
ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา
1 นาย พีรพัฒน์ เรืองพูน 6011315078 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
2 นาย ณัฐพล โสะขาว 6011224031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
3 นางสาว เกวลิน หอแป้น 6011320036 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
4 นางสาว ศิริลักษณ์ สุขแก้ว 6011422011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
5 นาย กินติทัต น้อยกูต 6011514638 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
6 นางสาว อาทิตยา ศรีสวัสด์ิ 6011422018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
7 นาย นิติธร บุญภูมิ 6011514630 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนยีออกแบบผลิตภัณฑ์
8 นางสาว นิศานาถ. สุขช่วย 6081119026 คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
9 นางสาว นิลาวัลย์ ดําจันทร์ 6011224113 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
10 นางสาว จารุวรรณ ศรีวิลาศ 6011320056 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
11 นาย นราธร  ภาชนะทอง 6011422009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
12 นางสาว จริญญา หมาดปีนัง 6011229106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
13 นางสาว อรอนงค์ ซื่อตรง 6011422008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
14 นาย ไตรรัตน์ มาศตุเวช 6011215045 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
15 นางสาว มณีวรรณ พงศ์ยุโสะ 6011315076 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
16 นางสาว สุรดา ขุนราชภักดี 6011315003 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
17 นางสาว พรชิตา จิตมัง 6011215102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
18 นางสาว จุฑามาศ สมมิตร 6011315046 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
19 นางสาว รอมีอ๊ะ ลาง๊ะ 6011229113 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
20 นางสาว วชิราภรณ์ หอมขาว 6011215010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
21 นางสาว ธัญญลักษณ์ สีแค 6011438032 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
22 นาย จิตวิสิทธ์ิ กรรมโชติ 6011436047 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
23 นางสาว มินทรา อินทรช่วย 6011224123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
24 นางสาว นิตยา ดําสีสุข 6011215013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
25 นางสาว อํานวย ไกรปราบ 6011215147 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
26 นางสาว ณัฐริกา ห้วยลํ้า 6011224027 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
27 นาย อภิรักษ์ พังเเพร่ 6011215005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
28 นางสาว ณัฐพร ราชรักษ์ 6011319011 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
29 นางสาว อารียา โบโสย 6011521063 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
30 นางสาว พรวดี บุญแก้วเสือ 6011319061 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
31 นางสาว กานดา ภักดีจิตร 6011224137 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
32 นางสาว วรางคณา คมสรรพ์ 6011319019 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
33 นางสาว เกวรินทร์ ชาญณรงค์ 6011319050 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
34 นาย ชัยมงคล ช่วยนุกูล 6011428001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
35 นาย วรวุฒิ หมัดหละ 6011415001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
36 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ต้ัง 6011217017 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
37 นางสาว สุดารัตน์. ศรีวิจิตร 6011319049 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
38 นางสาว สาวิตรี บุญต่อ 6011228039 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
39 นางสาว ฉัตรสุดา ดอกพุดซา 6011521053 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
40 นางสาว วิภารัตน์ เทพบรีุ 6011521086 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
41 นางสาว พินทุสร บุเกษ 6011522009 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
42 นางสาว นพรดา กําจรฤทธ์ิ 6011522036 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

รายชื่อนักศึกษาลงนามแบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
 รายเก่า (ไม่ย้ายสถานศึกษา)

วันท่ี 28 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00-16.00  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีรรมราช



43 นางสาว เอมพิกา นพเก้า 6011438034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา

44 นาย นันทวิทย์ ทองปานดี 6011522055 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม

ดิจิทัล
45 นางสาว โยธิกา ธิวันดา 6011428046 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
46 นางสาว นางสาวธีมาพร จ้ายอ้ัน 6011312051 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
47 นางสาว ฤทัยทิพย์ รักษา 6011436042 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
48 นางสาว พนิตพร เพชรหนู 6011428062 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
49 นางสาว จิราพร จันธิปะ 6011521061 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
50 นางสาว ปภาวดี ทองเอียด 6011427007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
51 นางสาว สุนิตา เชยบัวแก้ว 6011521101 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
52 นาย กิติชัย ส่งศรี 6011313018 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
53 นางสาว ณัฐริกา จําปา 6011224022 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
54 นางสาว ณัฐนรี ชูหนู 6011427025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
55 นางสาว ศรินทิพย์ เรืองสีนุ่น 6011217035 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ
56 นางสาว กุลณัฐ ฮะยีบิลัง 6011427030 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
57 นางสาว ยามีละฮ์ เก็มเบ็ญหมาด 6011224164 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
58 นางสาว รัตติกาล เจนงาน 6011439011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
59 นางสาว อลิสรา รักวงค์ 1.8004E+12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
60 นางสาว คอดียะฮ์ มูซอ 6011439024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
61 นางสาว นูรอัยนี่ แกนุ้ย 6011514605 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนฯออกแบบผลิตภัณฑ์
62 นาย พรทวี เดชาสิทธ์ิ 6011224112 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63 นางสาว อรยา เต่งทิ้ง 6011422035 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
64 นางสาว ฝนทิพย์ แซ่อ่อง 6011224050 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
65 นาย อนุวัฒน์ แสงสว่าง 601122498 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
66 นางสาว ขวัญตะวัน ชัยทอง 6011224160 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

67 นางสาว อริสา จันทร์มณี 6011521026 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
68 นาย ชาตรี ศิริสมบัติ 6011312011 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
69 นางสาว อามีนา รักดี 6011422017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
70 นางสาว ชาลิสา รสมัย 6011319004 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
71 นางสาว จิรวรรณ โชติรัตน์ 6011315070 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
72 นางสาว ลัดดาวรรณ เลขมาศ 6011315072 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
73 นางสาว เพ็ญนภา สีสะอาด 6011315071 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
74 นางสาว ณิชา ศรีสุวรรณ์ 6011319042 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
75 นางสาว ณัฎฐา พระสงฆ์ 6011224029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
76 นางสาว ธนศร ช่วยบุญชู 6011224028 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
77 นางสาว ศรสวรรค์ แก้วสุขใส 6011312030 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
78 นางสาว วนิดา  กูลหมาด 6011436060 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
79 นางสาว ปิยนุช วิบูลย์ศิลป์ 6011312029 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
80 นางสาว สุดารัตน์ เสือด้วง 6011312012 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
81 นางสาว ณัฏฐกานต์ รักษ์กําเนิด 6081116055 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
82 นาย ทินกร ช่วยบรรจง 6011313010 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
83 นาย โกวิทย์ ชูวิเชียร 6011518153 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
84 นางสาว นภสร หม่ืนราษฏร์ 6011422010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
85 นางสาว ปวรวรรณ บริสุทธ์ิ 6011315033 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
86 นางสาว จันทร์จิรา ก้านก่ิง 6011224142 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



87 นางสาว ปวีณา กิจชล 6011436026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
88 นางสาว อรอุมา รักช้าง 6011312092 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
89 นางสาว พรชิตา ระกําดวง 6011312076 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
90 นางสาว มลธิรา ทัดระเบียบ 6011428033 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
91 นางสาว วิภา หัดสมัด 6011427023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

92 นางสาว สุพรรษา ถาวรรัตน์ 6011521017 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
93 นางสาว อภิชญา บัวจันทร์ 6011315031 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
94 นาย อนิคม ดีเบา 6011519059 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
95 นางสาว สุชาดา บัวเกตุ 6011229109 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
96 นางสาว กมลชนก ขุนฤทธิ์ 601149012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

97 นางสาว กิตติยา อ่อนจันทร์ 6011521045 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
98 นาย อุสมาน มะเเซ 6011517030 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา
99 นาย มูซีส วาราช 6011229112 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
100 นาย นพดล ไหมดี 6011229123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
101 นาย สมรักษ์ ขนานใต้ 6011402316 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์
102 นางสาว วาสนา ปานขลิบ 6011215163 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
103 นางสาว กฤติภาภรณ์ หนูภัยยันต์ 6011315025 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
104 นางสาว ณัฐพร เปรียงเวทย์ 6011215012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
105 นาย อารพรรณ กอเน็ง 6011317034 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106 นางสาว ชลิตา พาหนะ 6081103013 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสยร์
107 นาย อุสมาน ลีฆะ 6011215164 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
108 นางสาว สุธิดา ซีตือโม 6011215131 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
109 นางสาว สิรินทิพย์ โต๊ะเต้ 6011314643 คณะวิทยาการจัดการ โฆษณาประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
110 นางสาว ทิฆัมพร เอ้งฉ้วน 6011436065 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
111 นางสาว นางสาวณัฐฐินันท์ หม่ืนรักษ์ 6081108027 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
112 นางสาว สรารัตน์ หยังหลัง 6011436077 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
113 นาย พงศกร กองพลสวัสด์ิ 6011315058 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
114 นาย ณัฐพล ช่วยระวัง 6011315042 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
115 นางสาว ธัญสมร ศิริสุข 6011320057 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
116 นางสาว พรพิมล เดโช 6011224106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
117 นางสาว ชนิตา ยอดมณี 6011224086 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
118 นางสาว ณิชาภัทร คงปาน 6081108012 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
119 นางสาว เยาวภา เพ็งไทร 6081108028 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
120 นางสาว ณัฐพร บุญลํ้า 6081108006 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
121 นางสาว กุลกาญจน์ ปานพงษ์ 6081108030 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
122 นาย ปรมัตต์ สายน้อย 6011427027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
123 นางสาว ชโลธร แก้วธวัชวิเศษ 6011438002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
124 นางสาว ณัฐริกา ขุนนุ้ย 6011215127 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
125 นางสาว กนกพร ศรีขวัญช่วย 6011229001 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
126 นางสาว พลอยริน พุฒตาล 6011439021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
127 นางสาว สมลักษณ์ เพชรทอง 6011439013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
128 นางสาว พนิดา ศรสิทธิ์ 6081101023 คณะครุศาสตร์ การศกึษาปฐมวัย
129 นางสาว อัญชรัตน์ รัตนพฤกษ์พันธ์ 6011439002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
130 นางสาว ภัสรา พูนเก้ือ 6011312033 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



131 นางสาว รสณียา สงบ 6081101012 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
132 นาย ปฏิวัติ มณีโชติ 6011321066 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
133 นาย ณัฐพล รัตนพันธ์ 6011522040 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
134 นางสาว ฟาติณ มะเย็ง 6011215129 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

135 นางสาว นลินอร กัณหวงค์ 6011521013 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
136 นางสาว จิรัชยา วงศ์สวัสด์ิโสต 6081113056 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
137 นางสาว อาภาภรณ์ ทองตรีพันธ์ 6081113052 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
138 นางสาว กานดา ทินนา 6111226008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
139 นาย อัสฮา เจะมะ 6011518144 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
140 นางสาว วราภรณ์ หลงแก้ว 6011229128 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
141 นางสาว สิริยากร เดโชชัย 6011319003 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
142 นาย กฤษฎ์ิ กาญจนะ 6011224082 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
143 นาย ฟารีน หวังกุหลํา 6011436027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
144 นาย ธนวิชญ์ เพชรแก้ว 6011518129 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
145 นางสาว อมรรัตน ์บุญเมือง 6011312020 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
146 นางสาว สุนิสา ขุนสังข์ 6081112024 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
147 นาย ธนวัฒน์ สุกใส 6011518204 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
148 นาย ณัฐชัย คล้ายพิมล 6081112057 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
149 นาย ณัฐพงค์ บัวจันทร์ 6081108003 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
150 นางสาว นาตยา ชูแย้ม 6011312027 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี

151 นางสาว ณัฐธิดา บัวแก้ว 6011521025 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
152 นาย ณัฐกรณ์ ประสานวุฒิ 6011521007 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเเละอุตสหกรรมโลจิสติกส์
153 นางสาว นูรอาซือลิน มะแปอิง 6011439007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
154 นางสาว ธีมาพร จ้ายอ้ัน 6011312051 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
155 นางสาว รัตนาวดี ทองรอง 6081108054 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
156 นางสาว สุธิดา เมืองรักษ์ 6081103027 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
157 นางสาว สุชานันท์ ผลเจริญ 6081121003 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
158 นางสาว กานต์ทิตา การดี 6081121024 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
159 นาย พีรชาติ ดีชู 6011518112 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะไฟฟ้ากําลัง
160 นางสาว สโรชา แสงอนนท์ 6011217011 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
161 นางสาว ทวิวรรณ ทองด้วง 6011514242 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
162 นางสาว ณัฐริกา กาญจนคลอด 6011518104 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
163 นางสาว ภาวินี เพ็งจันทร์ 6011518111 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
164 นางสาว อุบลวรรณ ทองสุภา 6081121009 คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
165 นางสาว จีรวรรณ ทองสงค์ 5911220056 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
166 นาย อนุรักษ์ อุปฐาก 5911219025 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
167 นาย ภูริวัตร สุขช่วย 5911220084 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
168 นางสาว ณัฐิกานต์ นวลจันทร์ 5911228010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
169 นางสาว จีรพันธ์ วรรณะ 5911224224 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
170 นางสาว ภณิตา รักบํารุง 5911436052 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
171 นางสาว เกศรินทร์ นาครัตน์ 5911436041 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
172 นางสาว สุมานิการ์ มุสิกธรรม 5911436040 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
173 นางสาว สลิตา รักดี 5911313012 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
174 นางสาว ฮาฟีณี หะยีอาหวัง 5911436062 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์



175 นางสาว ณัฐณิชา ชุมแก้ว 5911315035 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
176 นางสาว เกตุวดี เจริญเลิศ 5911422028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
177 นางสาว กุลทิยา ไชยมุด 5911422018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
178 นางสาว สุดารัตน์ จิตรวิบูลย์ 5911422019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
179 นางสาว นางสาวมานาล อาแวบือซา 5911436065 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
180 นางสาว จิฑาภรณ์ จิตบาน 5911422022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาตร์ส่ิงแวดล้อม
181 นางสาว นีรนุช ล้าวหล้าง 5911422029 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
182 นางสาว สุกัญญา วุฒิพงษ์ 5911422005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
183 นาย ภูมินทร์ เเก้วกรด 5911220078 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
184 นางสาว ณัฐพร ธัญญะพืช 5911422009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
185 นางสาว ธัญลักษณ์ โชติกะ 5981114010 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
186 นางสาว ไมซะตูลอักมาล ลาเต๊ะ 5911313001 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
187 นางสาว บุษกร ทัศน์นิยม 5981114014 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
188 นางสาว ปาริชาต วัฒนาสุทธิ์ 5911422024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
189 นางสาว นฤมล วงศ์มั่นกิจการ 5981114023 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
190 นางสาว ณัฐกาญจน์ ไกรนุกูล 5911228021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
191 นางสาว สุวรรณนิศา เปียแดง 5911228013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
192 นางสาว ปิยะพร วงพิพันธ์ 5911436028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
193 นางสาว เจนจิรา พงศ์เสนา 5911222045 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
194 นางสาว กัญชพร พรหมจักศร 5911222013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
195 นางสาว ณัฐรัตน์ แท่นทอง 5911222011 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
196 นางสาว น้ําฝน  โพชสาลี 5911222041 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
197 นางสาว พรธิพา ทองสุข 5911220057 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
198 นางสาว จุฑามาศ อ่ิมใจบุญ 5911224084 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
199 นางสาว สุวพัชร พรหมมี 5911436007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
200 นาย ณัฐดนัย นุกูล 5911514119 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา
201 นางสาว จิตรานุช คงดํา 5911226016 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
202 นางสาว นางสาวสาวิตรี หลงขาว 5911226023 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
203 นางสาว มาริสา นามใจยา 5911220096 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
204 นางสาว อรยา คลองร้ัว 5981114011 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
205 นางสาว อาภาภรณ์ วรรณวาส 5911228033 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
206 นาย ณรงค์กรณ์ จิตตเจริญสกุล 5911513039 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
207 นางสาว ทิพวรรณ ปัจฉิมพิหงค์ 5911512039 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
208 นาย คมสั ณะจันทร์ 5911228019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
209 นาย นันทวัฒน์ โต๊ะอิแต 5911514210 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
210 นางสาว พนิดา บุญศรี 5911436035 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
211 นางสาว ทิพย์สุดา พลหาญ 5911436047 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
212 นางสาว เขมรินทร์ ศรีศักด์ิ 5911316019 คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรม
213 นางสาว เสาวลักษณ์ ยุทธกาส 5911436074 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
214 นางสาว วิภวานี สุขคะตะ 5911312049 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
215 นางสาว นลินนิภา กาญจนสุวรรณ์ 5911220055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
216 นางสาว มลฑาทิพย์ ยุติกา 5911428028 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
217 นางสาว นูรีต้า มีบุญลาภ 5981101035 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
218 นางสาว วิภาวดี กิจสวน 5911311947 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
219 นางสาว ตรีรัตน์ พรประเสริฐ 5911312036 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
220 นางสาว ณัฐริกา หัสแดง 5911422020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม



221 นางสาว ชลิตา สุทธิกุล 5981114025 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
222 นางสาว สุพัตรา ปฏิมินต์ 5911514606 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
223 นางสาว สาวิณี คําเอียด 5911228035 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
224 นางสาว ลัดดารักษ์ อุปการแก้ว 5911415008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
225 นางสาว สุภัสสร เก้าศรีสุวรรณ 5911312021 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
226 นางสาว มาลีวรรณ แป้นปล้ืม 5911311927 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
227 นางสาว อทิตญา แก้วประดิษฐ 5911311934 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
228 นางสาว นุศรา มิตรปล้อง 5911311938 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
229 นางสาว เรวดี ทิพย์ไกรลาศ 5981103050 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
230 นางสาว ชมัยพร ชุมทองโด 5981103051 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
231 นางสาว ณัฐวดี  แพนเดช 5981103061 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
232 นาย ศรายุทธ จันทร์สน 5981114009 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
233 นางสาว นางสาวกาญจนา ทองสุภา 5981103035 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
234 นางสาว กุลภรณ์ หนูยิ้มซ้าย 5981103030 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
235 นางสาว กานต์สิรี วิเชียรรัตน์ 5911217015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
236 นางสาว อารีรัตน์ บุญเกิด 5911217019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
237 นางสาว  ีฎฎรุ่งอรุณ ทิพวงค์ 5911318012 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก
238 นางสาว พรทิพย์ สังหาด 5911220145 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
239 นาย เกียรติศักด์ิ ยอดมณี 5911219106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
240 นางสาว พรทิพย์ ทองบุญ 5911220144 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
241 นาย อรรถพล สุวรรณธนู 5911422008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
242 นางสาว สิริวดี โมราศิลป์ 5911427006 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
243 นาย ชัยศิวะ ดําสัย 5981135022 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
244 นางสาว ทัศนีย์ ชลสงคราม 5911429004 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
245 นางสาว อธิชา ชนะเมือง 5981103059 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
246 นางสาว วานิดา สุมาลี 5981107010 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
247 นางสาว วราภรณ์ ใจห้าว 5911513027 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
248 นางสาว ชุติมา รอดทองสุข 5911513044 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
249 นาย ภาสกร แสงรักษ์ 5911513034 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
250 นางสาว มนต์ทิพพ์ คงแก้ว 5911312012 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
251 นางสาว มานาล อาแวบือซา 5911436065 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
252 นางสาว ลิกามาสน์ เทพสุวรรณ 5911422021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
253 นางสาว ซือลาเมาะห์ สาแลแม 5911436066 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
254 นางสาว นูรูลอัยขาลี 5911436068 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
255 นางสาว จิราวรรณ สุขการ 5911228034 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
256 นางสาว จิราวดี บริสุทธิ์ 5911228014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการท่องเท่ียว
257 นางสาว พาซีลา สารียอ 5911427005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
258 นางสาว ลิยานา สันนก 5911427010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
259 นางสาว นริศรา มะเย็ง 5911427027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
260 นางสาว สุทธิตา อาลิแอ 5911228012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
261 นางสาว เสาวณีย์ พันธภาพ 5911226013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
262 นางสาว ซอลีฮะห์  ัเจ๊ะสนิ 5911220123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
263 นางสาว สุพรทิพย์ หนูเชียร 5911311909 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
264 นางสาว กุลธิดา นวลบุญ 5911311439 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
265 นาย วศิน รัตนฉายา 5911425004 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
266 นาย ธนวิชญ์ แซ่เฮ่า 5911425009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์



267 นางสาว เจนจิรา คงทน 5911222029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
268 นางสาว อมลธีรา ดําช่วย 5811422022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
269 นางสาว ดวงประคอง เรืองติก 5811436026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
270 นางสาว พัชรีภรณ์ เกล้ียงเกลา 5811215140 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
271 นางสาว อรวรรณ สุวรรณแก้ว 5811311455 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
272 นาย สุทวัตน์ ยาจาติ 5811512003 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
273 นางสาว น.ส สุภาภรณ์. พรหมศิลา 5811311450 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
274 นางสาว ปาริชาต สมพงค์ 5811224038 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐปรัฐศาสนศาสตร์
275 นางสาว ดาราณี พนาลี 5881116026 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
276 นางสาว ไอลดา รองปาน 5811215097 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
277 นางสาว ชลธิชา สุขสวัสด์ิ 5811219104 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
278 นางสาว ไลลาห์ ยีสะมัน 5811436053 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
279 นางสาว ศิรินาถ พรามนุ่น 5811315109 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
280 นางสาว ณัฐฐิมา พลรน 5811219044 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
281 นางสาว อรญา กล้าหาญ 5811311454 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
282 นางสาว สุธาวัลย์ จันทร์พูล 5811317095 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
283 นางสาว อวิกา คงกัณฑ์ 5811311446 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
284 นางสาว ศรีสุดา ไชยณรงค์ 5811415010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
285 นางสาว กมลชนก ครุฑคง 5811215096 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
286 นางสาว วิไลวรรณ แสนภักดี 5811415014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
287 นางสาว นัฐนิฐา เกษีสม 5811220003 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
288 นางสาว อภันตรี ที่ทาํนัก 5811315139 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
289 นางสาว เสาวรส ดีจิตรวศิน 5811215121 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
290 นางสาว จันจิรา คชภูมิ 5811436052 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
291 นางสาว บุษรินทร์ ชูดํา 5811315060 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
292 นางสาว นราทิพย์ ยิ้มสงบ 5811315058 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
293 นางสาว อรยา นุ่นแก้ว 5811315093 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
294 นาย เจนณรงค์ ธราพร 5811513031 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
295 นางสาว วรรณิศา ชัยฤทธิ์ 5811415003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
296 นางสาว อาฐิตยา เกิดดอนทราย 5811315116 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
297 นางสาว เสาว รักษ์ เพ็ง สกุล 5811215046 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนา ชุมชน
298 นาย นาย อนุรักษ์ บรรจงเมือง 5811512019 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
299 นางสาว รอฮานา ดอเลาะ 5811220073 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
300 นางสาว ปรียากรณ์ บัวเผียน 5811435009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
301 นางสาว อมรา สุขสบาย 5811220037 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
302 นางสาว ฐิติมา สุขพิทักษ์ 5811311922 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
303 นาย นุรดีน ลาเตะ 5811220025 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
304 นางสาว มัลลิกา เงาะเศษ 5811219133 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
305 นาย แสนรัก ไกรสิทธิ์ 5811224146 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
306 นางสาว ยุวดี มีขวด 5811436074 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
307 นางสาว กิติยา อนุรักษ์ 5811436048 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
308 นางสาว อรอุมา ศรีสุวรรณ์ 5811422041 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อท
309 นางสาว นิชกานต์ พ่วงทอง 5811219047 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
310 นางสาว กานต์ธิดา ทองใบใหญ่ 5811219108 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
311 นางสาว พัชรี ชูทอง 5811422029 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
312 นางสาว สุจิตรา อุมารี 5811224212 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



313 นางสาว นาตยา ศรีชุมจันทร์ 5811224196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
314 นาย วีระชัย วาดวงพันธ์ 5811224181 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
315 นาย สุทธิพงศ์ สุทธิรักษ์ 5811311948 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
316 นางสาว ปิยนุช ศรีเพนิน 5811215069 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
317 นางสาว ศรุตา พูนพนัง 5811311947 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
318 นาย นายสุวัฒน์ อินโท 5811311962 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
319 นาย วัชรินทร์ ขาวแท้ 5811219040 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
320 นางสาว วรรณนิสา สุวรรณ 5811222043 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
321 นางสาว อนุสรา สมจิต 5811222034 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
322 นางสาว ธีรนาฎ ถาวรสังข์ 5881116053 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
323 นางสาว ศิริรัตน์ รักษกาญจน์ 5881116055 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
324 นางสาว สุธิดา แทนคล้าย 5811220024 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
325 นางสาว เมตตา รัตนศศิกานต์ 5811220021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
326 นางสาว ชุติกาญจน์ แซ่โค้ว 5811311417 คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจการตลาด
327 นางสาว กชมน ชัยศรี 5811311422 คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจการตลาด
328 นางสาว กมลวรรณ ลิขิตกาญจน์ 5811222044 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
329 นางสาว เสาวรส อมรวัฒน์ 5811222031 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
330 นางสาว ปิยะวรรณ เจ๊ะละเตะอะ 5811224157 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
331 นาย ณรงค์รัชต์ คุ้มกุมาร 5811219137 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
332 นาย นพพร ไตรรัตน์ 5811201013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี
333 นางสาว เจนจิรา ช่วยคงมา 5811219070 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิตศาสตร์
334 นางสาว อรัญญา เนรานนท์ 5811317113 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
335 นางสาว สุธิดา เกตกาญจน์ 5811223011 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
336 นางสาว เอกกมล เถาว์ราม 5811223018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
337 นางสาว ธนารักษ์ ขวัญเมือง 5811223010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
338 นาย เนวกาย พุฒิกรดุรงค์ 5811516027 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
339 นางสาว ชนากานต์ เเย่งคุณเชาว์ 5881135035 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
340 นางสาว เรณุกา เพ็ชรกุล 5881135060 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
341 นางสาว นิศารัตน์ เรนเรือง 5811311408 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
342 นาย ณัฐพล ขุนไชยการ 5811516015 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
343 นางสาว วนิดา แวววรรณจิตต 5811436055 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
344 นางสาว ณัฐมน วงศ์ขาว 5811224152 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
345 นาย สิทธิพร  ช้างนิล 5881103025 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
346 นางสาว อามิตา สาคอ 5811436065 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
347 นางสาว อนุสรา เพชรอาวุธ 5811429005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
348 นางสาว ปัทมาภรณ์ ตาแก้ว 5811429006 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
349 นางสาว ปริชาติ ดุลยเภรี 5811311929 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
350 นาย กรินทร์ชา เชิญทอง 5811513030 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
351 นางสาว ยุวดี รับประยูร 5811436069 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
352 นาย ไซอาเร็ฟ ไซมามุ 5811224224 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
353 นางสาว พัชรี รัตนบุญทอง 5811215099 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
354 นางสาว สิรภัทร ญาณหาญ 5811215100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
355 นางสาว สวรรญา 5811220083 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
356 นาย ศรัณย์  มัยยะ 5811220043 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
357 นางสาว วนิดา  ณะแก้ว 5881103057 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
358 นาย กิตติพศ เพชรวงศ์ 5811224153 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



359 นาย กิตติศักด์ิ สุขเกษม 5811220023 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
360 นางสาว สุรีณา บือราเฮง 5811315140 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
361 นางสาว นุชนาถ โต๊ะจิ 5811315120 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
362 นางสาว ภัทรา ภู่ทับทิม 5811315108 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
363 นางสาว เสาวลักษณ์ ดําเอียเ 5811220056 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
364 นางสาว นฤมล ธรฤทธ์ิ 5811435008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
365 นางสาว กษมล แท่นทอง 5811223012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
366 นางสาว ปัทมาภรณ์ เจนการ 5811425027 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
367 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองเทพ 5811220029 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
368 นางสาว จุฑารัตน์ สงหนู 5811223002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
369 นางสาว สิรินันท์ สุวรรณคช 5811228025 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
370 นางสาว ณฐพร 5811435005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
371 นางสาว พรชนก นาคพันธ์ 5811415013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
372 นางสาว สุทธิกานต์ ราชนาวี 5881103026 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
373 นางสาว มนทกานต์ ช่างเรือทํา 5811415018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
374 นางสาว ชุดาวรรณ บํารุงภักด์ิ 5811415011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
375 นางสาว สุนิษา เพ็ชหอม 5811415017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
376 นางสาว น.ส.ณัฐทิกา เกิดทรัพย์ 5811317089 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
377 นาย นัฐพล ประจักษ์วงศ์ 5811425016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
378 นาย อภิเชษฐ์ เทพสุวรรณ 5811315142 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
379 นางสาว น้ําฝน หีบเพชร 5881116054 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
380 นางสาว นางสาวนัฏฐา เจนสมุทร 5811311999 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
381 นางสาว ผกาวรรณ อิสสระ 5781135003 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
382 นางสาว ศิรินาถ จิตรวิวัฒน์ 5781101005 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
383 นาย อภิชัย ทับไทร 5781116029 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
384 นางสาว อนุสรา นําพล 5781103016 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
385 นางสาว กัญญารัตน์ เชาวพ้อง 5781116026 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
386 นาย นายทินกฤต ปัญนะ 5781108018 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
387 นาย อดิศักด์ิ ตัดสายชล 5781135024 คณะครุศาสตร์ คอมพิว
388 นางสาว อังค์วรา วิทยพันธ์ 5781101014 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
389 นางสาว วราภรณ์ ภักด์ิกําเลา 5781116022 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
390 นางสาว รัตติกานต์ ยะกะชัย 5781107007 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
391 นางสาว มันทนา เพชรชู 5781108021 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
392 นางสาว แพรวพรรณ ศรีกลับ 5781116013 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
393 นางสาว สุไลพร คงศรี 5781103029 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
394 นางสาว นลิน สองเมือง 5781103024 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
395 นางสาว ฐิติมา ละอองทอง 5781103018 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
396 นางสาว กานต์รวี รัตนพันธ์ 5781113009 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
397 นางสาว ปาริฉัตร สุขทับ 5781113030 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
398 นางสาว ปิยะกานต์ เมฆกล่อม 5781113025 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
399 นางสาว ดิศราพร คําปัตตา 5781108026 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
400 นางสาว ทิพย์สุดา เพ็ชรสีช่วง 5781108010 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
401 นาย มะสารีฟ ตาเล๊ะ 5711428020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
402 นาย นายฟูอาด้ี ฮาแวมาเนาะ 5711317078 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
403 นางสาว สายฝน มณีฉาย 5781116031 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
404 นาย เฉลิมเกียรติ ขาวพิชัย 5781116017 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา




