116012 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1119 นาย กษิเดช อ๋องสุทธ์ิ 5781135001 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1120 นางสาว อาริยา สุนทรา 5781108012 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1121 นางสาว สุนิศา หล้าจิ 5781108020 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1122 นางสาว ศุภลักษณ์ เอียดเรือง 5781101015 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1123 นาย อภิวัฒน์ หนูนารถ 5781116015 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1124 นางสาว พัชรี ชลธี 5781101017 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1125 นางสาว นิภาภรณ์ พรมทองแก้ว 5781135018 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

1126 นางสาว หยาดเดือน กลับเอียด 5781103023 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1127 นางสาว ณัฐริกา แสงบางกา 5781107017 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

1128 นางสาว สุทธิดา มรมาศ 5781101008 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1129 นาย นายภากร อุปการแก้ว 5781116007 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1130 นางสาว พัฒชรีญา รัตนพันธ์ 5781108013 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1131 นางสาว นันทิดา บ่อหนา 5781108029 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1132 นางสาว อรพรรณ ย้อยคุณา 5781113015 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

1133 นางสาว สุดารัตน์ ย้อยคุณา 5781107003 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

1134 นางสาว แพรวนภา เพ็งดํา 5781107002 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

1135 นาย วโณทัย ใหม่แย้ม 5781113013 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

1136 นางสาว กุลธิดา ปรีชาชาญ 5781113026 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

1137 นางสาว สุกัญญา  ประโยชล 5781113016 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 
1138 นางสาว ณัฐชยา เซ่งปุ่น 5781101020 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1139 นางสาว ณัฐธิดา ชัยภักด์ิ 5781116023 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา

1140 นางสาว สุมิตรา ศิริรัตน์ 5781101026 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

1141 นางสาว สุณิสา ทองมีแสง 5781108019 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1142 นางสาว อาภาภรณ์ รักพันธ์ 5781103032 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

1143 นางสาว อังคณา สุขเกิด 5781107010 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์

1144 นาย อนุชา วันยะโต 5781114016 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1145 นางสาว จิรารัตน์ ไกรลาส 5781114022 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1146 นาย ภานุวัฒน์ บุญโสภาส 5781112005 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1147 นางสาว นางสาวเจศิตา ฤทธิสุนทร 5781113027 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

1148 นางสาว โอริสสา คงต่อ 5781107027 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์


